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Civilek kezdeményezésére több mint
százan dolgoztak együtt a hétvégén, hogy
megtisztítsák a szeméttől az Antalhegyet.
(2.old.)

www.szolgalat.com
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A Gödöllői Városi Vegyeskar a gyülekezeti
kórusokkal közösen nagy sikerű koncertet adott szombaton a Szentháromság
templomban.
(5.old.)

A Gödöllői Taekwon-Do SE 4 sportólója 7
érmet szerzett Szlovéniában, ahonnan 3
aranyat, 2 ezüstöt és 2 bronzot hozhattak
haza.
(8.old.)

Magyar EU-elnökség: oktatási és demográfiai kérdések

Már tető alatt

Európa: a család az első!

Királyi váró

Az Európai Unió tagállamainak család- és népesedéspolitikáért felelős
minisztereinek múlt heti, gödöllői tanácskozása után olyan nyilatkozatot
fogadott el a spanyol, a belga, a magyar, és az idei második félévben az
EU soros elnöki tisztét betöltő Lengyelország illetékes minisztere, melyben mielőbbi családtámogató intézkedéseket várnak a tagállamoktól. A
találkozón felszólalt Orbán Viktor
miniszterelnök is, aki úgy vélte: nem
igaz, hogy ha egy politika támogatja a
családot, akkor azzal minden más
életformát elvet. Ezért a magyar elnökség kezdeményezte, hogy az Európai Unió nyilvánítsa a családok európai évének 2014-et.
A nem csak Magyarországot, hanem egész Európát mélyen érintő demográfiai kérdéssel összefüggésben
március utolsó hetében rendezték
meg a Családok Hetét. Az Európai
Nagycsaládos Szövetség és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete
minikonferencia-sorozatot szervezett
„Európa: a család az első!” címmel. A
kezdeményezéshez számos európai
családszervezet csatlakozott. A minikonferenciákat minden tagországban

Jól haladnak a Norvég-projekt
munkálatai: a királyi váró, a
barokk kálvária és a Grassalkovich-filagória felújítása egyaránt a tervek szerint halad.

Fotó: Tatár Attila

Mielőbbi családtámogató intézkedéseket várnak a
tagállamoktól az Európai Unió soros elnöki tisztét
tavaly és az idén betöltő négy ország illetékes miniszterei, akik a Gödöllőn tartott informális ülés
után erről közös nyilatkozatot fogadtak el.

azonos időben, március 26-án rendezték
meg. Magyarországon a NOE tagszervezetei az ország
90 pontján tartottak
konferenciákat.
Az Európai Nagycsaládos Szövetség
megalakulásakor elfogadott Lisszaboni
Nyilatkozat szerint a
család, amely egy
férfi és egy nő tartós
kapcsolatára épül, a
társadalom alapsejtje, és elsődleges felelősséget visel a gyermekeknek, Európa jövendő polgárainak a védelméért, felneveléséért és fejlődéséért. A
családot, a jövő nemzedékek nevelésének fő letéteményesét a jövő forrásaként kell elismerni, nem pedig segélyezett réteggé degradálni. A mai
társadalmi helyzetben, amikor a gazdasági válságon keresztül a demográfiai vészhelyzetig ezer és ezer dolog
rengeti meg Európa társadalmának
alappilléreit, fontos cél és kötelesség
megmutatni a család megtartó erejét.

A leglátványosabb eredmény a királyi váró épületén látható, ami már
tető alá került, elkészült ugyanis az
épület kupolás tetejének ácsszerkezete, s napokon belül megkezdődik
a tetőfedés, az épületre műemléki
pala kerül.

Kilenc európai állam (Csehország,
Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Magyarország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország) nagycsaládosai feltették a kérdést: milyen
lesz gyermekeink Európája, jövője?
A Családok Hete április 2-án, szombaton a budapesti Millenáris Parkban
egész napos európai családünneppel
ért véget, melynek házigazdája Bakos Piroska és Zugmann Zoltán
volt. Az esemény megnyitóján felavatták Európa Családfáját, Kő Bol-

dizsár szobrászművész alkotását.
Sajnos este hat óra tájékán ki kellett
menekíteni kisgyerekes családok ezreit, mert valaki telefonált, hogy bombát rejtett el a családi rendezvényen.
A helyszínen több tízezeren voltak;
először a gyerekeket mentették. Soltész Miklós államtitkár azt nyilatkozta, nem lehet megengedni, hogy így
rontsák el tízezrek szórakozását. Kezdeményezi, hogy szigorítsák az ide
vonatkozó törvényt.

Az elmúlt hetekben az épület belső részében is jól haladt a munka. Az
aljzatbetonozás végeztével már a
padlófűtést és a falfűtést szerelik, s
az elektromos rendszer kiépítése is
folyamatban van.
Kialakultak a végleges belső terek, s az épületről lekerült a téliesítés. Mint megtudtuk, most az a fontos, hogy a falak minél előbb kiszáradjanak. Ezt követően kezdődik a
tapétázás és a faburkolat felhelyezése.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon)

Figyelemre méltó részletek

Új Kia Sportage

4 999 000
Ft-tól

Üzemanyag fogyasztás (kombinált): 5,5–8,2 l/100
km CO2 kibocsátás (kombinált): 147–195 g/km.
Minden üzemanyag-fogyasztási adat a BO/1268/
EGK EU irányelveivel összhangban elvégzett,
hivatalosan jóváhagyott tesztekből származik,
modellek közötti összehasonlítás céljából. A tesztadatok nem tartalmaznak semmilyen garanciát az
adott gépjármű valós üzemanyag-fogyasztását
illetően. * 7 év/150 000 km teljes körű garancia.
Érvényes az EU tagállamokra (+Norvégia, Svájc,
Izland, Gibraltár.) Részletekről érdeklődjön
márkakereskedésünkben. A kép illusztráció.
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Önkéntesek a kulturált környezetért

Már tető alatt a királyi váró

Kitakarították az antalhegyi erdőt

Megtisztult az épület

A temérdek ibolya mellett ép
kínai porcelán kávéscsészét és
ember nagyságú traktorkerékköpenyt is találtak április 2-án
az antalhegyi erdőben. Szombaton Horváth Árpád civil kezdeményezésére,
férfiak
és
asszonyok, fiúcskák és kislányok
kitakarították a területet, megszabadították a természetet az
évek óta illegálisan lerakott/elhányt hulladéktól.
Az önkéntes munkába a Gödöllői Lokálpatrióta Klub is bekapcsolódott.
Szűcs Józsefné önkormányzati képviselő az akció kiváló előkészítését és
szervezését dicsérte. A felhívás lapunkban is megjelent, e-mail címen is
lehetett jelentkezni. Volt is elég dolgos kéz a kezdeményezés sikerre viteléhez.
– Itt van az ökológiai úton lebomló
zacskó – mondta be egy hétéves forma kislány az első poént a sok közül,
amit a tudósító meghallott az odaérkezésekor már egy nagy teherautó
platóját megtöltő, összegyűjtött szeméthalom közelében.
Antalhegy aljában ezen a napon
egy újabb hegy keletkezett az egyberakott hulladékból, de csak rövid
ideig maradt fenn, mert el is szállították. Az Antalhegy persze ettől nem
lett kisebb, viszont sokkal élménydúsabb lehet a kirándulás a jövőben a

zöld jelzésű turistaúton Babatvölgybe.
– Itt lakunk a Kölcsey utcában.
Gyakran túrázunk erre, ahonnan Má-

riabesnyő, a negyedik völgyben található babati lovarda vagy Pap Miska
kútja felé is vezet erdei út – mesélte
érdeklődésünkre Sztregovay Sándorné, aki két unokájával vett részt

az önkéntes munkában. – Van, amikor
hétköznap is felsétálunk az autópályahídig. Mindig feltűnik, hogy ha új
szemétkupac jelenik meg az erdőben.

Előfordult, hogy az új zsákok láttán
azt hittük, takarítani kezdték a területet, pedig csak éppen újabb szemetet hoztak a természetbe. Én
a papírzsebkendőt is hazaviszem, pedig tudom, hogy
lebomlik, ha eldobnám.
Nem emlékezett senki
arra, hogy valaha is gyűjtöttek volna itt szemetet. S valóban, a szombati munka
során különböző korokból
származó anyagok kerültek
elő a földről és a földből. A
„terítéken” bármivel lehetett találkozni. Ahogyan Torday Piroska szellemesen megfogalmazta,
az emberi civilizáció teljes leképeződése került a gyűjtőhelyekre, ruháktól
háztartási eszközökön át gyerekjátékokig.
Benedek Balázs feleségével
és gyermekével szedte a szemetet. Ők Máriabesnyőn
laknak, elég messze az antalhegyi erdőtől, de erre is járnak futni. Benedekné Somogyi Brigitta maratoni futásra edz.
– Tegnap az egyetem felső
sportpályáinál
gyűjtöttem
magánakcióban a szétszórt
hulladékot, mondta a családfő –, hiszen arra felé is szoktunk futni.
Hogy a szemetelők is futnak-e, arról
it
nincsenek információink…

VÁROSTAKARÍTÁS
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub folytatva a korábbi évek hagyományait, húsvét váró tavaszi
városi takarítási napot szervez 2011. ÁPRILIS 16-ÁN, SZOMBATON 9-TŐL 12 ÓRÁIG. Ennek
keretében közterületi kommu-nális és zöldhulladék gyűjtésére, várják a lakosságot az alábbi
helyszíneken, 9 órakor:
1-es választókörzet: Klapka utcai buszforduló, Besnyő utcai tüzép előtt;
2-3-as választókörzet: Vasvári Pál utca autópálya felőli vége, 13.30. Csanaki játszótér
4-es választókörzet: Ambrus közi játszótér
5-ös választókörzet: A Kazinczy körút nagyparkolója
6-os választókörzet: Szent István tér, Erzsébet királyné körút 5. sz. előtt
7-es választókörzet: Szent János utca 2. sz. mögötti játszótér, Paál László köz – Munkácsy Mihály út közötti terület,
Rönkvár játszótér, Szent János u. 25. mögötti terület
8-as választókörzet: Palotakert 1. sz. előtt
9-es választókörzet: Egyetemi boltok előtt, Kikerics- Búzavirág utca sarok
10-es választókörzet: Faiskola téri játszótér
További információkat, következő számunkban, valamint a www.lokalpatriotaklub.hu oldalon találhatnak
az érdeklődők, akik szívesen kapcsolódnának be a munkába.

Újabb vállalkozás fejleszt az ipari parkban

Új telephelyet létesít az Orange Pack
Újabb beruházás indul a Gödöllői
Ipari Parkban, március 31-én
megkezdődött az Orange Pack
Kft. új üzemcsarnokának építése. A gödöllői vállalkozás eddig
bérelt telephelyen dolgozott,
most uniós támogatással nyílik
lehetőségük saját üzemcsarnok
létesítésére.
A 2002-ben alakult társaság speciális
csomagoló eszközök gyártásával foglalkozik, az autóipar és az elektronikaiipar részére gyárt, gyártásközi- és végcsomagoláshoz használt anyagokat.
Ezek a termékek minden esetben visszaforgatható, újrafelhasználható alapanyagokból, saját gépekkel készülnek, a
szállítást is saját gépjárműveik bonyolítják le. A telephelyet már korábban
megvásárolták, az építkezést most a
KMOP-1.5.3/C-10-2010-0008 jelzésű
nyertes pályázata segítségével valósítják meg. Ennek eredményeként épülhet
fel első, saját, központi telephelyük,

A jelenleg 18 főt foglalkoztató cég
januártól létszámnövelést is végrehajt, a
munkaügyi központtal együttműködve
9 új alkalmazottat vesznek fel. Mivel az
általuk kínált munka nem igényel szakképzettséget, azoknak a munkanélkülieknek biztosítanak elhelyezkedési
amely 2.600 m2-nyi területen raktárhelyiséget, üzemcsarnokot, szociális helyiségeket és iroda együttest foglal magába. A kivitelezés szeptember végéig
tart, s tervek szerint a beköltözést követően, januárban már a munka is megkezdődhet.
Madarász Béla, az Orange Pack tulajdonosa a projektnyitó rendezvényen
elmondta, már régóta tervezett fejlesztés
valósul meg a most megkezdett beruházással, ami nem kis feladat a családi
vállalkozás számára. Kijelentette, bár
most súlyos terheket vállal, bízik abban,
hogy hosszú távra sikerül megalapoznia
vállalkozása jövőjét, és stabil megélhetést biztosítania a náluk dolgozóknak.

lehetőséget, aki alacsony végzettséggel rendelkeznek, s így a legrosszabb esélyekkel indulnak a munkaerőpiacon.
A
beruházás
összköltsége
300.000.000.- Ft, amihez az Európai
Unió a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, és a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Kft. közreműködésével 79.349.775.(x)
Ft támogatást biztosít.

(folytatás az 1. oldalról)
Az épület külső részén is jelentős
munkákat végeztek el, megtörtént a
homlokzattisztítás, eltávolították a

málló vakolat- és festék rétegeket, és
a téglákra rakódott koszréteget. Az
épületen most a kőrestaurátorok kezdik meg a munkát, ők végzik el többek között a szükséges kiegészítéseket.

Mindeközben zajlanak a műhelymunkák is: a nyílászárók, a csillárok, valamint a berendezés gyártása már zajlik. Folyamatosan dolgoznak a szakemberek az Erzsébetparkban, a kálvária felújításán is. A szigetelési
munkák már véget értek, a napokban a statikai megerősítést végzik, ezt acélpántos technikával oldják meg. Ezt
követően kezdődhet a
vakolás, majd a teraszrész szigetelése, és a kőburkolat, majd a szobrok visszahelyezése.
Amennyiben az időjárás
engedi, a héten megkezdik filagória
pilléreinek a felállítását is. Ez több fázisban valósul meg, először a lábazatot alakítják mi, majd a technológiai
idő kivárásával helyezik fel a többi
részt.
jb

Új kedvezmény a Tűztoronyház mélygarázsában

Ajándék lehet a parkolás
Néhány héten belül új parkolási
kedvezményt vezet be a VÜSZI
Kft. a Kossuth Lajos utcai Tűztoronyház mélygarázsában. Ezt a
belvárosi üzletek, cégek, vállalkozások adhatják ajándékba
partnereiknek, vásárlóiknak.
A rendszer lényege, hogy az ahhoz csatlakozók meghatározott értékű matricát
vásárolhatnak, amit ügyfeleiknek adhatnak tovább. Ezt
a mélygarázsban kapott parkolójegyre ragasztva, a matrica vonalkódjának leolvasásával érvényesíthetik, az azon
szereplő összeg pedig automatikusan levonásra kerül a
parkolási díjból.
A matricákat 200 forint értékben vásárolhatják meg, így
előfordulhat, hogy ha valaki
csak rövid időt tölt a rendszerhez csatlakozott üzletben, a kedvezménynek köszönhetően, lényegében ingyenesen
parkolhat a Tűztoronyházban.
Azt azonban a csatlakozó cégek döntik

Testületi ülés
Felosztott sportkeretek
Jóváhagyta a képviselő-testület a kiemelt
támogatásban részesített sportegyesületek
és szakosztályok javára elkülönített 20,3
millió forintos keret taglétszám és eredményesség szerint történő felosztását. A
Sportkoncepció értelmében a városban
működő, kiemelt támogatásban részesülő
sportágak az atlétika, a vívás, a röplabda,
a kézilabda, a labdarúgás és a futsal. A
GEAC Atlétikai szakosztálya 4 millió 463
ezer, a GEAC Vívó szakosztálya 4 millió
230 ezer, a Gödöllői Kézilabda Club 1
millió 330 ezer, a Gödöllői Röplabda Club
4 millió 267 ezer, a Gödöllői Sport Klub 6
millió 10 ezer forintot kap. A képviselőtestület ezeket az összegeket két részletben folyósítja, az első részletet április 15ig, a másodikat szeptember 15-ig. A
gödöllői sportalapítványok támogatására
szolgáló 3,3 millió forintból fele-fele
arányban részesül a Gödöllői Sport Közalapítvány és a FUT Alapítvány.
A Polgármesteri Hivatal kiemelt teljesítménycéljai
A képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírása szerint öt
pontban határozta meg az idei kiemelt tel-

el, hogy a bónusz parkolással milyen
feltételek mellett kedveskednek ügyfeleiknek.
Az első igényfelmérések szerint, amit
a Dózsa György út, Kossuth Lajos utcai
cégeknél végeztek, nagy az érdeklődés
az új lehetőség iránt.
A Tűztoronyház mélygarázsába
emellett más kedvezmények is várják az
érdeklődőket: akik rendszeresen, hosz-

szabb időt töltenek el a belvárosban,
azoknak érdemes bérletet váltaniuk,
amivel havi 10.000 forintért időkorlátozás nélkül vehetik igénybe a létesítmény
szolgáltatásait.
jk
jesítménycélokat. Az első a 2011. évi népszámlálással összefüggésben jelentkező
feladatok szakszerű lebonyolítása. A munka szakmai irányítását, az adatok feldolgozását és közlését a Központi Statisztikai
Hivatal végzi, a népszámlálás helyi előkészítéséről és az adatfelvétel végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.
A következő kiemelt teljesítménycél az
EGT/Norvég Finanszírozási mechanizmusok pályázati konstrukció keretében
történő beruházások befejezése. Ennek része a Királyi Váró helyreállítása, az Alsópark rehabilitációja, az Erzsébet-park kertészeti megújítása, a Kálvária és az Erzsébet-szobor restaurálása, a Grassalkovich
filagória felújítása és áthelyezése.
A harmadik a Szabályozási Terv és Helyi
Építészeti Szabályzat módosításának
koordinálása, a Települési Tervben és a
194/2009. (VI. 25.) sz. önkormányzati határozatban megfogalmazottak érvényre
juttatása a szerződéses határidők betartásával.
A sorban a következő a Közterületi Arculati Terv kidolgozása. E munka keretében
a legsürgetőbb a megújult városközpontra
vonatkozó ajánlások megfogalmazása.
Végül, ötödikként a Közterületi Térfelügyeleti Rendszer működtetésével kapcsolatos szakmai ismeretek és munkamódszerek bevezetését határozták meg teljesítménycélként.
it
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Európa: a család az első!
(folytatás az 1. oldalról)

tott nyitó beszédében a kormányfő
hangsúlyozta: ezeknek a „vádaknak a
mélyén” az a koncepció áll, hogy a
családot és a szabadságot pártoló politikák ellentétben állnak egymással.
Be kell bizonyítani, hogy ez nincs így,
és jó lelkiismerettel ki kell állni a
családpolitika mellett – mondta. Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta:
Magyarországon még erős a család
megbecsülése. Szerinte Európa nem
építheti jövőjét a bevándorlásra, és
„vesztésre áll a nagy civilizációk népesedési versenyében”.

A családokon múlik a jövő biztosítása, a generációknak jobban kellene segíteniük egymást. Az uniós tagállamok demográfiai és családügyekért felelős minisztereinek informális
ülése előtt adott nyilatkozatában Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter kifejtette: a népesség fogyása
a legtöbb uniós tagállamnak problémát okoz, és már Magyarországon is
tízmillió alá csökkent a lakosok száma. Ennek oka egyebek mellett az lehet, hogy a fiataloknak terhet jelent a
gyermekvállalás, inkább a „jelen lehetőségeire”, köztük a szakmai pályafutásukra összpontosítanak, mert nincsenek kényszerhelyzetben, hogy komolyan foglalkozzanak a jövővel.
Gödöllői tanácskozásukon az uniós
miniszterek tárgyaltak az EU-ban tapasztalható demográfiai trendekről, a
versenyképességet ösztönző EU 2020
stratégiáról, a tagállamok családpolitikai együttműködésének erősítéséről
és a családpolitika népesedési folyamatokra gyakorolt hatásáról. A miniszterek megvitatták az európai demográfiai trendeket, az uniós intézkedések lehetőségeit, kiemelt figyelmet
fordítva a munka és a családi élet öszszeegyeztetésére.

Uniós oktatási miniszterek
Gödöllőn: „Aktív állampolgárságra kell nevelni a fiatalokat”

Az aktív állampolgárságra nevelés
koncepciójáról és az ezzel kapcsolatos oktatáspolitikai célok megvalósításáról tanácskoztak március 29-én,
kedden az Európai Unió tagállamainak oktatási miniszteA családtámogató intézkedéseket
rei gödöllői informásürgető nyilatkozat
lis találkozójukon. Az
aláírása után
ülést elnöklő Hoffmann Rózsa államtitkár kiemelte: „választ
kell adni arra kérdésre, hogy oktatási
rendszereink
vajon
megfelelően felkészítik-e a fiatalokat az
aktív, felelősségteljes
állampolgári szerepükre”.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős állam-

titkára hangsúlyozta: az állampolgári
nevelés célja az, hogy a diákokat képessé tegye a gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális életben való
gondolkodó és felelős részvételre. Az
államtitkár úgy vélte, ehhez nem csupán tudásra, hanem bizonyos készségek és attitűdök fejlesztésére is
szükség van. „Válaszokat keresünk a
XXI. század új kihívásaira, fel kell
vérteznünk a fiatalokat azzal a képességgel, hogy szembe tudjanak
nézni az olyan problémákkal, mint a
világra kiterjedő gazdasági válság;
mindezeket keretbe foglalja az aktív
állampolgárság” – mondta Hoffmann
Rózsa.
Andrulla Vasziliu, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, többnyelvűségért és ifjúságért felelős biztosa arról beszélt, hogy „a válság nyomán világossá vált: olyan állampolgárokra van szükség, akik meg tudják
oldani a problémákat”. Az oktatási és
képzési rendszereknek jobban kell
igazodniuk a társadalom igényeihez,
ezért is örülök a magyar elnökség témaválasztásának – méltatta az elnökség törekvéseit a biztos.
A nem hivatalos ülés első szakaszában az aktív állampolgársághoz
szükséges legfontosabb készségekről
beszéltek a miniszterek. Megvitatták,
hogy az európai együttműködés hogyan tud hozzájárulni a szóban forgó
tudás elsajátításához. A tagállamok
képviselői elsősorban a vállalkozói
készségek elsajátításának és a pénzügyi tudatosságra nevelésnek a fontosságát hangsúlyozták, mind az életben való érvényesülés, mind a társadalmi felelősség szempontjából.
Hoffmann Rózsa szerint a magyar
elnökség azon van, hogy a közös európai célkitűzések között az aktív állampolgárságra nevelés kellő hangsúllyal jelenjen meg, és a tagállamok
között minél szorosabb együttműködés jöjjön létre. Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a téma az Európa
2020 stratégia megvalósításához is
jelentősen hozzájárul.
A munka során a nem kormányzati
szereplők bevonását is fontosnak tartja a magyar elnökség.
*
Az oktatási miniszterek az iskolai
agresszióról is tanácskoztak. Hoff-

mann Rózsa szerint az erőszakot nem
lehet kizárólag iskolai módszerekkel
megelőzni. Andrulla Vasziliu biztos
hozzátette: valójában az iskolai erőszak eredetét kell vizsgálni.
Hoffmann Rózsa az Európai Unió
oktatásért, kultúráért, többnyelvűségért és ifjúságpolitikáért felelős
biztosával közösen tartott sajtótájé-

kedési forma; és például a családgondozók, akik a családdal kapcsolatban
vannak, sokat segíthetnek! Azonban
szélsőséges
esetben
még
a
rendőrségnek is fontos szerep juthat,
akár az áldozatvédelem terén is. Ha a
gyerek látja, hogy ez nem egy
hatékony érdekérvényesítési forma,
akkor még többet lehet javítani.

koztatóján kifejtette: ha kreativitásra,
önkéntességre, szolidaritásra és toleranciára nevelik a gyermekeket, „kevesebb pofon csattan el”, és a verbális
erőszak mértéke is csökken. Andrulla
Vasziliu szerint az iskolai agresszió
visszaszorításért az egészségügytől a
szociális szolgáltatásokig nagyon sok
szakmának kell együttműködnie.
Szűcs Józsefné, a Damjanich János Általános Iskola igazgatója lapunk érdeklődésére a témával kapcsolatosan elmondta: egyetért mindkét szakember véleményével, bár
Andrulla Valsziliu megjegyzéséhez
hozzátette, hogy nem világos, az iskolákban jelentkező erőszak eredetét
kinek, kiknek kellene vizsgálni.
„Sajnos mindaz, amiről ilyenkor
szó van, egy nagyon bonyolult folyamat következménye. Az iskolában
megmutatkozó erőszakos viselkedést
ugyanis a gyerekek általában otthonról hozzák. Ezek többnyire a családban látott viselkedési formák” –
mondta Szűcs Józsefné.
„Ha otthon jó példát, harmonikus
kapcsolatokat érzékelnek a gyerekek,
akkor kevésbé jellemzőek az ilyen
esetek. Megjegyzem, az iskolában is
lehet kezelni, sokat lehet segíteni tudatos iskolai programmal. Főleg önismereti tréninggel, az érzelmeken
való uralkodás megtanításával. A lényeg az, hogy ez egy hozott visel-

További fontos lépések egyike az
intézmények önvizsgálata lehet, hiszen a fiatalok személyiségét, egyéniségét és fejlődését nem szabad figyelmen kívül hagyni. A személytelen, hideg, gépies légkör is agressziót
válthat ki a gyerekből. Azonban ekkor
sem a gyereket kell „leírni”, hanem
tettével kell szembesíteni.
Vannak gyerekek, akik nem érzékelik a körülöttük élők érzelmi állapotát, kizárólag a saját céljaik megvalósítása létezik számukra, nekik
meg kell tanítani a másik fél érzelmeinek a felismerését, a másik látásmódjába való belehelyezkedést.
Az agresszióval terhelt gyermeki
lét nagyban akadályozza a felelős állampolgári tudat kialakulását, ezért
mindnyájunknak nagy a felelőssége
az iskolai agresszió visszaszorításában!”

Fotók: Tatár Attila

Magyar EU-elnökség: oktatási és demográfiai kérdések

„Le kell számolni azzal a váddal,
hogy ha egy politika támogatja a családot, akkor azzal minden más életformát elvet, kirekeszt” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök április
1-jén, pénteken Gödöllőn. Az uniós
tagállamok demográfiai és családügyi
minisztereinek informális ülésén tar-
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Közélet

Lapzártánk idején kezdődött meg a
Gödöllői Királyi Kastélyban a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács
informális ülése. Az egészségügyminiszterek ülésének átfogó témája:
„Betegutak és a szakemberek életpályája Európában”; ezen belül: a jövő
egészségügyi rendszereibe történő
befektetés; az egészségügyi szakemberek mobilitása.
(t.a.)

Munkaerő piaci kérdésekről tárgyaltak

DÁTUM

ESEMÉNY

LEZÁRÁS

Április 6‐7.

SEVESO

–

Április 8‐9.

Gazdasági és pénzügyi mi‐
niszterek informális ülése

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

Április 12‐13.

Versenyképességi és kutatás‐
fejlesztési miniszterek infor‐
mális ülése

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

Április 14‐15.

EU–USA találkozó

Kiemelten védett esemény,
kordon a Művészetek Háza
körül, az Ady sétányt a
Honvéd utcánál zárják le

Április 19‐20.

ASEM előkészítő találkozó

–

Április 28‐29.

„Modernizált EU szociális biz‐
tonsági koordináció – az első
év tapasztalatai – hogyan to‐
vább?” c. konferencia

–

Célzott képzések kellenek
Két jelentős munkaügyi konferenciát
rendeztek városunkban március végén.
A Kontakt alapítvány által szervezett
tanácskozáson a Támasz-pont programról számoltak be a térségben élőknek, majd a Gödöllői Foglalkoztatási
Paktum tartott ülést.
A Támasz-pont programban olyan
álláskereső és inaktív emberek vehettek részt, akik 18. életévüket betöltötték, de az 55-iket még nem, GYES-ről,
GYED-ről visszatérők, ápolási díjon
lévők, illetve regisztrált álláskeresők.
Ennek során meglehetősen sokrétű fejlesztés folyt. Rendszerint az ügyfelek
kulcskompetenciáinak, képességeinek
erősítése volt a fő cél. A program több
környékbeli településre is eljutott, ahol
a helyi önkormányzatokkal, családsegítő szolgálatokkal, civilszervezetekkel együttműködve valósult meg.
Továbbra is a munkaerő-piaci szereplők közötti információáramlás rendszerének kialakítását és a rendszeres
kommunikáció működtetését tartják az
Európai Unió támogatásával létrejött
Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási
Paktum legfőbb feladatának a paktumban részt vevő munkáltatók, önkormányzatok, képző intézmények és civilszervezetek. A Foglalkoztatási Fóru-

mon a munkacsoportok mutatták be
eddigi munkájukat. A résztvevők megismerhették a Pályaorientáció – Pályakorrekció – Szakképzés munkacsoport
és a Vállalkozásfejlesztési munkacsoport eddigi eredményeit.
A paktum menedzsment szervezete,
a GAK Nonprofit Közhasznú Kft. felmérést végzett a munkáltatók körében
a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatásáról. A munkacsoport
programok kidolgozása mellett fontosnak tartja a szemléletmód váltását is,
hogy az egyének aktívan cselekedjenek saját helyzetük javításán. A felmérés szerint hiánypótló képzésekre
lenne szükség a betöltetlen állások felszámolásához a gödöllői kistérségben,
a megkérdezett cégek felénél ugyanis
vannak olyan munkakörök, amelyek
betöltése nehézségbe ütközik szakképzettség, gyakorlat vagy kompetencia
hiánya miatt.
Mint az a rendezvényen elhangzott,
már meg is kezdődött az első ilyen képzés a munkaügyi központ szervezésében. Ennek során a térségben élő munkanélküliek számára indult általános
laboráns képzés, a helyi gyógyszeripari
cégek igényei alapján.
(k.j.)
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Kis- és nagycserkészek

Emlékezés Teleki Pálra
Teleki Pálra emlékeztek halálának 70. évfordulóján, a máriabesnyői temetőben. Április 3án, pontosan hetven esztendővel azután, hogy eldördült a
miniszterelnök életét kioltó
pisztolylövés, végső nyughelyénél gyűltek össze tisztelői a
Teleki Egyesület szervezésében, hogy a korábbi évek hagyományait követve leróják kegyeletüket az egyszerű, cserkészliliomos fejfával díszített
sírnál.
A megemlékezésen Katona Tamás
történész mondott beszédet, aki már
több alkalommal is részt vett a Teleki
Egyesület rendezvényein. Beszédében felelevenítette az egykori cserkészvezető-miniszterelnök alakját, s
úgy fogalmazott, ma is az általa képviselt szellemiségre van szükség: erősíteni kell az összetartozást, a bajtársi
érzést, és történelmünk megismerését, mert ezek nélkül nem jutunk előre. Nem a hibákat kell keresnünk egymásban, hanem a kiemelkedő eredményekre koncentrálni.
Kijelentette, a szeretet és a hit kell,
hogy legyen a társadalom fundamentuma, s ez utóbbi, a nem hívő számára
is fontos, hiszen elengedhetetlen,
hogy higgyen abban, fontos az általa
elvégzett munka. Csak így lehet az állam valódi közösség.

közöttünk, vannak, akik még személyes emléket őriznek róla. Közéjük
tartozik Halászné Várady Ildikó tanárnő is, aki pedagógusként és a
leány cserkész szövetség
vezetőjeként is évtizedeken át ápolta a tragikus
sorsú miniszterelnök emlékét, akivel még kisgyermekként találkozott:
– Édesapámmal még Dunavecsén éltünk – mesélte lapunknak –, s a településhez tartozó szigeten
volt egy cserkésztábor,
ahol rendszeresen tartottak rendezvényeket.
A cserkészek a főút melletti kútnál álltak meg, oda ment ki
édesapám is, fogadni őket, s engem is
magával vitt. Az egyik alkalommal
Teleki Pál is kilátogatott, akihez en-

A megemlékezés résztvevői Turai
János atya vezetésével mondtak imát
Teleki Pálért, majd az önkormányzat,
több intézmény és civilszervezet helyezte el koszorúját a síron. Az önkormányzat nevében Pintér Zoltán
alpolgármester
rótta le kegyeletét.
A rendezvény végén Bárdy Péter,
a Teleki Egyesület
titkára köszönetét
fejezte ki Vámos
Sándor asztalosmesternek, Varga Köszönjük Halászné Várady Ildikónak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta gróf Teleki Pál gyászjelentését.
Árpád műkőkészítő mesternek, a SIMI Kft-nek, és a gem, mint a „nagy cserkészek” között
VÜSZI Kft-nek a Teleki sír és kör- bóklászó kisgyermeket odavittek és
nyéke rendbetételéhez nyújtott segít- bemutattak. Ennek a találkozásnak az
ségért.
emléket ma is őrzöm.
jb
Bár Teleki Pál már hét évtizede nincs

Gödöllői díjazottak a DMRV rajz és fotó pályázatán

A víz szerepe képekben
Március 22-én ünnepeltük a víz
világnapját. Ennek tiszteletére
a Duna Menti Regionális Vízmű
Zrt képzőművészeti és fotópályázatot hirdetett „A víz szerepe környezetünkben” címmel.
A társaság mindig kiemelten kezelte a
környezeti nevelés kérdését, hiszen
közös kincsünk, a víz olyan fontos
természeti értékünk, amely egyre jelentősebb szerepet játszik életünkben.
A felhívással elsősorban a gyermekeket szólították meg, abban a reményben, hogy felnőtt korukra megfelelő tisztelettel és hozzáértéssel viszonyulnak majd a természet- és környezetvédelem legfontosabb céljaihoz.
A térségben élő gyerekek nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be a munkába, az óvodások részéről, mintegy 95
rajz és festmény, az általános iskolák
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alsó tagozatos diákjaitól 64 alkotás
érkezett, ugyanúgy, mint a felsősöktől, valamint fotó kategóriában is jelentős számú pályaművet küldtek
be. A gödöllői diákok szép eredménynyel vettek részt a versenyben.
Az általános iskolák alsó tagozatosainak kategóriájában II. helyezett
lett Rónai Levente (Szent Imre Katolikus Általános Iskola, 2. o.), fotó
kategóriában pedig szintén a Szent
Imre iskola diákja, Újvári Gergely
kapott díjat.

A DMRV különdíjban részesítette
a gödöllői Montágh Imre Általános Iskola alkotó közösségét,
kedves és szép munkájuk elismeréseként. Egy általuk választott
időpontban, egynapos állatkerti
programot biztosítanak számukra.
A legjobbnak ítélt alkotásokat a
DMRV Zrt. tovább küldi a
MAVÍZ Országos kiállítására,
ahol jó eséllyel pályázhatnak az elsőségért.
jk

MEGHÍVÓ
MEGHÍVÓ
Április 12én, 16 órakor Magyarok a Holdon címmel
tart előadást
Pacher Tibor, a Google holdprogram magyar csapatának vezetője a Damjanich
János Általános Iskolában.
Téma: a Magyar Űrkutatás múltja és a
Google LXP program.

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub nevében
Pintér Zoltán és Tóth Tibor önkormányzati képviselők sok szeretettel meghívnak
minden kedves érdeklődőt 2011. április
15-én (pénteken) 18 órai kezdettel a „Volt
egyszer egy kismuki“ c. film bemutatójára.
Helyszín: Petőfi Sándor Általános Iskola
tornaterme (Munkácsy M. u. 1.)
A belépés díjtalan!

Sándor Iván (1922-2011)
Fogalommá vált pedagógus ment
el örökre. Nemzedékek hosszú sora, tanítványok garmada emlegette
őt több, mint fél évszázadon át,
hogy „az Iván tanár úr”, vagy rövidebben: „az Iván”.
Tisztelt Tanár Úr! Kedves Iván
bátyám!
Szűk egy hónapja találkoztam veled – nem sejtettem, hogy utoljára
– a besnyői rendelő közelében,
ahova feleségedet kísérted orvosi
kezelésre. Máig is érzem kemény
kézfogásodat, s látom pengekék
nézésednek messzeségeket fürkésző felhőjét. Ott csak sejtettem,
most már tudom, hogy Te akkor azt
az egyirányú utat nézted, amelyre
előbb-utóbb minden halandó rátér,
s ahonnan nincsen visszatérés.
Pár éve még nemzedékek hosszú
sorát, s tanítványaid garmadát kápráztattad el azon tudományoddal,
hogy húsz-harminc-negyven éve
végzett diákodat nevén, esetleg ragadványnevén szólítod, (”pedig az
idő kontár szobrász: minél többet
kuszpitol az emberen, annál jobban
elrontja azt” – állítja ezt egyik
klasszikusunk). Te nem csak felismerted őket, de felsoroltad osztályának „jelesebb” példányait, megnevezted osztályfőnökét, s ha elfelejtette volna, eszébe juttattad
érettségijének évszámát.
Mindig is büszkeséggel emlegetted
azon tanítványaidat, akiket te irányítottál a testnevelői pályára és ők
le is tettek valamit az asztalra.
Meghiggyed bátyám, mi kétannyira büszkék vagyunk Terád! Már
csak azért is, mert ezen témájú hitvallásodat gyakran emlegetted az
utóbbi időben: Két dolgot nem
bántál meg életed során, s ha újra
kezdenéd, ugyanezt a kettőt választanád: testnevelő tanári hivatásodat, és drága feleségedet.
Mint sportember, az olimpiai esz-

mének lelkes
támogatója
voltál.
A
nemzeti érzület ébrentartása végett
aranyérmes
olimpikonjainkról tablósort szerkesztettél, amely a gimnázium régi
épületének egyik folyosóját ékesítette. Már nyugdíjba vonultál, amikor intézményünk a besnyői magaslatokról beköltözött új rezidenciájába, kies városközpontunkba. És ott
derült ki – a Te látogatásod jóvoltából – hogy az olimpiai képcsarnok a nagy hercehurcában elkallódott. Ekkor mindhárom méltatlan
utódodat jogos felháborodással
„letrehanyoztad” (trehany= rendetlen. Terminus ivanicus), majd pár
év elteltével új tablósort állítottál
össze 1896-tól 2004-ig. Hajós Alfrédtól Janics Natasáig. Meghagytad minekünk, miszerint ha özönvíz, kéneső, újabb költözés, bombariadó esetleg üstökös veszélyeztetné a gimnáziumot, a tablósort
kimenteni alapvető kötelességünk.
Úgy lesz! – fogadtuk fel némi bűntudattal.
Kedves Iván Bátyám!
Tanítványaid és kollégáid nevében
úgy búcsúzom tőled, mint utolsó
találkozásunkkor: Isten veled!
Amit még akkor hozzátettem: „Aztán Bátya! Vigyázz magatokra!” ez
már fölöslegessé vált. Más dimenzióba kerültetek. Előbb Nejed,
aztán Tenmagad.
Omnes moriendum est! Minden
halandó! – tartja a klasszikus közmondás.
De a lélek halhatatlan. Ezt én állítom sokadmagammal. Hitem szerint pár emelettel följebb is megismételheted evilági életednek két
jól sikerült választását, hiszen az
egyik már teljesült: elmentél feleséged után.
Nyugodjatok békében!
Farkas Balázs

Folyamatos japán érdeklődés az Egyetem
téri Óvoda iránt
Az óvodával 2009-ben vette fel a kapcsolatot egy Japánban működő Pedagógiai Kutató Intézet. Szervezésük keretében érkeznek Japán különböző részéről,
óvodákból pedagógusok, vezetők, óvodát üzemeltető cégek képviselői, akik
kíváncsiak a magyarországi gyakorlatra. Ebben az évben már négy alkalommal jártak nálunk. Januárban először
testnevelés foglalkozást láthattak, majd
ének kezdeményezésen vehettek részt a
japán látogatók. A gyakorlati bemutatók után kialakult beszélgetéseken kiderült, hogy eltérő kultúránk és a nagy
távolság ellenére nemcsak különbségek,
hanem hasonlóságok is vannak a két ország között. Képzésükbe magyarországi
módszertant építenek be. Hasonló, hogy
a gazdasági hatások náluk is érezhetőek
a családok helyzetében, nevelésben. A
szocializálást más formában értelmezik.
Minden évben új felnőtt, új csoport vár-

ja a gyermekeket, hogy ezáltal alkalmazkodóbbak legyenek. Hazánkban a
felnőtt-gyermek kapcsolat az alapja annak a lelki biztonságnak, mely szükséges a szocializáció egészséges alakulásához.
A februári csoport egy tokiói cég által
üzemeltetett óvodák vezetőiből és dolgozóiból állt, akiknek nagyon tetszett a
magyarországi gyakorlat, amit szeretnének hazájukban is megvalósítani. Ők
hiányolták a férfi szakembereket, hiszen
Japánban a vezetők és óvodapedagógusok egy része férfi.
Márciusban a nagoyai óvóképző főiskola hallgatóit fogadtuk, akik közös origami hajtogatással lepték meg a gyerekeket. A látogatások alkalmával a japán
vendégek városunk nevezetességeivel is
megismerkedtek.
Fodor Csilla óvodavezető

PREMONTREI ESTÉK
Időpont: április 12. kedd 17.00 óra
Címe: Trianon és a szabadkőművesek
Előadó: Raffay Ernő történész, a Honvédelmi Minisztérium
volt államtitkára
Helyszín: Premontrei Gimnázium Fényi Ottó terme

MEGHÍVÓ
A muhi csata 770. évfordulója alkalmából koszorúzással egybekötött
megemlékezést tartunk Kálmán herceg szobránál, a Szent István egyetem épülete előtt.
Kálmán herceg, IV. Béla király öccse, testvérét védve kapott halálos sebet a
tatárok ellen vívott küzdelemben.
A megemlékezés időpontja: 2011. április 12. kedd 10.45
Mindenkit szeretettel vár a Premontrei Gimnázium igazgatósága
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A saját kuckó
Egyszer egy olyan bemutató
teremben járva, melyet terráriumokkal rendeztek be, az egyik
tágas üvegdobozban hiába
próbáltam felfedezni a lakóját,
egy óriáskígyót. Érdeklődésemre a teremőr biztosított róla, hogy megvan az illető, csak
éppen elbújt a barlangjában.
Az állatoknak megteremtik a
lehetőséget, hogy amennyiben
magányra vágynak, behúzódhassanak egy résbe, egy üregbe, egy barlangszerűségbe. Ha
erre soha nem lenne alkalmuk,
megbetegednének és hamarosan elpusztulnának.
Csak így lehetnek ezzel az emberek
is. A Szép kis család című ifjúsági regény egyik hőse, a tizenhárom éves
Anatol – becenevén Ani – biztosan.
Felfordul körülötte a világ, a családja
felbomlik. Apja és anyja már régen
nincsenek a legjobb viszonyban, de
ráadásul még az apja életében felbukkan Wilma, a hal is. Valójában
egy nő, akit azért emlegetnek halnak,
mert a papa mindig horgászás ürügye
alatt találkozik vele. Viszi a randevúkra a horgászfelszerelését, ami soha vizet nem lát, egyetlen halat ki

nem fog vele.
Wilmát utálja a három gyerek, Ani, a
nővére, az öccse, addig, amíg személyesen is meg nem ismerik. Akkor rájönnek, hogy Wilma nem is olyan
szörnyű. Inkább kedves és jóindulatú.
Ani még oda is költözik hozzájuk,
amikor már együtt élnek az apjával.
Ugyanis náluk külön szobája lehet.
Mivel anyuval a válás után kisebb
lakásba költöztek, ott nem adott számára a külön szoba. Egy szobán kell
osztoznia az öccsével. Aki még csak
hétéves. Folyton jár a szája, akárhányszor rákiabál, hogy: kuss! Nem
egy elfogadható állapot vele az élet.
De apunál és Wilmánál se az igazi.
Visszatér anyuhoz. És mindenféle
szedett-vedett holmikból egy kis bungalót húz fel magának az öccsével
közös szobában. A bungaló persze
hamarosan összedől…
Megismerhetjük az egész család
ügyeit-bajait. A tizenöt éves Karoline
– Karli – esetét két különböző fiúval
is. Anya vállalkozásának, egy fonalboltnak, amitől pedig a meggazdagodását remélte, a hátrányait.
Anya életében felbukkan egy udvarló. A gyerekek néznek: mi ez már
megint? Mi jöhet még? Ez a pasas
lesz a mostohaapjuk? Vagy ez csak

egy nőcsábász – hallottak róla egy s
mást –, akinek anya mindössze futó
kalandot jelent? Összehozza a regény
végén az egész társaságot, hogy a
nagy- és kisfiú szobáját kettéválasztó
falat építenek. Eztán boldogan élnek
majd? Még az sincs kizárva.
Az Andersen-díjas osztrák írónőt,
Christine Nöstlingert „a gyermekirodalom nagyasszonyának” nevezik német nyelvterületen. Másfélszáz kötete jelent meg, melyek közül többet
maga illusztrált mint hajdani festőnövendék. Ennek a könyvnek a borítóján, belső címlapján is a rajzait
láthatjuk.
(Christine Nöstlinger: Szép kis
család)
-nád-

Három alkotó tárlata a könyvtárban

Hagyomány ápolás és érték őrzés

Székelyvécke a Kis-Küküllő mentén

VI. Országos Népzenei Verseny
Rangos zenei eseménynek ad
otthont városunk a hét végén.
Április 8-10. között rendezik
meg a VI. Országos Népzenei
Versenyt, a Frédéric Chopin Zeneiskola szervezésében. A három évente sorra kerülő megmérettetésen több mint száz
produkcióban mutatják be
hangszeres és énekes népzenei tudásukat a hazánk alapfokú művészeti iskoláiban népzenét tanuló fiatalok. Az eseménynek az uniós elnökségi
rendezvények miatt a Damjanich János Általános iskola ad
otthont.

A Chopin Zeneiskola képviseletében
öt énekcsoport jutott a döntőbe, a
Cibri, a Kiscibri, a Cilibri, a Kalapos
és a Sercli.
A zsűri tagjai: dr. Halmos Béla –
népzenekutató, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára (a zsűri elnöke), Juhász Erika – népdalénekes,
a Nyíregyházi Főiskola adjunktusa,
Balogh Sándor – a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, Eredics Gábor – a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, Vavrinecz András – népzenekutató, a zsűri
titkára: Buka Enikő – a Frédéric
Chopin Zeneiskola igazgatóhelyettese.

A verseny kezdeményezése városunkból indult el azzal a céllal, hogy a
hagyományőrzés és zenei anyanyelvünk értékeinek bemutatása mellett ösztönzést, és bemutatkozási lehetőséget adjon a fiataloknak. A gödöllői döntő résztvevői már túljutottak az iskolai és a területi válogatókon, a közel ezer jelentkezőből hatvanhárom szólista és negyvenkét
együttes adhat számot tudásáról a
rangos szakmai zsűri előtt.

Pénteken 10-16.30-ig, szombaton pedig 9-18 óráig zajlik majd a versenyprogram, ezt követően előadások várják az érdeklődőket. Április 2-án 17
órától Virágvölgyi Márta „népzenei lejegyzés”, valamint a „zenészek
viselt dolgai” címmel invitálja előadásra és beszélgetésre a közönséget,
majd 19 órától Táncházat rendeznek.
Április 3-án három külön programmal egészül ki a rendezvény: 19
órától Juhász Zoltán „A magyar nép-

Hangverseny a Szentháromság templomban

Hányszor megbocsátani?

Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt – énekelték citerakísérettel Fekete Pál székelyvéckei
polgármester fiai a Városi Könyvtárban április 1-jén Vannak vidékek – Székelyvécke a Kis-Küküllő mentén címmel megnyílt fotóés szoborkiállításon. A választott
népdal megállapításával az esemény mintegy száz résztvevője
egyöntetűen egyetértett; nagy
tetszést arattak a bemutatott
munkák és a műsor is, melyet
Joób Emese éneke és kobozjátéka színesített.

zene kapcsolatrendszerének elemzése
matematikai módszerekkel”, 19.45től pedig Fábián Éva „A néphagyomány értékeinek átörökítése az oktatáson keresztül” címmel tart előadást,
majd 20.30-tól Fábián Éva, Juhász
Zoltán és Sáringer Kálmán koncertjére kerül sor.
A zsűri vasárnap délelőtt 9 órától
értékeli a versenyt, majd 10.30-kor
veszi kezdetét az ünnepélyes díjátadás és a gálakoncert.
A verseny valamennyi programja
nyilvános, a szervezők minden érdekbj
lődőt szeretettel várnak.
szerző, H. Schütz János passióját.
Mint Pechan Kornél, a Gödöllői
Városi Vegyeskar vezetője a hangversenyt megnyitva megjegyezte: mege-

„Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom? Talán hétszer? Jézus így felelt: Nem azt mondom, hétszer, hanem hetvenszer hétszer.” Ezekkel a mondatokkal kezdődik Máté evangéliumában a szívtelen szolgáról, az adós szolgáról szóló példabeszéd. Ennek a példabeszédnek alapján alkotott oratóriumot Hargitai Péter zeneszerző Az adós szolga címmel
2007-ben.
Az elmúlt szombaton este maga vezényelte a művet a Szentháromság
templomban tartott hangversenyen,
az előadók a Gödöllői Városi Vegyeskar, a gyülekezeti kórusok, a Talamba
Ütőegyüttes voltak. Szólót énekelt

Nagy Bertalan, Pechan Kornél és
Gombos Viktor.
Még a kortárs művet megelőzőn
előadta az énekegyüttes, a templomban egybegyűlt közönséget is bevonva, a legfontosabb szerepekben a már
felsorolt szólistákkal, a barokk zene-

lőlegezik most a nagypéntek esti istentiszteletek részét is képező János
passiót. A két zenemű között pedig
Hargita Péterrel beszélgetett Az adós
szolga keletkezéséről, mondanivalójáról, formai sajátosságairól.
N. A.

A Farkas Tibor és Takács Gábor fotóiból, Fekete Pál szobraiból Kecskés
József által rendezett tárlatot Pintér
Zoltán alpolgármester üdvözölte, kiemelve, hogy az alkotók elkötelezett
szeretettel mutatják be a székelyvéckei
világot a gödöllői közönségnek.
A kiállítást megnyitó Tihanyi István, Székelyvécke díszpolgára elmondta, a község a Kis-Küküllő menti
dombok közé zárt település, a székelység és az (egykori) száz világ határán.
Székelyvécke népessége jelenleg négyszáz fő, de hatvan évvel ezelőtt még
kétszer ennyien laktak itt. A lélekszám
csökkenése számos súlyos társadalmi
problémát okozott és okoz, ami a mindennapokat is igen erőteljesen befolyásolja: lényegében alig maradt a faluban
munkaképes, munkabíró vagy munkát
vállalni szándékozó felnőtt. A népesség
fogyása 1990 után sem állt meg. A külföldi munkavállalás a családi gazdaságok, falusi háztartások stratégiájának a
része lett. Elsősorban a fiatal nők hagyták el a falut az utóbbi húsz évben, így a

30-50 agglegény megházasításának a
gondolata településfejlesztési igény is.
A visszatérők között inkább nyugdíjasokat találunk.
Évszázadokon keresztül a megélhetés
és a megmaradás legfőbb alapját a község tulajdonában lévő 638 hektár erdő,
89 hektár szőlő és gyümölcsös, valamint
a szántó-és legelőterületek biztosították,
és biztosítják ma is, bár a mezőgazdaságból az ott élők már csak nagyon nehézkesen tudnak megélni.
Fekete Pál 2008 óta Székelyvécke polgármestere. Már polgármesterré választása előtt elindította a falumegújítási folyamatot, aminek lényege, hogy
évente több, rossz állapotban lévő házat megvesznek, felújítanak és eladnak magyarországi
befektetőknek, letelepedni szándékozóknak. A községbe magyarországi magánemberek adományai is érkeznek, amelyekből
táborokat, kulturális programokat, borárveréseket szerveznek.
Agyagot először 2000-ben fogott a kezébe, azóta számos alkotótáborban és kiállításon vett részt. Kis alkotá-

sait, páros szobrait, melyek főszereplői
férfiak és asszonyok, egy csavarhúzóval készíti. Farkas Tibor a gödöllői
egyetem docense, a G5 Fotográfiai
Alkotócsoport munkájában vesz részt.
Takács Gábor az egyetemi fotókör
egyik szakmai vezetője. Dávid László
kalauzolásával jutottak el a kis faluba és
szerelmeseivé váltak a Kis-Küküllő vidékének. Fekete-fehér képeiken mindenkihez közel hozzák a paraszti életit
mód végóráit élő erdélyi világát.

Ismét György barát
A Garabonciás Társulat április 12-én, kedden, a Damjanich János Általános
Iskolában ismét műsorra tűzi Remsey Jenő György: György barát című színművét. Az interaktív előadás során a nézők is aktív részesei lehetnek az eseményeknek. Az előadás 19 órakor kezdődik.
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AKIKRE EMLÉKEZÜNK
Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol
találunk olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek.
Vannak, akik országos hírnévnek örvendenek, mások emlékét
városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük
szeretnénk megismertetni kedves Olvasóinkat!

Malatin Antal nyomdász (1820- 1905)
1849-ben, ezekben a napokban nehéz időket éltek át a gödöllőiek. A
Tavaszi Hadjárat eseményei, a har-

erről nem áll rendelkezére. Gimnáziumba már Pesten járt a piaristáknál, majd 1833. november 1-jétől a

cok ezen a vidéken zajlottak, a kastélyban előbb osztrák, majd magyar
katonákat ápoltak. A dicsőséges,
győzelmes napokhoz hosszú út vezetett, amire alig több mint egy évvel
korábban, 1848. március 15-én lépett
rá a magyar nép. Az akkori események közül ma is mindig megemlítjük a szabad sajtó első kiadványainak, a 12 pontnak és a Nemzeti Dalnak a kinyomtatását. Azt azonban
kevesen tudják, hogy ebben egy gödöllői születésű fiatal nyomdásznak,
Malatin Antalnak is jelentős szerep
jutott.
Malatin Antal 1820-ban született
Gödöllőn, pontosabb adat azonban

Landerer nyomdában volt szedőtanonc. 1835-ben került a nyomdába
Holmeyer Ferenc, Malatin későbbi
üzlettársa.
Miután felszabadult, külföldi vándorútra indult. 1841-ben tért vissza
Pestre, ahol szedőként a Landerer
nyomdában helyezkedett el. Szoros
barátság kötötte Kossuth Lajoshoz,
aki a Landerer nyomda épületében
lakott. Malatin keze alól került ki Kossuth Lajos Pesti Hírlap című időszakija, valamint a Frankenburg Adolf által szerkesztett Életképek. 1848. március 15-én, a sajtó felszabadításakor
Malatin Antal szedte ki harmadmagával, Holmeyer Ferenc irányításával,

a 12 pontot és a Nemzeti dalt.
Korabeli források szerint, amikor Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál s
mások bementek Landerer irodájába, s
fölszólították őt, hogy tegyen eleget a
nép kívánságának, Landerer formálisan szabadkozott, de csak addig, míg
Vidacs János – mások szerint Irinyi József – oda nem lépett az egyik vassajtóhoz, mondván: „Ezt a sajtót a nép nevében ezennel lefoglaljuk, követelve
kézirataink kinyomtatását!” Ekkor
Landerer odaszólítva Träger Endre faktort, utasította őt, hogy az ifjúság kívánságát tüstént teljesítse. Träger a tizenkét
pont kéziratait átvéve, a magyar szöveget Neumann Lajos, Malatin Antal
és Potemkin Alfonz nevű szedői közt
osztotta széjjel, a német szöveg kiszedését pedig Giersch Lajosra és Weiss
Jánosra bízta.
Malatin Antal később az 1848-ban létrehozott bankjegynyomdában dolgozott (itt is Landerer keze alatt), ahol betűszedőként tevékenykedett. Később,
1849 januárjában követte a kormányt
Debrecenbe, május végén vissza Pestre, majd 1849. július 1-jén Szegedre.
Szedőként közreműködött 1849. augusztus 11-én Kossuth Lajos lemondó
nyilatkozatának kinyomtatásában.
Haynau haditörvényszék elé állíttatta,
de felmentették. A Landerer nyomdában dolgozott a szabadságharc bukását
követően is. 1856. december 15-én
önállósult Landerertől. 1857. április
17-én Holmeyer Ferenccel megalapította Kalocsa első nyomdáját, ahol
1882 nyaráig együtt dolgoztak. Ekkor
új nyomdát alapított, amely 1898-ig,
nyugalomba vonulásáig állt fenn.
1905-be hunyt el, a Kalocsai temetőben helyezték örök nyugalomra.
Malatin Antal emlékét Kalocsán ma tér
őrzi, egykori nyomdájának falán pedig
márványtábla emlékezteti rá az utókort. Az épületben ma a Kalocsai Porcelán Manufaktúra működik.
Forrás: Romsics Imre: Malatin Antal
életéből; Novák László: A nyomdászat
története.
Köszönet a Kalocsai Porcelán Manufaktúra segítségéért

Húsvét Gödöllőn 1849-ben

Az isaszegi csatáról egy kicsit másként
Az 1849-es tavaszi hadjárat egyik
leghíresebb csatája volt az isaszegi. Erről a jelentős hadtörténeti eseményről ezúttal négy
visszaemlékezés-részletet idézünk. Kossuth Lajos, a szabadságharc vezetője, Görgey Artúr
(ideiglenes) fővezér, Horváth Mihály püspök-történész és Mednyánszky János, a gödöllői kastély jószágigazgatója feljegyzéseinek közreadásával rajzolódik
ki, mi is történt az áprilisi napon,
miután a jelentős túlerőben lévő
osztrákokat megfutamították a
szabadságharcosok.
„Tegnap vitéz seregeink az ellenségnek
Windisch-Grätz, Schlik és Jellačić személyes vezérletök alatti egyesült seregét
Isaszeg vidékének irtózatos pozícióiból
tökéletesen kiverték, magát Isaszeget elfoglalták, s az ellenséget minden ponton
tökéletesen megverték.”
Kossuth Lajos így foglalta össze
1849. április 7-én az Országos Honvédelmi Bizottmánynak küldött 77. számú
jelentésében az Isaszeg határában történteket.
Ugyanerről az ütközetről Görgey
Artúr, az akkor még ideiglenesen kinevezett fővezér egyebek között ezt jegyezte fel visszaemlékezésében:
„Amikor az ellenség jobbszárnya Isaszegről Gödöllőre hátrált, a bal is kénytelen volt, még azon az éjszakán, mely
1849. április 6-án az isaszegi ütközetnek
véget vetett, feladni a csatateret. Ez is
Gödöllőre vonult vissza.”
Ezek a hivatalos feljegyzések, de vajon
hogyan érték meg a történteket a

2011. április 6.
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szerk.) szállásolva volt, és hogy sajnálkozott azokon, mellyek és kivált a kertekben császári sereg által károsan történtek…”

A Tavasz Hadjárat 2011 gödöllői programja
2011. április 7., csütörtök
10.30: perckor a lovasok fogadása a
Világfánál.
11.00: Megemlékezés és koszorúzás a
Dózsa György úti temetőben, az Isaszegicsata emlékművénél.
11.30: Koszorúzás a felújított régi 1848-1849-es Szabadságharc
Emlékműnél (Református temető).

dában alakították ki az akkori szóhasználat szerinti kóródát, de később már a
kastély főépületébe is beszállásolták
magukat, és Mednyánszky jelentése
szerint az özvegy hercegnő két szobáját
kivéve (a templom felőli részen voltak)
mindent használtak, bent a főépületben
„tábortüzet” raktak, amikor a parkot
övező tölgyfakerítés utolsó darabja is el-

A derék jószágigazgató egy haditudósító
pontosságával, de a kívülálló civil aggodalmával fogalmazta meg
a tudósítást:

Gödöllőn lakók? Tudjuk, hogy a csata
egyik főhőse, Damjanich János az isaszegi ütközet előtti éjszakát a mai Damjanich utcában, abban a házban töltötte,
amit később özvegye megvásárolt. (Az
épületet lebontották.) Mint ismeretes, az
osztrákok a főhadiszállásukra, a kastélyba visszatérve törtek-zúztak amit addig
épségben hagytak, például a királydombi pavilon portréfestményeit is tönkretették.
Aztán az éjszaka leple alatt elhagyták
a feldúlt kastélyt. Az akkor már özvegy
Grassalkovich III. Antalné Esterházy
Leopoldina jószágigazgatója, Mednyánszky János néhány nappal a csata
után a következőket írta a történtekről
úrnőjének, Pozsonyba:
„Windischgrätz Herceg úr, itt léte alkalmával maga elejibe rendeltetvén,
mondá nékem, hogy ő Herczegsége Kegyelmes Asszonynak tudtára adnám azt,
hogy ő Gedellői várba (kastélyba – a

„..soha az Isten többet ne engedje nékem
megélni oly nagy pénteket, aminőt az idén
megéltem, mert az borzasztó vala, Isaszegen
8 óráig tartó csata volt,
mellyet
Gedellőről
néztünk, leégett az ottani uraság pálinka
háza, minden épületekkel, és a Mészáros
ház, vendégfogadó istálójával együtt porrá
ezek leégtek, leégett ott
20 lakos háza és
istálója…
Gedellői
vadas,
fáczány és Fésztek
kertjének deszkás kerítése
többé
nincsen,…Gedellőn csak két lakós háza katonai gondatlanság miatt leégett, vadas
és fáczány kertből vadak kibocsájtattak.
A gödöllőiek már hosszú ideje szenvedtek az osztrák hadseregtől, már az
1849-es tél egy részét is töltötték, részben sérülésük miatt. Jellemzően a lovar-

hamvadt, Grassalkovich herceg agancsgyűjteményét majd a narancs- és citromfákat is eltüzelték.
Horváth Mihály püspök is Gödöllőn
volt nagypénteken. A történész-püspök
életrajzírója, Márki Sándor is hitelesítette a sokak által legendának tartott
tényt, a Mária Terézia díszes hálószo-

bájában Windischgrätzet valóban Kossuth Lajos követte:
„Kossuth «fáradtan, de nyugodtan»
Gödöllőn abban a nyoszolyában tért pihenni, a melyből Windischgrätz reggel
riadva szökött ki, futásban keresve menedéket. És április 8-án «a feltámadás
ünnepe, mely gyönyörű tavaszi nappal
virradt fel – írta maga Horváth – úgy a
táborban, mint a közel fővárosban a
sokat és sokáig szenvedett nemzet szabadságra és függetlenségre támadásának reményeit költötte fel egyaránt a vitézek és polgárok szivében.» És Arndorffer Alajos plébános segédlete mellett a gödöllői plébánia-templomban
husvét napján szivében ezzel a reménynyel mutathatta be miseáldozatát.
«Tehát még sem ölhették meg a nemzetet » – szólt ünnepi beszédében.”
A gödöllőiek húsvéti sonkával, kaláccsal vendégelték meg a fáradt katonákat, ápolták a sebesülteket és nemcsak a kastélyban, főképpen a lovardában, hanem a szegényházban és saját
otthonaikban is. Az egyházi tisztségviselők, a katolikus pap és a református
lelkész egyházi szentséggel látták el az
elhunytakat, majd eltemették őket.
Kossuth vezetésével a tábornok a
kastély erkélyén gyülekeztek, együtt tekintették meg a Damjanich által vezetett
hadtest díszszemléjét, ezután tanácskozásra vonultak vissza.
1849. április 9-én, a szabadságharcosok gödöllői főhadiszállásról Kossuth Lajos Debrecenbe indult. Vele tartott Horváth püspök is, akivel a többnapos utazás alatt sorsdöntő dolgokról,
a Habsburg-Lotharingiai ház trónfosztásáról értekeztek.
Mint ismeretes Debrecenben, a nemzet régi vágyát, óhaját kifejezve kihirdették és elfogadták a Függetlenségi
Nyilatkozatot.
Szabó Margit
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Kukkoljunk gólyát.

Megfigyelés alatt
Visszaérkeztek gólyáink Afrikából és
máris beindult a madarak kukkolása. Az
elmúlt évekhez hasonlóan idén is több
fészekhez szereltek fel kamerát, aminek
köszönhetően megfigyelhetőek napi 24
órán keresztül a gólyák élete. Ez a sajátos „természetfilm” valójában betekintést enged a madarak mindennapjaiba.
A kukkolók láthatják, hogyan épül a fészek egyre nagyobbra, majd az első tojások lerakását, a gólyafiak kikelését és
cseperedését, majd augusztusban a fészekből való kirepülésüket.
A legtöbben a nagyhalászi gólyacsalád
életét követik nyomon. Sajnos, tavaly a
tojó elpusztult és a hím egyedül nevelte

fel fiókáikat. Így jogos volt a kérdés, vajon érekzik-e új tojó a nagyhalászi fészekre. Szerencsére Halász új hitvesre
talált és már el is kezdték a közös fészek

építését. Reméljük, hamarosan már a tojások lerakása is megkezdődik.
Közben az ország talán legismertebb
gólyája, a vörösi Charlie sajnos elpusztult. 13 éve minden évben ő volt az első
gólya, amelyik megérkezett hazánkba a
legnagyobb médiaérdeklődés mellett.
Idén egy kicsit késve, március elején látták először a fészkén, aminek építésének neki is állt, de pár napja egy kertben
elpusztulva találták. Azt még nem tudni,
hogy idős kora (körülbelül 18 év), vagy
méreg végzett-e vele. Remélhető, hogy
fészke nem marad üresen, és egy fiatal
pár talál majd otthonra benne.
A nagyhalászi gólyapár élete az alábbi
honlapon
kövehető
nyomon:
http://golya.mme.hu/golyakamera/kamera.php?c=halasz
mme

Itt a tavasz az állatkertben is

Állatkölykök érkeznek
Kölyök született a Dél-Amerikában őshonos éji majmoknál.
A februárban világra jött apróság már elég fejlett ahhoz,
hogy a látogatók is viszonylag
jól láthassák. A kicsi nemét
még nem sikerült megállapítani, így egyelőre nevet sem
kapott.
Az Ausztrálház melletti kis házikóban
már megleshető az Állatkert legifjabb
majma. Az éji majomkölyök február
17-én született, és bár még mindig
igen apró, elég jól látható ahhoz,
hogy némi szerencsével a látogatók is
megfigyeljék. A kicsiről még nem derült ki, hogy milyen nemű, így mostanáig nevet sem kapott. A szülők – név
szerint Csillagocska és Nefriti – öt és
hat évesek, és az elmúlt években

rendszeres szaporulattal örvendeztették meg az újvilági főemlősök barátait, hiszen tavaly és tavalyelőtt is született egy-egy kölykük. A két, mostanra már a szülőkkel csaknem megegyező méretű állat szintén ugyanezen a helyen látható.
Az éji majom valójában nappal is
majom, de a természetben olyankor
aludni szokott, hogy kipihenje az éjszakai életmód fáradalmait. Éppen az
éjszakai aktivitás miatt kapta a faj ezt
a nevet, ugyanis a majmok többségére
inkább a nappali életmód jellemző. A
Dél-Amerikában őshonos éji majmok
a csuklyásmajom-félék családjába
(Cebidae) tartoznak. A természettudósok legalább tíz fajukat különböztetik meg, ezek közül az Állatkertben
a Félix Manuel de Azara (1742-1821)

Tavaszi zsongás

Mentsük meg a békákat!
Az elmúlt közel két hétben csaknem
40 ezer kétéltűt mentettek meg a természetbarátok a „Farmosi békamentés” elnevezésű akcióban. Az évnek
ebben az időszakában ásó- és levelibékák, unkák, varangyok, gőték milliói indulnak peterakó területikre,
azonban az élőhelyeiket átszelő közutakon egy jelentős részük az autók
kerekei alatt végzi.
Nincsenek pontos országos adatok
az ilyenkor áldozatul eső védett állatok számáról, de minden bizonnyal
sokszázezres, az okozott természetvédelmi kár pedig milliárdos nagyságrendű.
Az új építésű utakon – különösen
az autópályákon – már vannak béka
alagutak, ahol ezek hiányoznak, a természetvédők segítségére van szükség. A Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság, a Jane Goodall Intézet és
az MME Tápió-vidéki Helyi Csoportja évek óta szervez önkéntes munkát

Nem csak kertészeknek

A leander

spanyol természettudósról elnevezett
faj (Aotus azarai) látható, amely eredetileg Bolíviában, Paraguayban, illetve Argentína északkeleti részén él.
Az alig egy kilogrammos éji majmok 133-141 napos vemhesség után
általában egyetlen, körülbelül 10 dekás születési tömegű utódot hoznak a
világra. A felnövekedő állatok 3 éves
korukban válnak ivaréretté, élettartamuk pedig 10-12 év is lehet.
pts
főúttal párhuzamosan. A 1,3 km hoszszú hálókerítés megakadályozza,
hogy az állatok az útra jussanak és be-

a kétéltűek védelmére, ami az időjárás alakulásától függően március eleje-közepétől április első feléig tart.
A Budapest-Szolnok vasútvonalon
fekvő Farmos a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Tápió-Hajta Tájvédelmi Körze-

tének egyik igen értékes területe. Vizes élőhelyei számos védett növény
és állatfajnak adnak otthont. Ezek
között az óriási egyedszámnak köszönhetően kiemelt helyet foglalnak
el a kétéltűek.
Farmoson a munka március 12-én
kerítésállítással kezdődött a 311-es

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Április 9-10., szombaton és
vasárnap 9-11-óráig.
Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.
dr. Horváth Márk állatorvos
Tel.: 20-38-55726.

tereli őket a 10-20 méterenként földbe ásott vödrökbe, amelyet az önkéntesek általában reggelenként ellenőriznek. Az állatokat a farmosi nagy
nádas területén engedik el. Az elkövetkező hetekben a környék iskolásai
osztályonként Farmoson kezdik a napot, és sokan érkeznek segíteni az ország távolabbi területeiről, többek között a fővárosból is.
Az elmúlt 7 évben csak Farmoson
közel 250 ezer kétéltűt mentettek meg
az önkéntesek. A mentéssel kapcsolatos friss információk az asobeka oldalon olvashatók.
pts

Elveszett macska
5 éves szelíd, fekete félhoszszú szőrű nőstény cica „Sárika”, szerető gazdi nélkül maradt!
Főleg kinti cica és új, szerető
gazdit keres.
Tel.: 06-20-996-7608.

A téli fagyok elmúltával a leander átültethető és ki is állítható a szabadba. Ha
túl nagyra nőtt, akkor érdemes valamelyest visszametszeni, ami kora tavasszal
vagy a teleltetés előtt ajánlott. Az átültetés ugyancsak kora tavasszal a kertbe
való kihelyezés előtt a leghatásosabb.
Ha a gyökerek már nagyon átszőtték a
földjét, akkor át kell ültetni nagyobb
edénybe, tápdús, agyagos földbe. Ezt 34 évente tervbe kell venni és el kell végezni!
Hogyan kell metszeni a leandert?
Ahhoz, hogy a leander gazdagon virágozzon, az idősebb fácskákat, bokrokat
a tél végével kell visszametszeni. A fiatal növények azért szorulnak metszésre,
hogy elágazzanak, koronát neveljenek.
Ilyenkor ne sajnáljuk a csemetéket, minél erőteljesebben metsszük vissza a leandert, annál gazdagabban virágzik.
Igaz viszont, hogy az erős metszés után
a korai virágzás kissé későbbre tolódik.
Metszés után a vessző végén lévő rügyek hajtanak ki, ezt az ún. csúcsdominancia okozza, amely általánosan igaz a
növényekre. Tehát ha a talajfelszíntől távol, csak a hajtás legvégét metsszük
vissza, a növény attól még nem lesz
bokrosan elágazó, mert csak a legfelső
1-2 rügy fog kihajtani.
Megmenthető-e a valószínűleg elfagyott leanderem?
Néhány éves leanderem a világos padláson a tetőablak alatt töltötte a telet. A hőmérséklet nem ment 0 fok alá. Mégis
úgy néz ki a növény, mintha elfagyott
volna, levelei bebarnultak és folyamatosan hullanak. Megmenthető-e még a
növény metszéssel vagy más módon? A
leander számára a téli 5-10 fok az ideális. Valószínű, hogy túl sokáig volt alacsony hőmérsékleten. Metssze le az elfagyott ágakat! Talán még megmenthető a növénye. Tegye fényes helyre, gondoskodjon róla, hogy érje friss, de nem
hideg levegő! Kaparja le talaja felső rétegét és pótolja a hiányzó földet Florimo
általános virágfölddel!
Beteg a leanderem...
Egy másik oka lehet a levélhullásnak a
kártevők (pajzstetvek, takácsatkák) elszaporodása, ami a téli hónapokban a
száraz levegőtlen helyen a növény fonákán jelennek meg. Alaposan vizsgáljuk
meg a levelek hátoldalát, s ha látunk a
növényén pajzstetveket vagy pókháló-

szerű szövedéket, akkor olajos rovarölő
szerrel permetezzük le a növényt. Lemosásszerű permetezés eredményes lehet Vektafid R vagy Vektafid S oldatával. Ezt a lemosást két hét múlva meg
kell ismételni.
A kertek tulajdonosai gyakran hallják,
hogy a tél végén a gyümölcsfáknak lemosó permetezésre van szüksége. Az
édenkert.hu szakértője, Bálint gazda bemutatja, hogy ez pontosan hogyan történik.
A tavaszias idő beköszöntével megindult a növények nedvkeringése, fakadnak a rügyek, virágot bontanak a korán
ébredő gyümölcsfák, a mandula, a kajszi és az őszibackfák, sárgán ragyognak
a sombokrok. Ez az utolsó lehetőség,
hogy elvégezünk egy nagyon fontos
kerti munkát, a télvégi lemosó permetezést.

Mikor van szükség a lemosó permetezésre?
A kertek növényállományát sokféle
gombás, baktériumos, vírusos eredetű
betegség és sok-sok rovar, valamint
egyéb állati kártevő fenyegeti. Ellenük a
leghatásosabb védekezés a lemosó permetezés, amely nem veszélyezteti a
környezetet, de megvédi a növényeket a
kárt okozók többségétől. Ebben az évben a szokottnál nagyobb kártételre kell
felkészülnünk, mert az enyhe telet a
betegségek spórái és a kártevők tojásai károsodás nélkül élték át, feltehető
tehát, hogy a megszokottnál nagyobb
számban fognak jelentkezni, vagyis
nagyobb mértékű kártételre kell felkészülnünk.
Hogyan permetezzünk?
Minthogy tavasszal nem csak a gyümölcsfákat, de a többi fát és bokrot is
meg kell védenünk, olyan permetezőszert ajánlatos választani, amely a
kárt okozók többsége ellen hatásos és
a legtöbb növénynek védelmet nyújt
egyetlen permetezéssel. A permetezés
lemosásszerű legyen, alaposan áztassa meg a védendő növényeket, a ködszerű permetezés nyáron sikeres
lehet, de ilyenkor eredménytelen.
pts
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Sport

Vívás – nemzetközi és hazai sikerek

Küzdősport – Taekwon-Do

Utánpótlás érmek a GEAC kardozóitól

Négy versenyző, hét érem

Két hét alatt 11 alkalommal kerültek döntőbe a GEAC-SZIE kardozói. Ebből kétszer nemzetközi
versenyen értek el dobogós helyezéseket.
Az ausztriai Villachban, nemzetközi
kard kadet versenyen Kurucz Balázs
tanítványa, Lipták Laura ért el 2. helyezést. A nem túl nagy létszámú verseny ellenére mindenképpen jó teljesítménynek tudható be Laura szereplése.
A lengyelországi Wroclawban, U15ös korosztályban, több mint tíz nemzet
vívója lépett pástra két héttel ezelőtt. A
116 fős mezőnyből Gémesi Huba harmadik lett. Edzője, Bokor Gergely elé-

gedett volt a teljesítményével.
Az elmúlt héten reménység versenyt
rendeztek az UTE vívótermében. Az
U23-as női kard mezőnyben Nagy Petra 8. helyezést érte el. A férfiaknál Gémesi Bence szerezte meg a harmadik
helyet. Az U15-ös korosztályban Bancsics Máté 2., Gémesi Huba 6. és Morvai Dániel 7. helyen végzett. Az U14eseknél a dobogó második lett Holló
Áron, míg a harmadik helyen végzett
Matuz Márk. A legkisebb, gyermek
korcsoportban 7. lett Csordás Lilla és
8. pedig Maul Zsófia. A versenyeken
20 és 50 fő között mozgott az indulók
létszáma. A fiúkkal Bokor Gergely, a lányokkal Kurucz Balázs foglalkozik. -zs-

Kézilabda – Régiós sikerek

Gödöllői hadjárat utánpótlás fronton
Salgótarjánban rendezték meg
az U12-es (1998 után születettek) kategóriában az Erima gyermekbajnokság régiódöntőjét hat
csapattal.
A Gödöllői SE a csoportmérkőzések során a Gyömrő VSK ellen 19:3-ra, a
Pásztó Herkules DSE ellen 20:6-ra
győzött, ezzel magabiztosan jutott a torna elődöntőjébe. A döntőbe kerülésért
az Érdet sikerült 21:11-ra legyőzni, így
már biztos volt az országos elődöntőbe
kerülés. Miután döntőt is megnyerték a
lányok, a Váci NKSE csapatán kerekedtek felül 21:11-re, az első helyen jutottak tovább Majoros Gusztáv tanítványai. Az országos elődöntő április 16án, Budapesten lesz. A csapat tagjai:
Csenteri Anna, Hornyák Bernadett, Juhász Eszter, Kalmár Henrietta, Laki Bianka, Majoros Sarolta, Stefkó Boglárka,
Szekeres Dóra, Uzsoki Zsófia, Varga
Adrienn, Zavacki Renáta, Botyik Alexandra Edző: Majoros Gusztáv
Főnix is az országos elődöntőben – Egy döntős, két esélyes
Az ERIMA utánpótlás kézilabda bajnokságban a harmadik gödöllői kézilabda utánpótlás egyesület, a Főnix ISE is
remek eredményeket ér el.
Április 2-án Dabason rendezték az
U10-es korosztály Régió döntőjét, ahová immár Pest megye bajnokaként érkezett a Főnix csapata. A csoportban a
Treff 07’ Érd (8:16), majd a Beszterce
DSE “A” Salgótarján (12:20) csapatait
legyőzve jutottunk az elődöntőbe. Itt a

Váci KSE csapatával vívtak nehéz mérkőzést és az izgalmas végjátékban a Főnixes fiúk (Hegyi Tomi, Mánya Kristóf,
Ratkai Csabi és Borhy Levi vezetésével) szívüket-lelküket is beleadva a mecscsbe, végül döntetlennel zártak, így a
döntés hétméteresekre maradt ahol a gödöllőiek voltak higgadtabbak és jutottak
a döntőbe. A fináléban a Balassagyarmat csapát 18:6-ra verték, és jutottak az
országos elődöntőbe. A csapat tagjai:
Hegyi Tamás, Urbán Soma, Mánya
Kristóf, Ratkai Csaba, Palánkai Márton,
Borhy Levente, Szeredi Regő, Thury
Márk, Kassai Levente, Fábián Tamás,
Poroszkai Bogdán.
Az U9-es korosztály szintén megyei
bajnokként lép majd pályára április közepén a régiós döntőben, melyet Salgótarjánban rendeznek. Ebben a korosztályban is magasak az elvárások, hiszen
tavaly országos döntős volt ez a csapat.
A csapat tagjai: Kassai Levente, Fábián
Tamás, Poroszkai Bogdán, Botyik Máté, Frei Mihály, Palasics Kristóf
Az U11-es korosztály Pest megye 3.
legjobb csapataként jutott tovább a Régiós döntőbe, s innen várja a folytatást
az együttes. A korosztály szereplése a
kellemes meglepetések kategóriába
sorolható, mondta el Bárdos Mónika, a
klub edzője. A csapat tagjai: Pálhegyi
Simeon, Szakály Domonkos, Varga Dominik, Endrődi Áron, Kovács Gergő,
Babity István, Hegyi Tamás, Urbán
Soma, Mánya Kristóf, Ratkai Csaba,
Palánkai Márton, Borhy Levente, Szeredi Regő, Thury Márk
-bm-

A Gödöllői Taekwon-Do SE sportolói újabb érmekkel gazdagodtak. Czeba Mihály tanítványai
Szlovéniában vettek részt egy
nemzetközi taekwon-do bajnokságon. A viadalon 12 ország 296
versenyzője közül a négyfős magyar csapatnak sikerült 7 érmet

bezsebelnie.
Bontovics Babett saját kategóriájában
ismét aranyéremmel térhetett haza, ami
mellé egy 2. helyet is szerzett. Szűcs Judit szintén első helyen végzett, valamint a két veterán versenyző közül, Bures Ferenc egy arany és egy ezüst, míg
Piblinger Tibor két bronzéremmel gaz-

Röplabda – Junior siker

Négyes döntőben a TEVA-GRC
Az elmúlt hétvégén, Gödöllőn
rendezték a legmagasabb osztályú junior bajnokság egyik országos elődöntőjét. A TEVA-Gödöllői Röplabda Club mellett a
Kaposvár, a Veszprém és a nagy
esélyes Békéscsaba került ebbe a csoportba.

A gödöllői lányok először a veszprémi csapatot múlták felül 3:1 arányban,
majd a Kaposvárt is hasonló különbséggel verték. A Békéscsaba is magabiztosan verte mindkét csapatot, így
várható módon, ez a két csapat vívta a
nap mérkőzését.
A viharsarkiak esélyesként érkeztek,
de be kellett érniük a második hellyel,

Rögbi – MEFS egyetemi 7’s rögbi bajnokság

Ördögi kör, démoni iksz
A Gödöllői Ördögök idei első
megmérettetésére április 2-án
került sor, amely fordulót az ÁVF
Vak mókusok szervezték, a Testnevelési Főiskola pályáján.
A kupán a következő csapatok jelentek
meg: ÁVF Vak Mókusok, SZTEEHÖK, Óbudai Gladiátorok, Dunaújvárosi Szomjas Tevék, Gödöllői Ördögök. Rajtuk kívül játéklehetőséget kaptak még a SZTE-EHÖK és a Gödöllői
Démonok lánycsapatai is. A Pécsi Indiánok nem jelentek meg, így a szabályok
értelmében 8 pont büntetést kaptak.
A férfiágon mindenki játszott mindenkivel, így a csapatokra összesen 4
meccs várt. A lányok kétszer mérkőztek
meg egymással, ahol az első meccset kis
aránnyal a SZTE-EHÖK, míg a másodikat a Démonok nyerték, szintén ha-

sonlóan kis különbséggel. Ezzel az
eredménnyel a Gödöllői Démonok ismét bizonyították rátermettségüket.
Az Ördögök előbb az SZTE-EHÖK
ellen értek el 14–14-es döntetlent, majd
a Szomjas Tevékkel küzdöttek a gödöllői egyetemisták és nyertek 21–5-re. A
harmadik meccsen, az Óbudai Gladiátorok csapata volt az ellenfél. A lelkes
óbudai egyesület statisztált az Ördögöknek, akik 68–0-ra nyertek. Az utolsó
és egyben a legjobban rettegett
mérkőzést a házigazda Vak Mókusokkal vívták Kenéz Árpádék,
akik remek játékkal leiskolázták ellenfelüket és végül 26–5-re diadalmaskodtak.
Az eddigi három fordulóban,
mindannyiszor a 3. helyen záró
Gödöllői Ördögök ezúttal az első
helyen végeztek. Az összesítésben

Futsal – Fél lábbal a csúcson

Magabiztos Bikák siker
Magabiztosan nyerte a bajnoki
rangadóját az elmúlt hétfőn a Gödöllői Bikák csapata. Az Újszeged elleni csoportrangadó féligmeddig már a bajnoki címről is
döntött, ugyanis egy esetleges
gödöllői győzelem már azt jelen-

tette, hogy 10 pontra nőtt négy
játéknappal a vége előtt a csapat
előnye a 2. helyen álló szegediekkel szemben.
Nos, 6–3-ra nyert városunk futsal csapata, ezzel eldőlt, hogy a hátralévő négy
meccséből egyet kell megnyernie és

Kosárlabda – Líceumos sikerek

Bronzérmek két fronton
Remekül szerepelt a Református
Líceum kosárlabda csapata, két
tornán is bronzérmet szerzett.
A Református középiskolások, Kárpátmedencei leány kosárlabda tornáját az
idén Mezőtúron rendezték. Mácsai Tamás tanítványai mindvégig egyenletes
teljesítményt nyújtottak az igen erős
mezőnyben, a 3. hely lett a jutalmuk. A

csapatból kimagaslott Soós Alexandra,
aki különdíjban részesült. A csapat tagjai voltak: Végh Adrienn, Varga Dorotytya, Radnóti Eszter, Mészáros Anna, Somogyi Vera, Gosler Anikó, Majoross
Krisztina, Soós Alexandra. Felkészítő
tanár: Mácsai Tamás.
A tanévi Diákolimpián, a VI. korcsoportban is jól muzsikáltak a Líceumos
lányok. A Baján megrendezett országos

Labdarúgás – Magabiztos GSK II. diadal
Gödöllő K-30, K-15 országúti kerékpáros túra
Rendezvény időpontja: Április 10.
Rajt: Gödöllő Városháza
Rajt nyitva tartása: 9-10 óráig
Cél nyitva tartása: 13 óráig
Csomagmegőrzés a rajtban biztosított.
Díjazás: névre szóló oklevél, kitűző
Nevezési díj: 800 Ft/fő (30km távon),
400 Ft/fő (15km távon)
Magyar Turista kártya kedvezmény:
100 Ft/fő
Térkép: Magyarország autóstérképe

További információ: Hardi László
30/331-97-38 20/551-41-81
K-30 Útvonal: Gödöllő – Szada –
Mogyoród – Fót – Csomád – Veresegyház – Szada - Gödöllő
Úthossz: (km): 37 km
Szint: 300 m, Szintidő: 3 óra
K-15 Útvonal: Gödöllő utcáin
Úthossz: 14 km, Szint: 100m, Szintidő: 2 óra (A rendezvény a Margita
kupa 2. fordulója!)

Újabb gödöllői pont
Ismét pontos hétvégén van túl a
Gödöllői SK felnőtt csapata. A
megyei I. osztály 20. játéknapján,
hazai pályán ért el 2–2-es döntetlent az ősszel még a bajnoki címre is esélyes Pilisvörösvár ellen.
Pest megyei I. osztály, 20. forduló
Gödöllői SK – Pilissport PLSE 2–2
(1–0) Gól: Kiglics Gábor (2)
Pest megyei I. osztály U19, 20. forduló

dagította a klub, amúgy sem csekély
éremgyűjteményét. Az egyesületet Vajkovics Ferenc mester képviselte bíróként. Az edzésekről érdeklődni a: 06/20530-4957 számon lehjet
-cm-

Gödöllői SK – Pilissport PLSE 4–0
(1–0) Gól: Koczeth Zsolt (2), Kurunczi
Dániel, Tóth Bence
Megyei I/B osztály – Újabb GEAC
siker
Pest megyei I/B osztály, 20. forduló
Gödöllői EAC – Pilisszentiván 2–0
(1–0) Gól: Angyal Zoltán, Rákos Balázs
Megyei III. osztály – Magabiztos
Gödöllő kettő győzelem

ugyanis a gödöllői lányok szinte mindvégig extázisban játszva 3:2-re nyertek, ezzel a TEVA-GRC jutott be a május 7-8. között megrendezésre kerülő
négyes döntőbe, ahol a BSE, a Vasas
és a Székesfehérvár csapataival küzdhetnek majd az aranyéremért.
A csoportgyőztes csapat tagjai: Kriegel Zsófia, Szakmáry Gréta, Tompa
Tímea, Berze Zsófia, Lékó Lilla, Háfra Dominika, Almási Ramóna, Kecskés Petra, Csoma Bianka, Iván Viktória, Bíró Eszter. Edzők: Szalay Attila
és Dóczi István.
-liennek megfelelően a tabellán a 3. helyen
állnak, egy ponttal lemaradva a 2. helyen álló SZTE-EHÖK-től és négy
ponttal az 1. helyet uraló ÁVF Vak Mókusoktól.
A női csapatot a következő játékosok
képviselték: Bálint Jeannette, Cseri Katalin, Dolezsai Anna, Gaál Violetta, Novák Edina, Pósa Patrícia, Vásárhelyi
Boglárka.
A fiúk csapata: Angyal András, Füleki Erik, Juhász I. Márton, Kenéz Árpád,
Kocsis Máté, Makuvek László, Mátrai
Norbert, Szabó Zoltán, Szakács Dávid,
Szép Milán, Varga Dániel, Víg Gergő.
-ká-

bajnoki címnek örülhet az NB II. keleti
csoportjában, ezzel ismét visszajuthat a
csapat az NB I-be.
NB II., keleti csoport, 17. forduló
Gödöllői Bikák – Újszegedi TC 6–3
(1–1) Gól: Vidák Balázs (3), Schrancz
Balázs, Ughy Márk, Hernády M. (öngól)
Következik:
Április 11., hétfő 21 óra, egyetemi
csarnok: Gödöllői Bikák – Borsod Volán
-llelődöntőben a harmadik helyen végeztek a hölgyek. A diákolimpián részt vevők névsora: Hegyi Adrienn, Mészáros
Anna, Radnóti Eszter, Varga Dorottya,
Végh Adrienn, Székelyhídi Blanka, Majoross Krisztina, Soós Alexandra.
Mácsai Tamás értékelt: A mezőtúri
bronzérem nagy bravúr, ugyan is egy
nagyon erős mezőnyben értük el ezt az
eredményt, míg a Diákolimpia harmadik hely is remeknek mondható. Köszönet iskolánk igazgatójának, Bajusz
Árpádnénak, valamint Majoross Zoltán szülőnek, aki segítséget nyújtott a
szállításban.
-tlPest megyei III. osztály keleti csoport,
16. forduló: Gödöllői SK II. – Erdőkertes II. 4–0 (2–0) Gól: Szeles Dávid
(2), Tury Viktor, Szabó László
Utánpótlás – Kétszer 5 gól az
U15-ös csapattól
NB II. U15, közép A csoport 20. forduló: Újpesti TE – GSK 0–5 (0–1) Gól:
Szabó T., Husz A. (2), Hegyi B., TóthVelez V., NB II. U13, közép A csoport
20. forduló: Újpesti TE – GSK 4–0
(3–0), Megyei U16, 13. forduló:
Hévízgyörk – GSK U15 2–5 (1–4) Gól:
Hegyi Balázs (4), Tóth-Velez Valentin
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Felhívás – lakossági fórum
Tisztelt lakosság!
A “Gödöllő Város szennyvíztisztító telep korszerűsítése” (KEOP-7.1.2.0-2008-0121) című projekt kapcsán

2011. április 12-én (kedd) 18 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk.
Helyszín: polgármesteri hivatal, nagyterem (Gödöllő, Szabadság tér 7.)
A lakossági fórumon tájékoztatjuk Önöket az előkészítő szakasz eddig elvégzett feladatairól, illetve a beruházás megvalósítását célzó második fordulós pályázatról. Kérdéseikre a projekt előkészítésében részt vett
szakemberek adnak választ.
Megtisztelő jelenlétükre feltétlenül számítunk!
Tisztelettel:
Dr. Gémesi György polgármester

FELHÍVÁS
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala munkatársakat keres az alábbi munkakörökre:
1. Beruházó – beruházások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok.
Közigazgatási szervnél beruházói munkakörben szerzett gyakorlat előnyt jelent.
Képesítési előírás: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnök, építőmérnök, vagy egyéb műszaki szakképzettség
és a beruházások szervezésével, bonyolításával, felügyeletével összefüggő szakképesítés.
2. Mérlegképes könyvelő
Képesítési előírás: felsőfokú pénzügyi szakképesítés. Államháztartási szakos mérlegképes szakképesítés előnyt jelent.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város
jegyzőjének címezve (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) Jelentkezési határidő: 2011. április 15.
Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

ÜGYELETEK

Tájékoztató – polgármesteri fogadónap
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Gémesi György polgármester
április havi fogadónapjának időpontja:
2011. ÁPRILIS 13., 10-12 ÓRÁIG ÉS 14-16 ÓRÁIG

Tájékoztató – alpolgármesteri fogadónap
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Pintér Zoltán alpolgármester
áprilisi fogadónapját a húsvét ünnepek miatt
2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTJA a polgármesteri hivatalban
10-12, 14-16 óra között.

FELHÍVÁS ISKOLAI
BEIRATKOZÁSRA
Értesítem a tisztelt szülőket, hogy a
tanköteles korú, leendő első
osztályos gyermekük beíratására a
következő időpontban kerül sor:
2011. ÁPRILIS 15. (PÉNTEK)
8 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG
2011. ÁPRILIS 16. (SZOMBAT)
8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG

A Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete a Gödöllőn
működő Lakásszövetkezetek, Társasházak tisztségviselői részére
SZÖVETKEZETI-, TÁRSAS- ÉS PANELHÁZAK
ENERGIAHATÉKONY MŰKÖDTETÉSE címmel
2011. április 12-én, 10 órától Gödöllőn, a polgármesteri hivatal földszinti
nagytermében a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége
közreműködésével szakmai előadást tart az alábbi témákban:
„ FELÚJÍTÁS, ENERGIAHATÉKONYSÁG, FENNTARTHATÓSÁG ”
Energiakereskedelem, energia beszerzési társulások, épület felújítások a
Széchenyi terv tükrében, fűtéskorszerűsítés, megújuló energiák hasznosítása
és az alkalmazott technológiák, esővíz hasznosítása, pályázati lehetőség,
áramtermelő társasházak, zöldkártya, költségmegosztás,
biomassza fűtési rendszerek, megtakarítás a világításnál
intelligens vezérlések, jeladós víz-, gáz-, hőmennyiség mérők;
A rendezvényen való részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött !
Jelentkezés:
Telefon: 30-2635-826, e-mail: sdolanyi@ freemail.hu

A beírás a lakóhely vagy
tartózkodási hely körzetében
található általános iskolába
történik.
A beiratkozáshoz szükséges
dokumentumok: a gyermek
születési anyakönyvi kivonata, az
iskolaérettségről szóló
szakvélemény, a gyermek lakcím
és TAJ kártyája.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

FELHÍVÁS ÓVODAI
BEIRATKOZÁSRA
Értesítjük a gödöllői állandó
lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező tisztelt szülőket,
hogy a város óvodáiba történő
jelentkezés időpontja

2011. MÁJUS 2 - 6-IG
MUNKANAPOKON
8 - 17 ÓRÁIG
Kérjük, hogy a harmadik életévét
betöltött gyermekük óvodai
felvételét a körzetük szerinti
óvodába kérjék.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 4-10-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Április 11-17-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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

Felhívás
A Kirchhofer József Sportegyesület névadója emlékére szeretne egy bronz domborművet elhelyezni az
Erkel iskola falán. Kérik az egykori tanítványokat, tisztelőket, hogy lehetőségük szerint, pénzbeli segítséggel
is járuljanak hozzá ennek megvalósításához.
Az adományokat a Kirchhofer József SE számlaszámára várják: Bszsz.: 6 5600168-11061614
(Kirchhofer József SE, 2100 Gödöllő, Széchenyi út 64, adószám: 18721728-1-13)
Az egyesület kéri, hogy a befizetéskor a megjegyzés rovatban tüntessék fel, hogy adományukat az emléktábla készítésére szánják.

FELHÍVÁS
2011. évi Városi Pedagógus Napon ismételten
átadásra kerül a
GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT
DÍJ

Az önkormányzati rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek
adományozható, akik
a). „kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve
azoknak szervezésében, irányításában,”
b). „magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján, élen járnak
az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában.”

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.

c). „színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését,”

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

Guba Lajos
Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke sk.

Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan
személyre, akit méltónak tartanak e kitüntető cím elnyerésére. A javaslatot a
Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára
szíveskedjenek megküldeni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)

HATÁRIDŐ: 2011. ÁPRILIS 29.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

BAROKK KIÁLLÍTÁS
„Birodalmam alatt…”
(Gróf Grassalkovich Antal) –
Gödöllő mezőváros élete
a XVIII. században
Szakmai tárlatvezetés
muzeológusokkal
Gödöllő mezőváros élete a XVIII.
században a kiállított tárgyakon
keresztül (45-60 perc)
A tárlatvezetés díja:
1.500 Ft/csoport
Bejelentkezés munkaidőben:
Fábián Balázs: 20/64518402 vagy
28/419-068.
Múzeumpedagógiai fogalkozások

KINCSKERESŐ VASÁRNAPOK A
KASTÉLYBAN
Fedezd fel velünk a Gödöllői
Királyi Kastély barokk és királyi
emlékeit egy izgalmas
időutazáson, ahol ügyességedet „kincsekkel” jutalmazzuk, hogy
ékes koronává varázsolhasd fejdíszedet!
TALÁLKOZZUNK A JÁTÉKOS FOGLALKOZÁSON
2011. április 10-én, vasárnap a Gödöllői Királyi Kastélyban!
A foglalkozások 11:10-kor és 14 órakor
kezdődnek a kastély állandó kiállításaiban.
A csoportok maximált létszáma (30 fő)
miatt ajánljuk az előzetes bejelentkezést.
Ára: óvodásoknak: 600.-Ft, iskolásoknak: 1200.-Ft, felnőtteknek
(kísérők): 1800.-Ft, családi jegy: 4500.- Ft.
informacio@kiralyikastely.hu Tel.:+36 28 410 124
www.kiralyikastely.hu
A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY ÁPRILISBAN, 10.00-18.00 ÓRA
KÖZÖTT, AZ ALÁBBI NYITVATARTÁSI RENDNEK MEGFELELŐEN
VÁRJA VENDÉGEIT.
2011. április 6., 10., 16-26. és 30.
Az alábbi időpontokban a MÚZEUM rövidített nyitvatartási
időben, 10.00-16.00 óra között LÁTOGATHATÓ.
2011. április 7., 11. és 27.
Az időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!
Megértésüket köszönjük!
További információ: www.kiralyikastely.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
MŰHELYNAP A GIM-HÁZBAN
Gödöllői Új Művészet Közalapítvány és a Gödöllői Iparművészeti Műhely tisztelettel meghívja Önt
2011. április 17-én (vasárnap) 16 órára
Vendégünk: ZELNIK JÓZSEF etnográfus, író
Bemutatja A nagy szertartás - A bor csodája, a mitikus időktől
Dionüszoszon keresztül az Eucharisztiáig című könyvét.
A könyv szellemi zarándoklatra hívja olvasóit. Zarándoklatra a borhoz, amely egyszerre égi és
földi jelenség, vagy ahogy Ady Endre nevezte: mámor és malaszt. A nagy kultúrákban általában
az istenek itala volt, az istenit jelenítette meg a Földön egészen addig, míg az Eucharisztiában Isten vérévé, a megváltás misztikus italává nem vált.
A könyv kiadói áron, a helyszínen, korlátozott példányszámban megvásárolható.
Kárpáti Tamás Munkácsy-díjas festőművész kiállítása megtekinthető: 2011. április 17-ig szombat, vasárnap 14 órától 18 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is
A kiállítás a „Barokk Év Gödöllőn 2011” programsorozat része.
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax 28-419-660
e-mail gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu

Óvoda, általános iskola
alsó tagozat:
Mesélő tárgyak
(legyező, doboz, szentkép stb.)
Az én házam, az én váram
(barokk építészet)
Munkák és napok
(hétköznapok és ünnepek a barokk
korban)
Felső tagozat, gimnázium:
“Mostan színes tintákról
álmodom…”: a barokk írásbeliség
“Máriát imádni hívek jöjjetek”:
vallásosság a barokk korban
Időpont egyeztetése:
Kerényi B. Eszter (28) 419-068
gmuzeum.g@gmail.com
A foglalkozások ára: 200 Ft/fő

A Frédéric Chopin
Zeneiskola programjai
Április 6. szerda 17.00
Zagyváné Molnár Ildikó (oboa, furulya) növendékeinek hangversenye
Április 11. hétfő 17.00
Fodor László és Bartek Zsolt (klarinét, furulya)
növendékeinek hangversenye
Április 12. kedd 17.30
A zongora tanszak hangversenye
Április 13. szerda 17.00
Juniki Spartakus (hegedű) növendékeinek hangversenye
Április 18. hétfő 18.00
A fúvós tanszak kiemelt hangversenye
Április 19. kedd 17.00
Deákné Ella Beatrix és Sivadóné Benyus Hedvig
(fuvola) növendékeinek hangversenye
Április 19. kedd 18.30
A rézfúvós tanszak hangversenye (Botrágyi Károly, Ella Attila és Lázár Attila növendékei)
KIEMELT RENDEZVÉNYÜNK:
Április 8-10.
VI. Országos Népzenei Verseny
helyszín: Damjanich János Általános Iskola

2011. április 6.
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Mozaik

HÚSVÉTI VÁSÁR AZ ERZSÉBET
KIRÁLYNÉ SZÁLLODA UDVARÁN
2011. ÁPRILIS 20-21-22., 9 ÓRÁTÓL

Három fogásos menüvel várjuk
Önöket hétköznaponként 11.30-15.00-ig


KÉZMīVES VÁSÁR, KÜRTĝSKALÁCS,
CUKORKA, VATTACUKOR, KUKORICA, BOR,
LEKVÁR-, SAJT-, MÉZKÜLÖNLEGESSÉGEK
KÉZMīVESFOGLALKOZTATÓ

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!
Aki április hónap végéig 50% előleg befizetésével nálunk rendeli
meg lakodalma lebonyolítását, az a grátisz nászutas lakosztály
mellé a végösszegből 10% kedvezményt kap!

Segítünk esküvője megszervezésében és lebonyolításában.
Várjuk a házasulandó párokat!

NYUSZISIMOGATÓ
ARCFESTÉS

2100 GödöllĞ, Dózsa György út 2.

Kávéházunkban hétvégenként gyermeksarok várja a családos vendégeinket.

NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu
Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

20/5255-366

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

2011.

április 6.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
*Köszönetet mondunk mindazoknak, kik fájdalmunkban osztoztak, és halottunk
SEBESTYÉN JÓZSEF temetésén részvétüket fejezték ki. A gyászoló család.
INGATLAN
*Elcserélhető Őrbottyán külterület 260 nm2-es lakóházas major +2-6 Ha
földterület budapesti, gödöllői, versei stb ingatlanra. Tel.: 70/701-5617
*GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT Kft. A KÉNYELMESEBB ÜGYFÉLKISZOLGÁLÁS
ÉRDEKÉBEN TÁGASABB IRODÁBA KÖLTÖZÖTT, DÓZSA GYÖRGY ÚT 18. SZÁM ALÁ
– POSTÁVAL SZEMBEN, AHOL A MEGSZOKOTT SZOLGÁLTATÁSOKKAL VÁRJUK
TISZTELT ÜGYFELEINKET ! WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*AKCIÓ! Belvárosban 3szoba +nappalis, 2 fürdőszobás, teraszos, mediterrán
stílusú újépítésű gyönyörű ikerház 200nm-es saját telekkel eladó. Kulcsrakész ár:
18,5 MFt, 320nm-es telekkel rendelkező ikerház 21,5 MFt , 20-772-2429
*Garázs-összekötéses ikerház emelt szintű szerkezetkész állapotban 17 MFt 93nm
nappali +3szoba 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Jó vétel! Palotakerten 2 szobás, parkra néző lakás eladó. I.ár: 8MFt. 20-772-2429
*János u.ban 1,5 szobás, felújított, tégla, konvektoros, erkélyes, napfényes, jó
beosztású II.emeleti lakás Iár: 8,9 MFt 20-772-2429
*Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5 MFt és 14 MFt 20-9447025
*ÁR ALATT, Szadán 2010-ben épült 3 szoba +nappalis, 1 szintes dryvit szigetelt
családi ház 1300 nm-es telekkel eladó. I.ár: 22,5 MFt 20-772-2429
*Kertvárosban, 620 nm-es ősfás telken 2 szobás családi ház eladó 13.5 MFT
(20) 804-2102
*Szada központjában új építésű 3szobás családi ház kulcsrakészen eladó! Iá.:
21,9MFt (20) 944-7025
*Központban két szobás lakás 8.5 M Ft-ért eladó 20-804-2102
*Szőlő u.-ban , gyönyörűen felújított, 69 nm-es, 3 szobás, nagy erkélyes,
műanyag nyílászárós lakás eladó. Iár: 13,5 MFt 20-772-2429
*Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,99 MFt 20-804-2102
*Kiváló áron, Ambrus közben 1+2félszobás 55nm-es tágas, jó beosztású
lakás eladó Iár: 9,5 MFt 20-772-2429 www.godolloihaz.hu
*Nagyfenyvesben természetközeli helyen, 3szoba +nappalis, étkezős felújított cirkós ház eladó költözés miatt. Iár: 17,9 MFt 20-772-2429
*Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy terasszal
eladók 14,9MFt-tól 20-804-2102
*Sürgősen eladó Nagyfenyvesben 3szobás ikerház Iár: 16,5MFt 20-804-2102
*Eladó Gödöllőn, tégla építésű, cirkós, jó állapotú 2szobás, 53nm-es lakás a
Kazinczy krt. Iár:9,5 MFt 20-8042102
*Kertvárosban panorámás 110nm-es családi ház eladó 24,9 MFt 20-9447025
*Új építésű társasházban, nappali +2 szobás lakás Gödöllő központjában 16,4
MFt Ugyanitt egyedi penthouse lakás 16,7MFt. Lakások 300.000Ft/m2 alatt
20-9447025
*Eladó 35-55m2 körüli üzlethelységet keresek a központban. 20-944-7025
*Kastély mögött jó állapotú családi ház, két nappalival, négy szobával, 1254m2-es
telken eladó! Iár: 27.9 Mft! 20-539-1988
*Gödöllő panorámás részén, 15%-os beépíthetőséggel 720M-es telek, 8.8 Mft-ért
eladó! 21m-es utcafront, víz, villany a telken! 20-539-1988
*Gödöllő kertvárosában felújítandó vályogház telekárban eladó! Iár: 12.4 Mft!
20-539-1988
*Gödöllőn fiatalosan felújított 4.em-i két és fél szobás lakás eladó! Iár. 10.9
Mft! 20-539-1988
*Gödöllőn János u-ban negyedik emeleti, két és fél szobás felújított lakás 11
Mft-ért eladó! 20-539-1988
*Szabadka u-ban 3.em-i, erkélyes, konvektoros lakás eladó! Iár: 9.9 Mft! 20539-1988
*Gödöllő Újfenyvesi részén választható telekre, saját igényre alakítható ikerházi lakások eladók! Minőségi kivitelezés, utólagos fizetési feltételek! Ár:
25.9Mft-tól! 20-539-1988
*Gödöllő belvárosi részén, a központtól néhány percnyire, eladó egy 75 m2
alapterületű, jó elosztású, teljes körűen felújított 2 szobás társasházi öröklakás, új beépített minőségi konyhabútorral és fürdőszoba bútorzattal. A
lakáshoz örökzöldekkel beültetett, parkosított kertrész és fedett terasz tartozik. A kertet kültéri kemence, kerti szauna (zuhanyozóval) és borospince
teszi hangulatossá. Iá: 22 mFt. Érd.: 20/4177-687
*ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn az Alma utcában 75 nm-es, nappali + 2 szobás, 2
fürdőszobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ beköltözhető, kétszintes ikerház-fél, 300 nm-es saját
telekrésszel eladó. Iá: 17 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Akár 1 millió Ft kedvezményben részesülhet! Gödöllő Belvárosában 2011.
Decemberi átadással épülő 18 lakásból (30-92 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1
irodából (30 m2) álló társasházban lakások, iroda és üzletek eladók. Árak: 9,9
– 27,4 mFt (280 eFt/ m2-től). Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 14., Tel.: 20/9194-870; 28/411-086
*Gödöllő belvárosi részén, eladó egy 105 m2 alapterületű nappali+2 szobás
társasházi öröklakás, örökzöldes kertrésszel, garázzsal. A kertben szaletli,
kemence és szauna található. Iá: 24 mFt. Érd.: 20-9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás, nagyon jó állapotban lévő családi ház, 100 m2-es szuterénnel, mely vállalkozás kialakítására is
alkalmas (víz, villany, ipari áram bevezetve) 540 nm-es örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 23,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Nagyfenyvesben, 155 m2 alapterületű, színvonalas belső
kialakítású, 2 külön bejárattal rendelkező földszintes családi ház. 2 nappali, 3
szoba, 2 konyha, étkező, 2 fürdőszoba, 2 wc, tágas terasz és garázs, 988 m2es telek. A telken egy különálló, külön mérőórákkal ellátott, szoba-konyhafürdőszoba kialakítású lakóház épült, mely akár vállalkozás céljára (fodrászat,
kozmetika, rendelő, iroda, stb.) is alkalmas. Iá: 41 mFt. Érd.:20/9194-870
*Gödöllőn Kertvárosban 500 m2-es parkosított, panorámás telken eladó 110
m2 lakóterű, nappali + 2 szobás szinteltolásos családi ház kertkapcsolatos
terasszal. Iá: 25,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086; 20/9194-870
*Gödöllőn AKCIÓS ház! Blahán 2 lakásos családi ház, 3-3 szoba, 2 fürdőszoba,
2 konyha, egész ház alatt szuterénnel. Telek 1200 nm-es, 2 utcára nyíló. Iá. 36
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn (Királytelepen) új építésű 96 m2-es családi ház eladó. Irányár: 32,5
m Ft. Nappali, 3 szoba, fürdőszoba, wc, konyha. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
*Hévízgyörkön ALKALMI ÁRON eladó! 120 nm alapterületű, 2 szintes családi
ház (4 szoba, amerikai konyhás nappali, 2 fürdőszoba), 3 beállásos garázzsal,
1200 nm-es örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 19 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Vácszentlászlón 80 nm alapterületű, 2+ fél szobás családi ház, 1200 nm-es
telekkel. Iá: 8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Erdőkertesen, 150 nm alapterületű, csodálatos kerttel rendelkező 2000-ben
épült, kandallós, nappali+3 szobás családi ház eladó. Iá: 32,8 m. Ft Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Erdőkertesen, 2010-ben épült, 90 nm-es családi ház eladó, 1067 nm-es
telekkel. Cirkófűtéses, nappali, két szoba, fürdőszoba, wc. Iá: 18,5 m. Ft Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Erdőkertesen, 2008-as építésű, 140 nm-es nappali+2 szobás családi ház
eladó. A telek mérete 220 négyszögöl. Iá: 29,5 m. Ft Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn, 100 m2 lakóterű, 2 nappali+3 szobás, teraszos szinteltolásos
családi ház+90 m2-es, különálló épület eladó. A telken található egy, amely
vállalkozás kialakítására is alkalmas, vagy akár lakás céljára is kialakítható. Iá:
32 m. Ft Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn, zöldövezeti zárt lakóparkban 2006-ban épült, 124 nm-es földszinti
társasházi lakás eladó. A lakáshoz tartozik egy 16 m2-es teremgarázs, 20 m2es felszíni gépkocsi parkoló és 10 m2-es tárolóhelyiség. Iá: 28 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*NE szórja pénzét, Parkra néző nagyon kellemes, csendes-napsütéses,
emeleti, kétszobás, 62 m2es felújítandó Palota kerti lakás eladó iÁr: 8,5 MFt
Major Zoltán +3670-7733222. Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Egyedi ajánlataink, új építésű és használt ház és lakás Gödöllő és környékén. Major
Zoltán +3670-7733222. Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Hitelre is, Szent János utca környékén téglaépítésű 2 emeleti, 57 m2-es,
kétszobás, új thermoplán ablakokkal, felújítható, egyedi-mérőórás, konvektoros fűtésű lakás. iÁr: 8,97 MFt Major Zoltán +3670-7733222. Több száz
ingatlan www.perfektotthon.hu

*Új liftes házban, nagyon csendes és világos (déli fekvésű) központhoz közeli,
minőségi építésű, nappali és kétszobás erkélyes, külön wc-s, fürdőszobás, egyedi
gázfűtéses, azonnal beköltözhető újszerű lakás, teremgarázs beállóval is eladó iÁr:
19,7 MFt Major Zoltán +3670-7733222. Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Ha számít az ár, Szent János utcában 2005-ös téglaépítésű, világos,
csendes, két szobás bruttó 70 m2-es, gondosan kiválasztott felületekkel rendelkező, nagy erkélyes, egyedi-mérőórás, gázfűtésű (cirkó), klímás, parkettás
nagyon hangulatos lakás eladó. iÁr: 15,7 MFt Major Zoltán +3670-7733222.
Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Utolsó sorház Erzsébet parkhoz közel új építésű lakás a Harasztban, Szent Imre u.ban egyedi tervezésű, saját telekkel, nagy terasszal rendelkező 146 m2. Nappali +
három, illetve négy szoba, saját 20 m2 garázs, mosókonyha, klíma, központi
porszívó, kandalló és automata garázskapu, minőségi építésű hagyományos
kivitelezés, parkosítva átadás 2011 április. Érdeklődni az irodában vagy a helyszínen
lehet: Gödöllő, Kossuth L. u. 34. Ár: 235e-260eFt/m2 Major Zoltán +36707733222. Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ MEDITERRÁN! 740 m2-es telken, 135 m2-es, 4 szobás, garázsos,
minőségi kivitelezésű ikerház beköltözhető. Modern konyhabútor, beépített
gardróbok, klíma, központi porszívó, automata-öntözőrendszer, parkosítás. iÁr:
47MFt Major Zoltán +3670-7733222. Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Kossuth L. utcában 2004-es téglaépítésű, nagyon világos, csendes, három szobás
bruttó 90 m2-es, 2 emeleti, egyedi-mérőórás, gázfűtésű (cirkó), klímás, parkettás
nagyon hangulatos lakás eladó. Udvari saját autóbeállóval iÁr: 19,8 MFt Major Zoltán
+3670-7733222. Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*TEGYEN AJÁNLATOT, TEREMGARÁZS a SPAR mellett Kossuth L. utcában.
1,9 MFt. Major Zoltán +3670-7733222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34. Több száz
ingatlan www.perfektotthon.hu
*Eladó Isaszegen, egy emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes berendezéssel (műszaki
felszerelés, háztartási gépek, bútorok stb). Földszint 90nm: előszoba,
közlekedő, 2szoba, nappal, étkező, konyha (egybe) fürdőszoba. Emelet 80nm:
gyerekszoba, egy légterű óriási nappali, gardróbszobák, fürdőszoba.
Lépcsőfeljáró kívül belül, akár két család részére is megoldható a lakhatás.
300nm telek rendezett. I.ár: 30millió Ft Tel: 30-579-0545, 20-404-2383
*Eladó Gödöllőn, Egyetem szomszédságában, csendes környezetben 59nmes, világos, jó beosztású, igényesen felújított (villany, vízvezetékek,
nyílászárók cseréjével) MAGASFÖLDSZINTI, 2szobás, KONVEKTOROS fűtésű
lakás, tárolóval. Iá:13.2M Ft Érd.:30/491-5020
*SÜRGŐS!JÓ ÁRON!Az M3-as lehajtótól pár percre, Bagon a KÖZPONTBAN
belül FELÚJÍTOTT 650 nm telken,CSALÁDIHÁZ ELADÓ! 105 nm,3szoba,
igényes konyha étkezővel, mosókonyha stb.I.Ár.:11.9Mft.Tel.:0630/228-1060
*SÜRGŐSEN ELADÓ!Veresegyház PANORÁMÁS, részén Új építésű igényes
160 nm-es családiház EXTRÁKKAL, lépcsőzetes teraszos 1100 nm kerttel,
eladó. I.Ár.:33.5Mft.Tel.:0630/228-1060
*Gödöllőn a Zombor utcában, téglaházban jó állapotú I.emeleti egyszobás összkomfortos konvektoros LAKÁS tulajdonostól eladó. Iár: 7,5 millió. Tel: 06-30-949-2028
*67 nm-es LAKÁS eladó Palotakerten. Tel: 06-30-2100-490
*Elcserélném Budapest XVI. kerületben lévő újépítésű LAKÁS omat gödöllői kertes
házra v. újépítésű LAKÁSRA. Tel: 20/557-0148, 20/420-6330 (egész nap).
*Eladó Szt. János utcai földszinti teljesen felújított 1,5 szobás LAKÁS (tégla),
tárolóval. Iár: 9,5MFt. Érd: 06-20-3289-666
*ÁRON ALUL ELADÓ PALOTAKERTEN 64nm-es 6.em. LAKÁS (9,3 millió). Tel:
06-28-414-368, 06-20-2267-008
*Gödöllőn a Szt. János u.15.sz. alatt III.em. 1,5 szobás, felújított, patakra néző,
fogyasztási órákkal felszerelt LAKÁS eladó. Iár: 8,5 M Ft. Tel: 06-28-418-648
*Erzsébet körúti, 64nm-es, erkélyes, jó állapotú LAKÁS eladó. Érd: 30-24-27-128
*Örökpanorámás 1000nm-es telken 250nm-es többgenerációs CSALÁDI HÁZ
3külön bejáratú lakrésszel, parkolóhelyekkel Szilasligeten, Sas utcában családi okok
miatt eladó. 49,5M Ft. 06-20-9420-434
*Gödöllőn nagy kertes, panorámás, két utcáról megközelíthető házamat értékegyeztetéssel örök LAKÁSRA cserélem. Az ingatlan értéke 30M Ft. Tel:20-410-2923
*Gödöllőn a Bethlen G. utcában régi HÁZ telek árban, 12 millió forintért eladó.
Érd: 06-70-413-8438
*Gödöllőn, Kossuth L.utcában eladó 36nm-es, Ny fekvésű, Erzsébet park
irányába néző, 3.em. igényesen kialakított (kövezett, átalakított fürdőszoba,
irodának is alkalmas, klímás) LAKÁS. Iár:8,1MFt. 06-30-221-5203
*Gödöllő központjában 1+3félszobás egyedi fűtésű LAKÁSOMAT
ÉRTÉKEGYEZTETÉSSEL KISEBB egyedi fűtésűre cserélném, vagy eladnám.
Tel: 06-30-843-6440
*PALOTAKERTEN négyemeletesben, parkra néző 2 szobás, 64nm-es eredeti állapotú
LAKÁS végrehajtás miatt sürgősen, ár alatt eladó. 7,99M Ft. Tel: 20/9621-024
*Áron alul eladó a Kossuth utcában 64nm-es felújítandó magas földszinti 2,5 szobás,
erkélyes, napfényes LAKÁS alacsony rezsivel. Iár:9,6MFt. Tel: 30-492-3363
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Gödöllői Szolgálat

*Kihagyhatatlan ajánlat 2szobás LAKÁS 1szobás árában. Eladó Gödöllőn,
Palotakerten Centrumban 62nm földszinti egyedi szabályozható fűtésű, biztonsági
ajtós felújított, ápolt LAKÁS tulajdonostól. Iár egyeztetéssel. 30/3900-951
*Árzuhanás! Gödöllőn Kertvárosban 1092nm telken 154nm tetőteres
lakóház: 3szoba, nappali, étkező, garázs szerelőaknával, pince, udvar, kert
terasszal, gáz +vegyestüzelés eladó. Iár:31,9MFt. 30/3900-951
*KERESEK olyan ingatlan tulajdonost, aki kisebb CSALÁDI HÁZ át nagyobbra
cserélné értékegyeztetéssel. (Cserealap: 2generációs CSALÁDI HÁZ +üzlet 280nm.)
Érdekelne még lakótelepi LAKÁS is +kp. (Palotakert kizárva.) 06-20-342-9412
*Gödöllőn Ádám u. elején eladó 110nm-es tágas, világos CSALÁDI HÁZ
3,5szoba (mindegyik külön nyílik), garázs, műhely, 711nm telken. Ár: 24,7MFt.
Tel: 06-30-384-2894 https://sites.google.com/site/godolloicsaladihaz/
*Gödöllőn János utcában, téglaépületben 1. emeleti 2008-ban felújított, 74nm-es,
3szobás, egyedi fűtésű LAKÁS eladó. 20/223-3892
*Gödöllő Kazinczy körúton 57nm-es 1.em. felújított 2szobás LAKÁS eladó.
Iár: 12 millió Ft. Érd: 06-30-694-2324
*Eladó Gödöllőn a Zengő utcában kb. 800nm-es ÉPÍTÉSI TELEK Iár: 10,8 millió Ft. VALAMINT HÍZÓK 400/KG áron. Tel: 06-70-948-2271
*Eladó Gödöllőn az Erzsébet királyné körúton egy magasföldszinti 1,5szobás
54nm-es LAKÁS jó állapotban, nyugodt környezetben. Óvoda, iskola 5percre.
Iár: 12MFt. 30/461-0292, 30/649-2594
*A SZŐLŐ UTCÁBAN eladó egy 69 nm-es, 1+2 félszobás klímás, erkélyes,
konvektoros felújított LAKÁS. Alacsony rezsi. Érd: 06-20-345-0074
*Gödöllő HARASZT részén, az Erzsébet park környékén CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
Tel: 06-30-418-7206, 06-70-619-9079
*KEDVEZŐ ÁRON 80nm-es CSALÁDI HÁZ 980nm-es telken Gödöllő –
Máriabesnyőn sürgősen eladó. Iár: 16 MFt. Tel: 20/669-2655
ALBÉRLET KIADÓ
*Gödöllő központjában, csendes, belső udvarra néző, 84m2-es két-szintes, igényes
sorházi lakás kiadó. Nappali-gépesített konyha-étkező, két hálószoba, gardrób,
fürdőszoba, WC, terasz. Egyedi fűtés, zárt, udvari gk. beálló. Tel: 20-572-3807
*Gödöllőn, Palotakerten, 2 szobás, erkélyes, összkomfortos 58 m2-es lakás
KIADÓ 60 eFt+rezsi bérleti díjért. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*Központban, medencés családi ház, kandallóval, szaunával kiadó!
Ár:250eft/hó+két havi kaució! 20-539-1988
*Gödöllő kertvárosban 110nm-es CSALÁDI HÁZ hosszútávra kiadó. Érd: 0670-226-9942, 28/418-360
*Szoba-konyhás, zuhanyzós, fa tüzelésű LAKÁS kiadó! Egy fő részére. Tel:
06-30-609-8707
*Kastély mögötti területen 90 nm-es különbejáratú CSALÁDI HÁZ nagy
terasszal, kertkapcsolattal és garázzsal kiadó. 20/9325-415
*Gödöllőn, 2. em. 2 szobás konvektoros LAKÁS kiadó. Érd: 70/372-4475
*Gödöllőn, Palotakerten 8. emeleti 44nm-es 1szoba összkomfortos, korszerű
fűtésű LAKÁS kiadó vagy eladó. Érd: 15h-tól 0620-233-6193, 28/415-915
*Gödöllőn, fiatal férfi részére bútorozott albérlet reális áron kiadó. Kaució
nincs! Érd: 20/221-6172
*Gödöllőn, Királytelepen lehetőleg fiú egyetemistát vagy dolgozót keresünk
szobatársnak. 10.000,-Ft/hó +arányos rezsi. Tel: 20/368-9494
*Cégeknek és magánszemélyeknek kiadó CSALÁDI HÁZ (3szoba +nappali
+2fürdőszoba +konyha +étkező.) Tel: 06-20-432-1572
*Gödöllő központjában berendezett LAKÁS kiadó egyedi fűtéssel, klímával,
riasztóval. Ár: 75.000,-Ft/hó. Érd: 20/339-4444
*Gödöllőn Alvégben CSALÁDI HÁZNÁL külön bejárattal 1szoba összkomfortos
LAKÁS kiadó 1-2 fő részére hosszútávra. 40.000,-Ft +rezsi. 1havi kaució.
Önálló víz, villanyórák. 20/388-6176, 30/597-0225
*Gödöllő központjában 1szobás, 44nm-es felújított, tiszta, klímával felszerelt,
bútorozott LAKÁS alacsony rezsivel, nemdohányzó személy v. pár részére
hosszútávra kiadó. 45.000.-/hó +rezsi és 2havi kaució. 20/248-0001
*Kazinczy körúton 2 szobás LAKÁS kiadó azonnali költözéssel. Tel: 28/413-830
*Gödöllőn, kertes övezetben, 2 szobás, bútorozatlan, összkomfortos földszinti
LAKÁS, nem dohányzóknak kiadó. Tel: 20/542-1087
*Kertes ház felső szintjén BÚTOROZOTT SZOBA, fürdőszoba +konyharész az
egyetem közelében kiadó 55.000,-Ft/hó REZSIVEL EGYÜTT (félhavi kaucióval).
Tel: 30/2969-618, 13 órától.
*Gödöllőn, CSALÁDI HÁZBAN külön bejárattal szoba, konyha, zuhanyzó kiadó.
Konvektoros fűtés. Érd: 06-70-575-0846
*CSALÁDI HÁZBAN összkomfortos albérlet kiadó külön bejárattal gödöllői
vasútállomáshoz, egyetemhez közel 2személy részére. 40.000,-Ft +rezsi.
Külön víz, villanymérőkkel. 0620-212-7984

Bemutatkozik a
Bowen-terápia!

*Gödöllő kertvárosában, főútvonal mellett fekvő, 2010-ben teljes körűen felújított üzletházban 86 m2-es, 3 helyiségből álló, klímával és riasztóval felszerelt bérlemény szolgáltatás vagy irodai tevékenység céljára kiadó. Kiváló, ingyenes
parkolási lehetőség,központi elhelyezkedés. Tel: 06-20-572-3807
*Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely
akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is kitűnő. Iá: 14,9 mFt.
Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
*Kiadó Gödöllő, Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-es üzlethelyiség.
Irodának is alkalmas. Tel.: 30-346-5408.
*1500 – 2000nm összközműves IPAR-KERESKEDELMI TERÜLET bérbeadó
hosszútávra, -konténer és/vagy mobilház telepítése lehetséges-, forgalmas
főút mellett saját bejáróval! Tel: 30/202-0050
*GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN 38 nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ (konyhával,
riasztóval, ráccsal felszerelve)! Irodának és fodrászatnak is alkalmas. Érd:
30/231-7508
*Petőfi téren 25nm-es és 35 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel: 20-480-7698
*Kossuth L. utcában a Tűztorony melletti udvarban 70nm-es irodának vagy
üzletnek is alkalmas helyiség kiadó. 20/9833-338
*Gödöllőn a szökőkútnál üzlethelyiség KIADÓ. Tel: 30/272-8158
*Kiadó április 1-től Gödöllő, Kossuth L.u.14. alatt található 30nm-es üzlethelyiség és a Petőfi tér 11. alatt található udvari 30nm-es üzlethelyiség!
Irodának is alkalmas. 06-30-346-5408
*Május 1-től Dózsa Gy. úton 20nm-es üzlet kiadó. (Most Görög bolt.) Bérleti
díj: 50.000,-Ft +rezsi. 1 havi kaució. Érd: 06-30-500-7028
*KIADÓ IRODA GÖDÖLLŐN A SZŐLŐ UTCAI IRODAHÁZBAN, 104 nm, első
emeleti, utcafrontos, klimatizált, igényes. Érd: H-P 8-18-ig 06-28-430-209
*Gödöllőn több iroda és üzlethelyiség kiadó! Ár. 60eft/hó-tól! 20-539-1988
*Városközpontban, forgalmas helyen, nagy üvegkirakatos 22 nm –es üzlethelyiség kiadó, alacsony rezsivel 85.000Ft/hó +2havi kaució. 06-20-9447025
*Gödöllő városközpontjában forgalmas helyen 56nm-es üzlethelyiség klímával, padlófűtéssel, riasztóval, biztonsági ráccsal hosszútávra április 1-tól
kiadó. 28/414-149, 30/543-7898
ÁLLÁS
*Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata – a Duna House – gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű ingatlan értékesítő munkatársakat keres. Érd:
06-30-619-5650, banati.andras@dh.hu
*SZADAI ELEKTRONIKAI céghez keresünk dolgozókat hosszútávra, jó kereseti
lehetőséggel. Jelentkezni: 20/772-5029

Gyógytornászként szeretném figyelmükbe
ajánlani szolgáltatásomat, amely a maga
módján egyedi és újszerű!
Mi és miben nyújt segítséget a Bowentechnika?
A Bowen-technika egy dinamikus izom- és
kötőszöveti technika, amely lágy és precíz fogásokból áll. A test meghatározott pontjain,
meghatározott sorrendben történnek a mozdulatok. A lágy de erőteljes mozdulatokat az idegrendszer feldolgozza, válsszul a aszervezet ben
visszaálla természete egyensúly.A páciens a
kezelések alatt kényelmesen fekszik vagy ül.
Fizikális homeopátiának is mondják, mert a
kezünkkel keltett rezgések képesek a testet
egyensúlyba hozni, öngyógyító mechanizmusait
beindítani. Nemtől és kórtól függetlenül bárkinél alkalmaz-ható. A Bowen a szervezet minden szervrendszerére hatással van beleértve a
muscscolosceletális problémákat is.
-bármilyen izom-,
izület eredetű problémák kezelése (hát,
nyak-, derék, vállfájás), gerincferdülés,
-fejfájás, migrén, allergia, asztma, méregtelenítés,
-alvászavarok, veseproblémák, emésztési zavarok,
-menstruációs-, termékenységi-, fogamzási zavarok,
-depresszió, stressz, kiégettség, stb.
-terhes és kismamgondozás, csecsemőknél,
ágybavizelés,
-műtétek utáni rehabilitáció
ÉRDEKLŐDNI: 0670-7015617
WWW.MOBILGYOGYTORNASZ.HU
páros kezelések kedvező áron!
Szeretettel várok minden érdeklődőt
ingyenes INFORMÁCIÓS ESTRE, ahol
lehetőség nyílik megismerkedni a terápiával,
illetve néhány próbakezelést is bemutatok!
Helyszín: Shanti Jógastúdió - Gödöllő, Kandó
Kálmán utca 26. (bejárat a Toldi utca felől)
Időpont: 2011. április. 9. 17. óra
Keczán Judit

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Kiadó április 1-jétől Gödöllő, Kossuth L. u. 14. alatt található 30 nm-es
üzlethelyiség. Tel.: 30-346-5408.

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD
Szada, Dózsa György út

2011. április 6–12.

Ár!

Termékeink bomba áron!

689 Ft/kg

Ár!

699 Ft/kg

A minôség garanciája

89 Ft

1099 Ft/kg

210 Ft

105 Ft

Creamy kocka
250 g
356 Ft/kg

299 Ft/db
Ász Füstölt
kötözött lapocka

MM
Trappista sajt

Ász
paraszt kolbász

Neuberg
dobozos sör
0,5 l

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:

210 Ft/l

450 Ft
659 Ft/kg
Grillbár napi ajánlat: 690 Ft
Lottózó, telefonkártya-feltöltés,
fémdoboz visszaváltás
Nyitva tartás:
H–P: 7–21, Sz: 7–18,
V: 8–18 óráig
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Beigli diós, mákos 500 g 900 Ft/kg

Ásványvíz
dús, csendes
6 x 1,5 l

398,66 Ft/l

23,33 Ft/l

69 Ft/db

199 Ft
Kovászolt parasztkenyér
1 kg

Bianco Amabile
félédes fehérbor,
vörösbor
0,75 l

Saját füstölésû termék:
Füstölt sertés hátsó csülök

Hegyes erôs paprika

99 Ft/cs

Zöldhagyma

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

INGATLANOK FORGALMAZÁSA, INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
RENDKIVÜLI AJÁNLATAINK:
* A Királytelepen 90 nm-es, nappali+
3 szobás, praktikus elrendezésű,
belül felújított ikerházi lakás, 1527
nm-es telekkel, pincével, melléképülettel eladó. Iá: 18 mFt.
* A Királytelepen 55 nm-es, 1 szobás
felújítandó házrész 300 nm-es telekrésszel sürgősen eladó. Iár: 7,5 m Ft
* A Blahán most épülő100 nm-es,
nappali+3 félszobás, tetőtérbeépítéses ikerházi lakások 20 % előleggel
leköthetők, a belső terek igény szerint
alakíthatók. Az ár a kulcsrakész
állapotra vonatkozik. Iár: 20,9 m Ft
* A Szent János utcában 2 szoba+
étkezős, 64 nm-es, 4. emeleti, felújítandó lakás egyedi mérőórákkal,
tárolóval eladó. Iá: 11,4 mFt.
KIADÓ INGATLANOK:
* A Paál László közben 68 nm-es,
2+1 fél szobás, kéterkélyes, egyedi
fűtésű, alacsony rezsijű, kiváló
állapotú lakás hosszútávra bérbeadó.
Bérleti díj:75 e. Ft/hó+ rezsi.

* Az Isaszegi úton 4 lakásos társasház földszinti, 49 nm-es, 2 szobás
lakása, 150 nm-es telekrésszel, kocsibeállóval rövidebb távra is kiadó.
Bérleti díj:50 e. Ft/hó+ rezsi.
* A Petőfi téren 2. emeleti, 39 nm-es,
amerikai (bútorozott) konyhás, új
lakás hosszútávra bérbeadó. Bérleti
díj:65 e. Ft/hó+ rezsi.
TELKEK, ZÁRTKERTEK:
* SZADÁN, 1205 nm-es, ősfás saroktelek, (30%-a beépíthető) eladó.
Irányár: 11.3 mFt.
* GÖDÖLLŐN az Erdőszél utcában
608 nm-es (14x43m) , bekerített,
közművesített telek 15 % beépíthetőséggel, csodálatos panorámával
eladó. Irányár: 10,5 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a Nyárkút utcában 1912
nm-es, bekerített zártkerti telek (művelt
szőlővel, ásott kúttal) 86 nm-es, jó
állapotú téglaházzal eladó. Iá: 13 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a Nagyfenyvesben
822 nm-es (20x41 m) szép, szabályos építési telek igényes házak
környezetében eladó. Iár: 16,9 mFt.
* GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben
1376 nm-es,(22x62) panorámás
építési telek eladó, közmű a ház előtt,
25 %-a beépíthető. Irányár: 14 mFt.
* GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben
1443 nm-es,(22x65m) panorámás
építési telek eladó, közmű a ház előtt,
25 %-a beépíthető. Irányár: 15 mFt.
* GÖDÖLLŐN, az Öreghegyen 870
nm-es közművesített építési telek
(20x43,5m) eladó, 30 %-a beépíthető. Irányár: 16 mFt.
IPARI TERÜLETEK, IPARI
ÉPÜLETEK, SZÁNTÓK
* GÖDÖLLŐN, az M3-as felhajtójához közel, a Szadára vezető út
mellett, 7495 nm-es ipari terület
eladó. Beépíthetőség: 40 %. Irányár:
25 ezer Ft/nm.
* GÖDÖLLŐN, jól megközelíthető
ipartelepen 357 nm-es, jó állapotú
épület (13 iroda+ mellékhelyiségek)
2000 nm-es telken eladó. Iá: 31,5 m Ft.
* Az M0–ás autópálya rákoscsabai
csomópontjától 500 méterre 10793
nm-es középkorú nyárfaerdő eladó.
Irányár: 8 mFt.
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Borvacsora Bock
borokkal
Kihívás a nagyhírű villányi pincészet
boraival párba állítható ételeket készíteni.
Bock József az elsők között nyerte el az Év
Borásza címet, borai azóta is a legmagasabb elismerést kapják.
Április 16.-án este vezető borászuk mutatja be a borokat, melyekhez napokig kerestük-kóstoltuk az ízeket, hol találkozik
étel és ital úgy, hogy többek lesznek
együtt, mint külön. Nemrégen sokat
foglalkoztam a töltött tésztákkal, nem
véletlen, hogy megjelenik majd a derelye,
a rétes. Kicsit másként, mint ahogy
megszoktuk, meglepetés, ha a forma mást
takar, s ez fokozza az élményt. Ezért szerepel a tökmagos túrógombóc is kiemelt
helyen, érdemes megtapasztalni az íz
érzetek nem mindennapi találkozását az
utolsóelőtti fogásnál. Bízom benne, hogy
mindenkinek lesz valamelyik ételnél „aha”
élménye: ráismer arra, hogy a szájban
miként csillan fel egy új élmény, mikor a
falat mellé iszik egy korty bort. Ez az a
pont, amikor a bor nem alkoholos ital,
ilyenkor válik érthetővé, miért kapott szakrális helyet sok vallásban. A jó bor,
csakúgy mint a jó étel, alkotás. Sok tanulás, gyakorlás kell az eredményhez, a
minőség nem adja meg magát könnyen.
Kitartó, szakértő munkának kreatív eredménye, ami gyönyörködtet, elismerően
csettintünk, ha találkozunk vele. A vacsora
társaságot, együttlétet jelent, ahol jó bor
könnyen oldja a nyelvet, emeli a hangulatot és segíti a kommunikációt. Eltűnnek a
határok a különálló társaságok között, jó
látni, ahogy korábban ismeretlen emberek
mosolyogva osztják meg véleményüket a
másik asztalnál ülőkkel. A közös élmény
közösséget teremt, az életet szerető, s azt
élvezni tudó emberek átélik, hogy együvé
tartoznak.
Jó dolog borvacsorát rendezni, s azon
résztvenni.

Szorongás, krízisek..?
Krónikus betegségek, mozgásszervi problémák..?
Hogyan segíthet gyerekeknek, felnőtteknek a
  

   

INGYENES BEMUTATÓ ÉS ISMERTETŐ
az ARANY-ÁRNIKA Terápiás, Pedagógiai Központban

2011. április 15. péntek 1800 óra
2011. április 16. szombat 900 óra
2100 Gödöll , Szabadság út 45
Tel: 28/415-651 e-mail: info@aranyarnika.hu www.aranyarnika.hu

Ne feledje! Minden héten RETRO Szerda a
Fagyöngyben!
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu
(x)
Bock Rosé 2010
Ropogós lángos saláta-kavalkáddal, balzsamecet szósszal
 2100Gödöllƅ,Szabadságút199.
Telefon:+36Ͳ/28/Ͳ430Ͳ434

+36Ͳ/20/Ͳ454Ͳ2768
www.fagyongyetterem.hu

Bock Hárslevelü 2010
Harcsafilé feketeszezámmal, rikottás ganelloni házasságával
Bock Portugieser 2009
Füstölt házi sonkával töltött derelye
Bock Ermitage 2009
Szarvas ragu zöldfüszeres, burgonyás rétessel

BOCK
20 11

Bock Cabernet Franc 2008
Konfitált marhapecsenye vörösboros szilvaöntettel, tökmagos
túrógombóccal
Bock Cuvée 2006
Ír kávéhab valódi csokoládéval, meggyöntettel, cherry-s
szilvaforgáccsal


Fagyöngyétterem

Borvacsora
Április16.
19:00Ͳtól

A menüsor ára: 6,800 Ft

*VILLAMOSSÁGI és GÉPÉSZETI SZERELŐT KERESÜNK. Gödöllői, mezőgazdasági automatizálással foglalkozó cég munkatársat keres állattartó technológiák villamossági, valamintgépészeti szerelésére, szervizelésére hazai és
külföldi projektekhez. A munka esetenként tartós távollétet igényelhet.
Feltételek: kommunikációképesség angol nyelven, vezérléstechnikai és villamos ismeretek, jogosítvány. Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával várjuk
a caliper@caliper.hu címre. Bővebb információ: +36(28)510-985
*Könnyű fizikai munkára keresünk Gödöllő és vonzáskörzetéből női és férfi
kollégákat CSOMAGOLÓI munkakörbe. Feltétel: jó szem és kézügyesség. Érd:
fulljob.kft@invitel.hu
*GÖDÖLLŐI SZÉPSÉGSZALONBA MŰKÖRMÖST, FODRÁSZT FELVESZEK. Tel:
0630-247-6718
*SZOBAFESTŐT FELVESZEK! Önállóan dolgozni tudó szobafestő mázoló szakmunkást azonnali kezdéssel felveszek. Bérezés megállapodás szerint.
20/4359-650, 28/411-298
*65-70 év közötti nyugdíjas nénit keresünk gyermekfelügyelet céljából. Napi
3-4 óra munka. Gödöllő belvárosában élők előnyben. Jelentkezni rövid önéletrajz beküldésével az attilawright395@gmail.com email címre, vagy postai
úton: 2100 Gödöllő, Kőrösfői u. 2.
*EBÉDSZÁLLÍTÓ CÉG üzletkötésben jártas FUTÁRT KERES. Jelentkezni lehet
a t.etelfutar@citromail.hu e-mail címen.
*IRATRENDEZÉST, ADATRÖGZÍTÉST VÁLLALOK. Pontos, precíz munka, vállalkozói
igazolvánnyal rendelkezem. (Pénzügyi területen dolgozom.) Tel: 70/403-0732
*ÜGYINTÉZŐI ÁLLÁSRA angol nyelvtudással, B.kat. jogosítvánnyal munkatársat keresünk. Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal: KISTEKNŐS KFT.
2100. Gödöllő, BÉKE U. 8.
*Gödöllő belvárosában működő SZÉPSÉGSZALONBA MŰKÖRMÖST,
FODRÁSZT, KOZMETIKUST felveszek. Tel: 06-30-9625-194
*Jó megjelenésű, kommunikatív munkatársakat keresünk ÜZLETKÖTŐNEK.
Tel: 06-70-367-1396, 06-70-367-1788
*FODRÁSZT, MANIKŰR PEDIKŰR MŰKÖRMÖST FELVESZEK előnyös
feltételekkel. Vendégkörrel előnyben. 30/676-4335
*ARZENÁL ÁRUHÁZ szerelvény szakmában jártas számítógép ismeretekkel rendelkező ELADÓT KERES. Gödöllő, Dózsa Gy. út 96. Tel: 06-20-9354-687
*Angol nyelvtudással leinformálható ÜGYINTÉZŐT KERESÜNK gödöllői munkahelyre. Orosz vagy más nyelvek ismerete előny. Tel: 28/512-390
*Gödöllőn, központhoz közeli, bejáratott SZÉPSÉGSZALONBA KERESEÜNK
FODRÁSZT, PEDIKŰR, MANIKŰR MŰKÖRMÖST. A szalonban van szolárium, infraszauna, masszázs, kozmetika. 20/200-2725, 70/360-9407
*MAGÁNÓVODÁBA szeptemberi kezdéssel ÓVÓNŐKET KERESÜNK. Bérezés megállapodás szerint. Munkavégzés helye Gödöllő. Érd: meszus@freemail.hu , 70-234-0900

*GYÓGYTORNÁSZ magánrendelés az Ön otthonában! Gerincferdülés,
tartáshibák kezelése Schrott-módszerrel, reumatikus fájdalmak kezelése,
műtét utáni rehabilitáció. 0670/7015617. www.mobilgyogytornasz.hu
*Kertrendezést, fűkaszálást, füvesítést, permetezést és egyéb kerti
munkákat vállalok. Tel.: 30/242-9441
*Külső és belső ház felújítást, homlokzati hőszigetelést színezéssel is, vállalok. Tel.: 30/242-9441
*Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédelmi mérés.
06-70-264-3660
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok
cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24-ig.
06-70-241-8999.
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2órán belül. 06-20-9-177-555
*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I. Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2.
Tel.: 28-511-366, 20/556-2653, E-mail:info@ili.hu
*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk családias hangulatú
kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629
*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és csatornázási munkák
rövid határidőre. Tel: +36-30-202-0050
*KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes,
alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30-528-7777
*SZALAGFÜGGÖNYÖZÉS a felméréstől a kivitelezésig. Óriási szín és
anyagválaszték Gödöllőn a Kossuth Lajos u. 14.sz. alatti belsőépítészeti és lakberendezési stúdióban. Tel: 30/202-0045
*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések
tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel: +36-20-5231-094

*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: +36-30-333-9201
*KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent
István tér 5. Tel: 28/407-122, 06-30/508-1380
*Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag gombás benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talp masszázs. 28 év szakmai háttér.
Óvakodjon a házaló, kínálkozó kontároktól! Bárándi József 06-20-532-7275
*25% ÁRENGEDMÉNNYEL ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS! Szobafestésmázolás, tapétázás, kartonozás, asztalos, ács, lakatos, kőműves munkák. Víz,
gáz, fűtésszerelés, szigetelés. Hideg és meleg burkolás, közületeknek is.
Ingyenes árajánlat! . Tel:06-20-9-361-233, 28/610-982
*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi áron!
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: +36-20-4-359-650
*CSERÉPKÁLYHA építése egyedi tervek alapján. Kályhacsempe készítés. Régi
kályha átrakás. Tel: 06-20-3649-567
*KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat azonnali kezdéssel vállalok. Tel: 06-70-361-9679
*KERTÁPOLÁS, kertépítés, -tervezés. Web: www.kertszabok.hu Tel: 20-571-3008
*KÖNYVELŐIRODA. –Gödöllő és Vác telephellyel – KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozók részére teljes körű számviteli szolgáltatást vállal, több évtizedes
gyakorlattal. Tel: 28/411-428
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel: 20-9527-289, 28-476-229
*BÁDOGOSMUNKÁK: ereszcsatornák szerelése, javítása, ablakpárkányok,
kéményszegélyek és egyéb szegélyek gyártása, szerelése többféle lemezből.
Tel: 20/368-5568
*FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható. Női hajvágás: 1800
Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek hajvágás: 600 Ft. Hívjon bizalommal! Tel:
06-70-280-2276
*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi munkát vállal.
Bármilyen kerti munka, földmunka, lakatos munkák, kerítések készítése,
javítása, festése. Csapadékvíz elvezetés, lambériázás, tetőjavítás, szigetelés,
kőműves munkák, fakivágás, dryvitozás. 30/402-7276
*DÍSZÍTŐ FARAGÁS, FAFARAGÁS, OLAJFESTMÉNYEK RENDELÉSE.
Referenciamunkák: www.agama.fw.hu Tel: 20/33-80-422
*ÉP-GÉP INSTALL KFT vállalja családi házak, közületek VÍZ-GÁZ-FŰTÉS –
ÖNTÖZŐ rendszerének kivitelezését. Árajánlat azonnal. Rengeteg referencia,
kereskedői anyagárak! 06-307-184-384
*Cégünk vállal lakásfelújítást, kőműves munkát, gipszkartonozást, dryvitozást, viakolorozást, ácsmunkát, hidegburkolást, teljes körű kivitelezést
garanciával, referenciával. 0620-237-4370, 0630-296-2414
*KÉNYEZTETŐ RELAX SZALON (Gödöllő, Ibolya u.68/a.) Szolgáltatásaink:
Kozmetika: Zabó Ágnes 30/2682-084. Test-, talpmasszázs: Sződi Ágnes
20/460-0456. Fülakupunktúra SHIATSU masszázs, Kineziológia, ajurvédikus
masszázs: Sári Andrea 30/231-0443. Gyógypedikűr, manikűr, tipp és zselés
műköröm: Hári Zsuzsi 30/406-2572
*Gödöllői cég fakivágást, gallyazást vállal 12éves szakmai tapasztalattal, garanciavállalással, gallyelszállítással. Ingyenes árajánlat 0-3 napon belül. Ha Önnek
favágással kapcsolatos problémája van, hívjon bizalommal: 06-20-66-90023
*FOGYASZTÁS, ALAKFORMÁLÁS PROFI SZINTEN. DIÉTÁS TANÁCSADÁS
TAVASZI AKCIÓVAL. 30/676-4335
*TAVASZI MEGÚJULÁS! VÁLTOZTASSON FRIZURÁT! Előnyös árak Wella termékekkel! MANIKŰR PEDIKŰR MŰKÖRÖM AKCIÓS ÁRON! 20/926-4395
*VARRÓMŰHELY NYÍLIK Gödöllőn a Kossuth L.u.26.sz alatti Fensterm
nyílászáró üzletben. Felvarrások, átalakítások, cipzárcsere, függönyszegés
stb. igény esetén helyben vasalást is vállalok. 30/42-88-666, 30/398-4815
*LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. -Kapuk, ajtók, ablakok javítása, zárjavítás, zárcsere, betörés utáni javítás. -Lamináltpadló lerakás, fürdőszobai
javítások. -Bútorok összeszerelése. –Redőnyjavítás. Tel:06-70/201-1292
*TETŐSZERVIZ. AZONNALI HIBAELHÁRÍTÁS, TETŐJAVÍTÁS, BÁDOGOZÁS.
Tel: 06-70-949-7007
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*KONTÉNERES sitt szállítás, TERMŐFÖLD, GÉPI FÖLDMUNKÁK, alap,
pince, tereprendezés, további kisgép kölcsönzése. Tel: 06-30-9-362-846
*FAKIVÁGÁST, FŰNYÍRÁST, BOZÓTIRTÁST vállalok. Minden üzemmódra
KÉMÉNY ÉPÍTÉSÉT, szerelését, engedély beszerzését vállalom. 20-212-7984
*HIBAELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT. LAKÁSFELÚJÍTÁS, BURKOLÁS, tetőfelújítás,
nonstop hibaelhárítás, KERTGONDOZÁS, stb. GARANCIÁVAL. Tel: 20-358-0483
*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: +36-20-4359-650
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: +36-20-2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: 30-9229-553.
*Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel: 30-9229-553.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel:
+36-20-9133-165
*Utánfutó kölcsönzés: +36-20-220-62-98
*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

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

ElĘzetes érdeklĘdés:
06 20 9414-638

06 28 419 529
06 20 99-516-99

Részletfizetés.
Fizetés bankon keresztül számlával.

Gyors Korrekt
lebonyolítás.
Autósiskola felé pl „B” : 10.000 Ft Elmélet
84.000 Ft Gyakorlat
Egyéb költség: Orvosi, EÜ, Vizsgadíj

Gyakorlati vizsgák GödöllĞn is.
Gondoljon a nyári motorozásra,
elmélet most gyakorlat gyorsan.
Akkreditácios lajstrom szám: AL2086 Regisztrációs szám:13-0943-05, PLH 445

www.bbmaganautosiskola.net

OKTATÁS
*HOGYAN GYŐZD LE AZ 5 LEGGYAKORIBB NYELVTANULÁSI PROBLÉMÁT?
Nézd meg itt: www.oktatars.hu/neked
*HOL RONTJA EL AZ ANGOLUL TANULÓK TÖBBSÉGE? Évek óta tanulsz
már angolul, de még mindig nem mersz megszólalni? Vannak szavak, amelyeket újra és újra megtanulsz, mégsem tudod őket megjegyezni? A nyelvtani feladatok jól mennek, de ha kommunikálnod kell, fogalmad sincs melyik
szerkezetet, igeidőt használd? RENGETED IDŐT, ENERGIÁT ÉS PÉNZT FEKTETTÉL MÁR NYELVTANULÁSODBA, MÉGSEM ÉRZED MAGAD SIKERESNEK? VAN MEGOLDÁS! www.oktatars.hu/edzotabor
*BESZÉDCENTRIKUS ANGOL tanítás hétfőtől szombatig reggel 9.00 - 1700. Kísérje figyelemmel a folyamatosan induló tanfolyamokat és akciós óráimat: englishlearning.hupont.hu, tel.: 0630/932-4401
*ÁLLÁSKERESÉS ANGOLUL speciális tanfolyam indul március 12-től
folyamatosan. Tel.: 0630/932-4401 Honlap: englishlearning.hupont.hu
*GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL, DE ATTÓL
TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD, AMILYET SZERETNÉL?
VAGY EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY NEM JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS ÉS EGYÉNI
NYELVTANFOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS ELÉGEDETTSÉGI ÉS
PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK! NÉZD MEG HONLAPUNKAT
ÉS JELENTKEZZ MA! WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK
ANGOLUL, NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS OROSZUL
CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN - FKNYSZ: 13-0920-04. ESETLEG TELEFONÁLNOD KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40
*TOP-TAN: Új angol csoportok indulnak felnőtteknek: beszédkészség
fejlesztő közéfokú nyelvtudással rendelkezőknek, business English .
www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-643.
*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános, intenzív és vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal
felnőttek és gyerekek részére egyaránt, 560 Ft/óra díjtól. I.L.I.
Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 2O/ 543-1775. Az
I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb nyelviskolája, a Nyelviskolák
Szakmai Egyesülete által is AJÁNLOTT nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)
*MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL, OROSZ, JAPÁN nyelvoktatás Gödöllő
központjában, anyanyelvi tanárok, alap-, közép-, felsőfokon, kedvező áron,
egyéni, csoportos. Általános, beszédcentrikus, üzleti tanfolyamok, érettségi,
nyelvvizsga felkészítés. 06-30-374-6545 www.mencelus.com
*GYAKORLÓ ÓRÁK JOGOSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐKNEK. Tel: 30/369-4942
*FRANCIA nyelv oktatása Gödöllőn. Felkészítés nyelvvizsgára, érettségire, korrepetálás. Tel: 30/638-4947
*Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak.
TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel. +36-28-415-998, +36-20-388-4953
*FRANCIA nyelv oktatása Gödöllőn. Felkészítés nyelvvizsgára, érettségire, korrepetálás. Tel: 30/638-4947
*MATEK TANÁRT keres középiskolás gyermekének? Olyat, ahová
szívesen jár, ahol akár még a matekot is megszereti? 20/359-1196
*Felsőfokú nyelvvizsgával FRANCIA, ANGOL nyelven korrepetálást,
tanítást vállalok. +36-20-51-44-387
*Angyaltanfolyam (R.A.I. oklevél), reiki távkezelés, Tarot kártyavetés,
helyzetelemzés, tanácsadás. Tel: 06-30-362-3987

Egy új rovattal szeretnénk
segíteni az angolul tanulókat.
Két hetente egy-egy hatékony nyelvtanulási technikát fogunk bemutatni.

Integráltan tanuld a nyelvet!

ADÁS~VÉTEL
*„AZ VAGY, AMIT ESZEL, ISZOL ÉS BELÉLEGZEL.” Tegye egészségessé
otthona és munkahelye levegőjét AKTÍV LÉGTISZTÍTÓVAL!
Próbalehetőség és vásárlás: 70/213-8499
*KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET
VÁSÁROLOK. Tel: 06-28-412-230
*GARÁZSVÁSÁR! ÁPRILIS 10-ÉN vasárnap Gödöllőn a HONVÉD UTCA. 8.ban reggel 9-től amíg a készlet tart. Teniszütőtől a komódig minden zsák
megtalálja a foltját.
*200 literes ZANUSSI FAGYASZTÓ LÁDA eladó. Tel: 06-20-494-7436
*Tűzifa, konvektor eladó akciós áron! Tel: 30/9144-950
*Veresegyházon eladó nagyméretű BONTOTT TÉGLA belső szelete
kb:100nm, 4db új 86×210-s asztalos által legyártott beltéri AJTÓ, 1db
bejárati ajtó 100×210cm. 20/9762-966
*Eladó ágyneműtartós, 2 személyes KANAPÉÁGY megkímélt állapotban. Ár:
35E Ft, 4 részes SZEKRÉNYSOR. Ára: 25E Ft. Tel: 30-418-7206, 70-619-9079

Hogyan tanulja meg anyanyelvét a kisgyermek?
Ugye az anyukája nem bontja szókincsre és
nyelvtanra a nyelvet, és nem tart hosszas előadást
annak szerkezetéről. Nem csinál mást, mint beszél
gyermekéhez. A gyermek pedig az adott szituációhoz és az őt akkor érő érzékeléshez köti a
nyelvet. Holisztikusan éli meg azt, figyelve az
érzelmekre, illatokra, tapintásra, hangokra.
Helytelen nyelvtanítási módszerek sugallatára a
legtöbb nyelvtanuló ezt a természetes és jól
működő nyelvtanulási folyamatot nem veszi
figyelembe. A nyelvtanulók nagy része kiveszi
a szavakat és nyelvi struktúrákat azok természetes közegéből, tanulmányozza azokat, és
megtanulja őket külön-külön. Teljes mértékben
kihagyva a tanulási folyamat legelső és legfontosabb lépését: A NAGY KÉPET. A nagy
kép nélkül nem látszanak az összefüggések,
amelyek hiányában a nyelv, amit megtanul
„élettelen”, mesterkélt, helytelen lesz. A hibák
90%-a ebből a problémából fakad.
Keress olyan lehetőségeket, ahol a nyelvvel
természetes közegében találkozhatsz!
Az Internet végtelen lehetőségek tárházát kínálja:
• Sorozatok: általában tele vannak azzal a
nyelvezettel, amit az adott országban tényleg
használnak, és nagyon sok életszerű párbeszéddel is találkozhatsz. Lényeges: ne húsz évvel
ezelőttit nézz!
• Videómegosztók (pl. YouTube): nagyon sok
amatőr és profi felvétel is található, amely nagyon jól használható nyelvtanulásra, akár már
kezdő szinten is.
• Blogok, fórumok: ha érdekel egy téma, pl.
kertészkedés, akkor keress ezzel kapcsolatos
blogokat. Hátránya, hogy csak olvasni tudod,
bár vannak olyan blogok, ahol találsz beágyazott videókat, hangfelvételeket is.
• BBC Learning honlapja - nagyon sok szuper
anyagot találhatsz, például egy nyelvtanulóknak
írt sorozatot is.
Ha megtaláltad a neked megfelelő forrást,
akkor helyezkedj bele, azaz értsd meg a szituációt, az érzelmeket. Ne akarj mindent
rögtön érteni, először csak a nagy képre koncentrálj! Tedd fel ezeket a kérdéseket: ki, mit,
mikor, miért, hol? Ha megvan a nagy kép,
akkor figyeld meg a nyelvet. Most koncentrálhatsz az új nyelvtani szerkezetekre vagy új kifejezésekre a már megtanult módon.
A tanulás olyan, mint egy kirakós játék. A
nagy kép nem más, mint dobozon található
kirakandó kép. Ugye sokkal könnyebb kiraknod, ha előtte van lehetőséged megnézni. Ha
kihagyod a nagy képet a tanulási folyamatból,
az olyan, mintha kirakóst játszanál, de fogalmad
sem lenne, hogy mit is kell kirakni.
Élményekben gazdag, eredményes nyelvtanulást!

EGYÉB
*5 éves szelíd, fekete félhosszú szőrű nőstény cica „Sárika”, szerető gazdi
nélkül maradt! Főleg kinti cica és új, szerető gazdit keres. Tel: 20-996-7608

Csősz Ildikó
OktaTárs Nyelvstúdió - Gödöllő, Kandó K. u. 2.
www.oktatars.hu/angolul
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érdekes helyi szokásnak lehetünk szemtanúi, ahogy karcsú asszonyok fejükön
gyümölcsöktől roskadozó kosárral egy
halotthamvasztó szertartására tartanak a
közeli templomba. Balit szép testalkatú,
igen kedves emberek lakják, akikben
maláj, polinéz, indiai és kínai vér keveredik. Úgy tartják, ők a „Palau Dévata”,
azaz az „istenek szigetének” kiválasztott
őrei.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: ÁPRILIS 13.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os vásárlási utalványát nyerte: Vajda Zsófia, Toboz u. 8., Sánta Attila, Simon I. u. 10.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Lakatos Dóra, Babati u. 26.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Lesták Mária, Köztársaság u. 62.
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Benyus Bianka, Alkotmány u.17., Lipták Ferenc, Radnóti u. 11.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Menyhártné
Kozák Anikó, Jászóvár u. 70.

Utazni jó!

Bali, az Istenek
szigete

Indonézia turisták által legkedveltebb
szigete Bali. A csapadékot és a napsütéses órák számát figyelembe véve az
indonéz szigetvilág időjárása az áprilistól októberig terjedő időszakban
legmegfelelőbb a nyaralásra.
A legtöbbet keresett települések Kuta és
környéke, valamint Sanur, de a városoktól távol találjuk meg a sziget igazi varázsát, Balin a vidék az, ahol minden
csupa tánc, ima és titokzatosság. Olyan
élmények és benyomások sora ér minket, amire nem is számítunk: az egyik
faluban gamelán zenekar próbál, máshol

A dombvidéket templomok sokasága tarkítja, melyek közül a legfestőibb a
Bratan-tó partján fekvő Ulu Danu. Utazásuk során feltétlenül látogassanak el a
sziget közepén magasodó Augun hegyre,
amelyek az itteniek a világ köldökének
tartanak. A vidéket járva gyönyörködhetünk a rizsföldek jellegzetes látványában, az ősi mesterségek remekeiben,
mint például bámulatos fafaragványokban, ezüst ékszerekben.
Bali igen kedvelt úticél a nászutasok körében, hiszen számos luxushotel várja a
fiatalokat, ráadásul megfizethető áron!
Sissy Utazási Iroda ajánlásával

