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Nagy sikerrel mutatta be a Cavaletta
Művészeti Egyesület a Léni néni című
zenés vígjátékot a Művészetek Házában
vasárnap és hétfőn este.
(5. oldal)

www.szolgalat.com

Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Sokan vettek részt vasárnap a passiójátékon. Krisztus szenvedéseit 2007 óta
elevenítik fel ebben a formában a máriabesnyői hívek.
(6. oldal)

Az U13-as korcsoportban kismaratoni országos bajnokságot nyert a GEAC fiú csapata Székesfehérváron.
(8. oldal)

Lelkes önkéntesek

Építészeti és környezeti megújulás

Várostakarítás

Megszépülnek értékeink

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub önkormányzati képviselőinek kezdeményezésére szombaton a város több
pontján, utcákon és tereken, parkokban és játszótereken, árkok és a vasúti
pályatest mentén több százan gyűjtötték a kommunális és zöldhulladékot,
csinosították a közterületeket, fákat is
ültettek – tudtuk meg Pintér Zoltán
alpolgármestertől, a klub elnökétől, s
tapasztaltuk magunk is a helyszíneken járva.
Az évek óta rendszeresen megrendezett várostakarításnak is köszönhetően egyre takarosabbak, ápoltabbak

Megújulnak, megszépülnek értékeink, köszönhetően a Norvég Alap támogatásának. A múlt évben
megkezdődött projekt munkálatai nagy erőkkel
zajlanak, jelenleg az Alsóparkban, az Erzsébetparkban, a vasútállomáson és Máriabesnyőn folyik a munka.
A Jól haladnak a múlt héten megkezdett alsóparki munkák, amiknek eredményeként megújul a fősétány, hársfasort telepítenek, a vasútállomás felőli részen pedig kulturált, úgynevezett várakozók parkját alakítanak ki,
ami méltó a királyi váró megszépülő
épületéhez.
A múlt héten néhány nap alatt elvégezték a fősétány bontását, s a hét végére befejeződik az új szegély kialakítása, valamint az alap készítése
is. Ezt követően a húsvéti ünnepek
után megkezdődhet az aszfaltozás.
A tervek szerint halad a parkrendezés
is. A szükséges fakivágásokkal már
végeztek. A szakemberek nagy gondot fordítottak arra, hogy mindenhol
csak a balesetveszélyes és kiszáradt
fákat vágják ki. Szintén a végéhez közeledik az aljnövényzet ritkítása, aminek eredményeként a park sokkal
szellősebb, átláthatóbb lett.
Ez különösen szembeszökő a Rákospatak melletti területen, valamint a leendő várakozók parkjánál. Ez utóbbi
részen jelenleg a földmunkák és az alépítmények kialakítása zajlik, a jövő
héten pedig már helyére kerülhet a

térkő burkolat, és
megkezdődhet a
gyepesítés. A növényzet mellett a
bútorok is megújulnak: a várakozók parkjába, a sétány mellé és a
park egyéb részeire közel ötven
padot helyeznek
ki, és több mint tíz
hulladékgyűjtő
edény is segíti
majd, hogy rendezett, kulturált környezet legyen.
Jól haladnak a
munkák az Erzsébet-parkban is. Itt a
növényzet rendbetételét már elvégezték, a szükséges ritkítás csaknem
kilencven százalékával elkészültek. A
héten a fák koronametszésére kerül
sor, s megkezdődik a felújítandó utak
szegélyezése és a növények telepítése. A területre tizenháromezer új tövet
ültetnek ki. Cserjékkel, évelőkkel,
kúszónövényekkel, páfrányokkal és

rózsákkal újítják meg a park növényállományát. Dolgoznak a Kálváriánál
is, a műhelymunkák után rövidesen
helyükre kerülhetnek a korábban a
felújítás miatt elszállított szobrok.
Az elmúlt hetekben nagy erőkkel
folyt a munka Máriabesnyőn is. A bazilika épülete mellett felállították a
Grassalkovich-filagóriát, s megkez-

dődött környezetének a rendezése is.
A közel 300 éves építményt Szomolányi Péter restaurátor újította fel.
Első lépésként a talapzatot, majd a
pilléreket állították helyre, a múlt héten pedig ezekre került fel az úgynevezett koszorú.

(Folytatás a 2. oldalon)

Gödöllő utcái, legyen szó lakótelepi
vagy kertvárosi övezetről. Ehhez
nagymértékben hozzájárul a VÜSZI
Nonprofit Kft-nek az önkormányzat
megbízásából a közterületeken végzett munkája épp úgy, mint a lakosság
mindennapos városszépítő tevékenysége. Még így is bőven teltek meg
zsákok az önkéntes munka során különféle hulladékkal. Különböző korosztályok tagjai vettek részt a munkában, amihez a kedvet a kellemes
időjárás csak fokozta.
(Folytatás az 2. oldalon)
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Építészeti és környezeti megújulás

LOSZ: a korszerűsítés fontossága

Megszépülnek értékeink

Összefogni muszáj!

(folytatás az 1. oldalról)

Az építményre rövidesen felkerül a
tetőszerkezet is. Akár az építkezés, ez
is több lépésben zajlik majd. A bazilika mellett már folyamatban van a területrendezés is, a filagória környezetét méltó módon alakítják ki, parkosítják. A korábban parkolónak használt területre növények, padok kerülnek, valamint sétautat építenek ki.

A királyi váró épülete is egyre inkább elnyeri végleges formáját. A főbejárati részt takaró túlburjánzott növényzetet eltávolították, így a felújítást követően szép rálátás nyílik majd
az épületre. A tető fedését napokon
belül megkezdik, s rövidesen helyükre kerülhetnek a nyílászárók is.
A munka kívül és belül is folyamatos. A belső térben már elkészült a
padlóburkolat jelentős része, s napo-

Lelkes önkéntesek

Tavaszi várostakarítás
(folytatás az 1. oldalról)

Az elsők között Halász Levente
szervezésében az egyetemi üzletház
mögött kezdődött a kommunális hulladék gyűjtése, egész a most újjászü-

lető királyi váróval szembeni kerítésig. Ugyanekkor Szűcs Józsefné a
besnyői vasúti megállóhely felé irányította a Besnyő utcai építőanyag telepnél gyülekező önkénteseket. Ők a
töltés két oldalán gyűjtötték a szemetet.
Török Réka a Búzavirág utcából a
következőkről számolt be lapunknak:
„Immár 5. alkalommal gyűltünk
össze a Búzavirág, Pipacs, Kikerics
és Mária utcából, hogy a Kikerics ut-

ca lakatlan részét kitisztítsuk, egészen
a Köztársaság úti Bojtár Csárdáig.
Az időjárás végül mellénk szegődött, végre kisütött a nap is, s talán
emiatt a szomszédság nagy létszámban gyűlt össze. Mindenki lelkesen
gyűjtötte a szemetet:
mosógéptől kezdve,
eredeti papírtasakokban kidobott építési
anyagokon át, az autógumiig rekord menynyiségű szemét gyűlt
össze.
A leglelkesebbek a
gyerekek voltak, akik
a bekötő utunk felénél található földúton
akár Valkóig elmentek
volna (ezen út melletti
árkot sokan szemétlerakónak használják –
így bőven akadt szednivaló).
Köszönjük a családoknak a részvételt!”
Az Alsóparkban Tóth Tibor vezette a hulladékgyűjtést. Az ott szorgoskodók a Rákos-patakból is kiszedték a bedobált szemetet és kihúzogatták a letört vagy levágott és a vízbe
esett ágakat, gallyakat. Az Arany János utcai élelmiszerbolt mellett új
murvát terítettek le a
szelektív hulladékgyűjtő edények jobb
megközelítéséhez.

kon belül a falakra is felkerülhet a
tapéta.
A munka finisét jelzi az is, hogy a
múlt héten az önkormányzat, a Gödöllői Királyi Kastély, a Gödöllői Városi Múzeum és a Magyar Műszaki és
Közlekedési Múzeum szakemberei
megtekintették a munkálatokat, és a
múzeumi tér kialakításáról folytattak
eszmecserét.
(k.j.)

A Csanakban a múlt év őszén kialakított játszótér környezetében is takarítottak, több zsák hulladék gyűlt
össze a nap során a Csanakért Egyesület és a Lokálpatrióta Klub közös
szervezésében. A Pilisi Parkerdő Zrttől kapott faanyagból asztalokat és
padokat ácsoltak, tudtuk meg Kis
Antal képviselőtől. Kellemes órákat
tölthetnek itt majd a jövőben akár az
erdőből érkező turisták, akár az új városrészben lakók.
Pintér Zoltán alpolgármester választókerületében három tucat padot
csiszoltak le és mázoltak át, s újrafestették a Szent János utca 2-4 előtti és
a Munkácsy játszótér eszközeit. Százhúsz növényt és két fagyalsort telepítettek. A csemetékből jutott a Faiskola térre is, Varga Árpád, valamint az
új katolikus templom környékére,
Varga András választókerületébe is;
ezeket szintén elültették szombaton.
Pelyhe József, a 6-os választókerület
képviselője kiemelte, a Szent István
téren és az Erzsébet királyné körúton
lakók egész évben ápolják környezetüket, ennek eredményeként a lakótelepi miliőben is otthonosan érzik magukat az emberek. Nem is akadt sok
hulladék amit most összegyűjthettek.
Gödöllő szépítéséhez további lehetőséget kínál, hogy még 369 csemetét
kap a város, tájékoztatott Pintér Zoltán. Száz vörös tölgy, kétszáz kocsányos tölgy és 69 korai juhar ültetését kell megtervezni a legrövidebb
időn belül.
(l.t.)

A felújítás, az energiahatékonyság és a fenntarthatóság
volt a központi témája a Lakásszövetkezetek és Társasházak
Gödöllői Egyesülete által, a Gödöllőn működő lakásszövetkezetek, társasházak tisztségviselői részére április 12-én megrendezett tanácskozáson, melyet megtisztelt jelenlétével
Farkas Tamás, Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ) elnöke
is.
A LOSZ a tagszervezetek tisztségviselői, érdeklődő tagjai részére épületfelújítási témákban a gyártók, kivitelezők, pénzintézetek bevonásával
rendszeresen szervez szakmai továbbképzést, tapasztalatcserét, ilyen szakmai tartalmú továbbképzés önálló,
helyi megszervezésére kérte fel a
LOSZ, a gödöllői egyesületet.
A résztvevőket Gémesi György
polgármester köszöntötte, majd formabontó módon, a tanácskozás első
részében az előzetesen összegyűjtött
kérdéseket vették sorra. A meghívott
előadók, akik a felújítási szakma valamennyi területét képviselték, ezekhez kapcsolódóan adtak tájékoztatást
a korszerűsítési lehetőségekről, majd
a kapcsolódó előadásokra került sor.
A konferencia szervezésében közreműködő ECO Operation Kft. bemutatta az Eco panel programot, melynek során egy olyan szakmai érdekszövetséget hoztak létre, aminek célja, hogy valóban gyors és energiahatékony beruházásokat, felújításokat

hajthassanak végre a szövetkezeti-,
társas- és panelházak.
A szakemberek úgy vélték, nem
biztos, hogy érdemes a pályázatokra
várni, hiszen a pénzintézetek is kínálnak különböző állami támogatással
kiegészített előtakarékossági formákat. Ahhoz azonban, hogy a lakóközösségek élni tudjanak ezekkel a lehetőségekkel, nélkülözhetetlen az
összefogás, az előrelátó gondolkodás.
A tanácskozásnak még lesz folytatása: házanként, az egyes, lehetséges
feladatok önálló megtárgyalásával,
felmérések elkészítésével, javaslattétellel, vagy pl. lakástipustól függetlenül, mindenkit érintő és érdeklő
„ZÖLD KÁRTYA”, épület energetikai auditáláshoz kapcsolódó konkrét
információ megismertetésével.
*
A héten született meg a döntés, miszerint 242 pályázatnak 13,2 milliárd
forint vissza nem térítendő támogatást
ítéltek meg a már korábban kiírt Zöldberuházási program keretében, amelyben elsősorban panel épületek nyerhettek el energetikai felújításra pénzt. A
„ZRB panel II.” program keretében
mintegy 23.500 lakás kaphat 40-45
százalékos vissza nem térítendő juttatást épületenergetikai felújításra.
Május végén, június elején újabb,
ezúttal a családi házakra vonatkozó
pályázat kiírására készül a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium. Ezt Bencsik
János energiaügyi államtitkát jelentette be a múlt héten. Ennek során az
1992 előtt épült családi házak épületenergetikai korszerűsítését kíván(ny.f.)
ják támogatni.

Két év múlva elkészülhet

Szennyvíztisztító
Lezárult a városi szennyvíztisztító telep korszerűsítésének első fázisa. A
fejlesztés az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energia
Operatív Program támogatásával zajlik.
Az „Egészséges tiszta települések”
prioritási tengely, „Szennyvízelvezetés és tisztítás” kétfordulós pályázati
konstrukció első fordulójában Gödöllő város önkormányzata nettó
48.254.500 forint összegű támogatást
nyert el, mely a projekt előkészítő
munkák elszámolható költségének 85
százaléka.

Mint az a városházán megtartott
sajtótájékoztatón Pintér Zoltán alpolgármester és Tóbiás Zoltán, a
Környezetvédelmi Igazgatóság munkatársa elmondta, az előkészítő szakasz során elkészült a projekt megvalósíthatósági tanulmánya, a vízjogi
létesítési engedélyhez szükséges tervek, és benyújtották a szükséges dokumentációt a II. fordulóra. Erről két
hónap múlva születhet döntés, s két
év múlva készülhet el az új XXI.
századi létesítmény. A beruházás
teljes tervezett nettó költsége
1.372.561.000 Ft.
(b.j.)

M e g ke z d i a m u n k á t a K ö z ú t Z r t .

Ú t j av í t á s o k

A Magyar Közút Zrt. vezetése még január végén ígéretet tett arra, hogy elvégzi
a szükséges javításokat a városunkon átvezető, kezelésében lévő utakon. A
közbeszerzési eljárás lezárultával a tervek szerint a héten sort kerítenek a Szabadság út (3-as főút) és a Dózsa György út kereszteződésének javítására. A többi útszakaszon várhatóan május elején kezdik meg a burkolati javításokat. A
Szabadság úton, a Köztársaság úton és az Állomás úton kátyúznak majd, a javításokat – mivel már az időjárás engedi – melegaszfalttal végzik.
(k.j.)
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Európai Unió–Egyesült Államok bel- és igazságügy-miniszteri találkozó

A szabadság és a biztonság is fontos!
Április 13-án Budapesten, 14én Gödöllőn tartottak csúcstalálkozót az Európai Unió és az
Egyesült Államok bel- és igazságügy-miniszterei, valamint
az Európai Rendőrségi Hivatal,
az Europol illetékesei. Több témakörben folytak a tárgyalások: a cyberbűnözésről, a kábítószer-kereskedelemről, az
Észak-Afrikából érkező menekülthullámról, illetve az EUUSA utasadatcseréről esett
szó.
Az Európai Unió és az Egyesült Államok gödöllői tárgyalásain a felek
egyetértettek abban, hogy a szabadság kérdésének és a biztonság kezelésének azonos szintűnek kell lennie az Atlanti-óceán mindkét partján. Az adatvédelmi kérdésekről folyó tárgyalások néhány héten belül
Washingtonban folytatódnak.
Egyelőre nem született politikai
megállapodás az utasadatcsere kérdésében, de jó úton haladunk – értékelte
a gödöllői találkozót Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter. Pintér Sándor belügyminiszter pedig úgy fogalmazott: nem volt
olyan napirendi pont, amiben ne haladtak volna előre.
Navracsics Tibor szerint a keretegyezményről szóló tárgyalásokat nehezíti, hogy az EU nevében tárgyaló
bizottságnak 27 tagállam nemzeti álláspontját is képviselnie kell, és sok
államnak van már kétoldalú megálla-

podása az USA-val – így Magyarországnak is –, így az a kérdés, hogy a
keretegyezmény hogyan viszonyuljon ezekhez.
Viviane Reding, a jogérvényesülésért, alapvető jogokért és uniós polgárságért felelős uniós biztos úgy vélte: hamar sikerül tető alá hozni a meg-

Viviane Reding és
Eric Holder

állapodást az EU és USA között
az adatvédelmi keretegyezményről,
ugyanis mint mondta: semmilyen nézetkülönbség nincs az amerikaiakkal.
Hozzátette: ugyan több kétoldalú
egyezmény létezik az USA és az európai országok között, de a keretegyezménynek meg kell találnia az egyensúlyt a közbiztonság és az egyének személyes adatainak védelme között.
A találkozón szó volt a kábítószer
kereskedelem elleni közös fellépés
szükségességéről is. Mint Viviane
Reding mondta: új útvonalak és új
módszerek jelennek meg, ezért fontos
az összefogás, és a párhuzamosságok
kiküszöbölése. A miniszteri találkozón szó volt az észak-afrikai helyzet
kezeléséről is. A résztvevők hangsúlyozták, hogy segíteni kell a szabadságért küzdő államokat a társadalomépítésben és az igazságügyi rendszer
kialakításában. Cecilia Malmström,
az EU bel- és igazságügyi biztosa ez-

zel kapcsolatban úgy fogalmazott:
fontos feladat a menekültek azonosítása és visszatelepítésük segítése.
Robert Wainwright, az Europol
igazgatója szerint aggasztó, hogy a
szervezett bűnözői csoportok kihasználják az alkalmat az embercsempészetre.

Eric Holder, az
Egyesült Államok
legfőbb ügyésze az
USA-ból működtetett, emberi jogokat
sértő honlapokkal
kapcsolatban úgy
nyilatkozott: fontos
a források, a tartalmak és a küzdelem
eszközeinek a meghatározása. Megjegyezte ugyanakkor,
hogy az Egyesült
Államokban a szólásszabadság alkotmányos védelem
alatt áll, ezért nehéz szabályozni a
határokon kívülre irányuló médiatartalmakat.
A miniszteri találkozón részt vett a
lengyel bel- és igazságügyi miniszter
is, ugyanis a soros elnökséget júliusban Lengyelország veszi át Magyarországtól. Krzysztof Kwiatkowski
igazságügy-miniszter úgy nyilatkozott: Magyarország minden fontos
problémát kezel és lezár, Lengyelországnak nem is lesz semmi dolga.
Jerzy Miller belügyminiszter szerint
azért országának a cyberbűnözés és a
drogkereskedelem terén lesznek még
feladatai.

A kis- és középvállalkozások (kkv)
innovációs képességének javítása,
nemzetközi piacokra való kijutások
ösztönzése és a finanszírozáshoz való
hozzáférésük megkönnyítése állt az
iparpolitikáért felelős uniós miniszterek április 13-i nem hivatalos találkozójának a középpontjában. A Versenyképességi Tanács tagjai egyetértettek abban, hogy a kkv-szektor az
európai növekedés és munkahelyteremtés motorja.
A gödöllői miniszteri találkozónak
„Légy innovatív, lépj ki a nemzetközi
piacokra” volt a mottója. Ugyanez
volt a címe annak vitairatnak, amelyet
a magyar elnökség az eseményre készített. Ezekkel szavakkal kezdte
Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai államtitkára a tanácskozás félidejében tartott
sajtótájékoztatót, amelyen rajta kívül
részt vett Antoni Tajani, az Európai
Bizottság alelnöke, ipar- és vállalkozáspolitikáért felelős biztos, továbbá
a jelenlegi elnökségi trió másik két
tagállamának képviseletében Belgium és Spanyolország, valamint a soros elnökséget július 1-jén átvevő
Lengyelország illetékes minisztere.

Készül a közoktatási törvény

Az új szabályozás szerint minden hétéves gyerek megkezdheti majd az első osztályt. Lesznek alapismeretek,
amelyekkel kiegészül az iskolai tananyag: kötelező lesz például alapvető
pénzügyi ismereteket, az egészséges

életmód kialakítását és a közúti közlekedés szabályait tanítani.
A 110 oldalas dokumentum szerint
több kérdésben a kormány fog dönteni: a Nemzetgazdasági Minisztérium
(NGM) és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Nefmi) ugyanis eltérő állásponton van, így a gazdasági tárca a
pedagógusok óraszámát heti 28-ra
növelné, ezt a növelést a Nefmi elveti.
Vitás kérdés a pedagógusok foglalkoztatása: az NGM szerint az önkormányzat nem foglalkoztathatna az
„alaptanterv” teljesítéséhez a kötelező és nem kötelező tanórák teljesítéséhez, valamint a napközi otthoni ellátáshoz több pedagógust, vagy a pedagógus munkáját segítő alkalmazottat. A Nefmi szerint az önkormányzat
saját forrásból, esetleg azt korlátozva,
kizárólag alapítványi forrásból biztosíthat az oktatás minőségét emelő forrásokat. Vitás kérdés, hogy ki legyen

Emlékeztetett arra, hogy a két és
fél éve kirobbant pénzügyi válság hatására a bankok finanszírozási képessége visszaesett, ami elsősorban a
kkv-szektorra ütött vissza, ezért keresni kell „a bankon kívüli finanszírozás” új módszereit. Ezek között említette tőke alapú finanszírozást, a
kockázatitőke-bevonást és a kereskedelem előtti közbeszerzés igénybevételét
Antonio Tajani üdvözölte, hogy a
magyar elnökség prioritásként kezeli

a kis- és közepes vállalkozások ügyének előmozdítását. Ezt a célt szolgálja
a 2008-ban elfogadott kisvállalkozói
intézkedéscsomag (Small Business
Act), amelynek félidei felülvizsgálata
elsősorban arra irányult, hogy összhangba hozza azt az Európa 2020
stratégiával. Utalt arra, hogy az EUban csak minden negyedik bejegyzett
kkv képes termékét vagy szolgáltatását exportálni az unión belül, és

hozzáadott értéket tudnak teremteni.
A sajtóértekezleten Cséfalvay Zoltán
rámutatott, hogy nincsenek egységes
receptek, a kkv-k finanszírozásának
módszerei országonként nagyon eltérnek.
Az Eurostat 2010-es évkönyve szerint a mintegy 20,2 millió európai
nem pénzügyi vállalkozás 99,8 százaléka kkv. A legfeljebb 250 főt foglalkoztató kkv-k adják a nem pénzügyi
szektorban előállított hozzáadott érték 56,9 százalékát és alkalmazzák az
ott foglalkoztatott
munkaerő
67,4
százalékát.
Lapzártánk után,
április 18-án és 19én Budapesten, illetve Gödöllőn rendezték meg az
Ázsia-Európa Találkozó (ASEM) vezető
tisztviselőinek
soros tanácskozását.
A 46 európai és
ázsiai országot vala-mint az Európai
Uniót és a Délkelet-ázsiai Nemzetek
Szövetségének (ASEAN) Titkárságát
képviselő külügyminisztériumi főosztályvezetők, államtitkárok és helyettes államtitkárok ülését dr. Hóvári János, globális ügyekért felelős
helyettes külügyi államtitkár nyitotta
meg. Az eredetileg március végére,
Tokióba tervezett tanácskozást Magyarország Japán kérésére szervezte

Növekedésbarát környezetet
a kkv-k számára!

Szigorúbb lesz az iskolai rendszer

A közoktatási törvény már
a tervezési szakaszban is megosztotta a közvéleményt, a
szakmát és a politikusokat. Az
elmúlt hónapok eszmecseréi
után az eredeti elképzelésekhez képest számtalan változással kerül a kormány elé, a tervek szerint április 20-án. A dokumentum hároméves kortól
kötelező óvodát, tizenhat éves
korig tartó tankötelezettséget,
szigorúbb fegyelmi eljárásokat, 50 órás közösségi szolgálatot, és nem hat, csak öt tantárgyból kötelező érettségit
tartalmaz.
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Közélet

az intézmények fenntartója. A gazdasági tárca álláspontja, hogy az intézmény fenntartója (és egyben finanszírozója) minden esetben az állam, míg
a Nefmi szerint az intézmény fenntartója lehetőség szerint a település –
ha az a fenntartásra képtelen, a fenntartást az államnak adhatja át.
A gazdasági minisztérium szerint
az önkormányzat csak abban az esetben lehet a fenntartója az általános iskolának, ha a település lakosságszáma elég nagy ahhoz, hogy saját gyermekei, tanulói évfolyamonként legalább 2-2 párhuzamos osztállyal töltsék meg az általános iskolát. Ennek
hiányában több település gyermekeinek, tanulóinak a tanítást körzeti általános iskolában szervezik meg, melynek fenntartója az állam. A gimnázium és szakközépiskola esetén a fenntartó a települési önkormányzat.
A gazdasági tárca a gyermekek
óraszámát 3-4-el emelné, míg a Nef-

ezeknek a vállalkozásoknak is csupán
a fele jelenik meg harmadik országok
piacain.
A vitában többször rámutattak,
hogy főként az új és gyorsan növekedő kkv-k érezték meg a válság hatását. Kiemelték, hogy csökkenteni kell
a kkv-kra nehezedő adminisztratív
terheket, ezt szolgálja az okos szabályozás (smart regulation) elve. Elhangzott az is, hogy a bizottságnak
tiszteletben kell tartania a szubszidiaritás elvét, és a rendelkezésre álló
uniós forrásokat ott, azon a szinten
kell felhasználni, ahol egyértelmű

meg, ezzel is kifejezésre juttatva szolidaritását a természeti katasztrófa sújtotta ázsiai szigetállammal.
Az ASEM külügyminiszterek sorrendben 10. találkozójukat 2011. június 6-7. között ugyancsak Gödöllőn
tartják. A tanácskozáson a résztvevők
tájékoztatást kapnak a magyarországi
külügyminiszteri értekezlet előkészületeiről, megvitatják Európa és Ázsia
meghatározó gazdasági és politikai
folyamatait, valamint a kölcsönös érdeklődésre számot tartó regionális
kérdéseket.

mi szerint a tanulók óraszámának
emelkedése a kormányprogramnak
megfelelően bevezetendő többlettestnevelésórákból származik.
Az anyag rögzíti: hároméves kortól
kötelező az óvodai nevelésben részt
venni, a gyermekek tankötelezettsége
6 éves korban kezdődik, és 16 éves
korig tart. A hétéves kort elérő, a
szakértői vélemény alapján gyógypedagógiai ellátásra nem szoruló, de az
iskolai tanulásra még nem képes gyermekek számára legalább nyolc fő esetén kis létszámú fejlesztő pedagógiai
osztályt kell szervezni. Az ilyen osztály első éve után a gyermek – a szakértői bizottság véleménye alapján –
vagy normál második osztályba lép,
vagy még egy év fejlesztést kaphat, s
ezután lép a második évfolyamba.
Ha a tanuló az általános iskola befejezésével nem nyer felvételt középfokú iskolába, ám az általános iskola
utolsó osztályának megismétlése pedagógiai szempontból nem indokolt,
akkor a következő tanévben a Hídprogram keretében úgynevezett felzárkóztató évfolyamra járhat. A programban részt vevő, de az egy tanévet

követően középfokú intézménybe fel
nem vett tanköteles korú diákoknak
két évre növelhető a program időtartama, ebben az esetben az egy év felzárkóztatást követően a szakképzési
törvényben meghatározott szak-,
vagy szakmai részképzésben részesülnek. A szakképzés középpontjában
a gyakorlat állna, a szakmával már az
első évben találkozhatnának a fiatalok. A hat-nyolc osztályos gimnáziumokban kötelező lenne egy harmadik
nyelv oktatása, és a diákok 20 százalékának évente részt kellene vennie
valamilyen országos tanulmányi versenyen.
Az érettségi vizsgatárgyakat nem
az eredetileg tervezett hatban, hanem
ötben határoznák meg, s a vizsga
megkezdésének feltétele a középiskolai végbizonyítvány megszerzése,
amelynek tartalmaznia kell, hogy a
tanuló legalább 50 óra közösségi szolgálatot végzett. A felsőfokú intézménybe felvételizőknek legalább egy
idegen nyelvből középfokú „C” típusú
nyelvvizsgával kell rendelkezniük. Az
új rendszer 2014-től lépne életbe.

(t.a.)

(b.z.)
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Nagy sikerű Lokálpatrióta est

Találkozás Popovics Bélával
Néhány évvel ezelőtt a Teleki
Pál Egyesület közgyűlésén volt
alkalmunk először találkozni a
Munkácsról érkezett Popovics
Bélával, a Magyar Kultúra Lovagja címet elnyert tanárral,
helytörténésszel. Az ismeretség vele nem maradt abba, az
egyesület által Munkácsra és
környékére szervezett utazásokon rendre ő kalauzolja azóta a résztvevőket.
A múlt hét szerdáján pedig a Lokálpatrióta Klub felkérésére tartott előadást nálunk. Pelyhe József önkormányzati képviselő a határig elébe
ment, s a Lokálpatrióta esten, az Erzsébet királyné szálloda zsúfolásig
megtelt báltermében is köszöntötte.
Popovics Béla örömét fejezte ki,
hogy Gödöllő már nem egy pont, egy
név számára a térképen, hanem emberi arcok jelennek meg előtte, ha rá
gondol.
Sorstragédiaként élhetjük meg,
mondta, hogy már több mint nyolcvan éve országhatár választ el bennünket. Az elválasztottság ellen tehet
a politika, de tehetnek akár külön-kü-

2011. április 20.

Civil

lön az egyes emberek is. Az önértékelésünket, az egészséges büszkeségünket kell visszanyernünk. Csak
ezek birtokában tudjuk a más nemzetekhez tartozókat is szeretni magunk mellett.
Beszélt arról, hogy ahonnét ő jött, a
Kárpátalján matematikai számítások
szerint már nem kéne lenniük magyaroknak. Olyan idő is volt, amikor
módszeresen a megsemmisítésükre
törekedtek, máskor „csak” beolvasztani igyekeztek őket.
Mely az a terület, amit Kárpátaljának nevezünk? A volt Ugocsa és Ung
megye, Bereg megye nagyobbik része, Máramaros megyének a fele. A
Kárpátalja megnevezést 1886-ban

használták először. Nem egy tájegységet jelölt, mindössze egy Munkácson megjelenő újságnak a címe volt.
Azt jelentette, hogy egy a Kárpát alján levő városnak, Munkácsnak a sajtókiadványát tartja
a kezében az olvasója.
Önöknek természetes,
hogy magyarul beszélnek,
hogy csupa magyar nyelvű
nyomdaterméket olvashatnak – szólította meg a hallgatóságot Popovics Béla.
Majd hozzátette: noha náluk a feliratok, olvasnivalók többnyire nem magyar
nyelvűek, nekik is természetes, hogy magyarul beszélnek. Az
az anyanyelvük.
Vetített képeket láthattunk a most
már Kárpátaljaként emlegetett tájról,
ottani városokról, épületekről, valaha
volt, mára elpusztult vagy éppen ismét felállított emlékművekről – így a
munkácsi vár ormán magasodó turulmadárról –, de újonnan készült szobrokról, emléktáblákról is.
S a párbeszéd majd folytatódik, a
Teleki Pál Egyesület elnöke, az esten
zárszót mondó Fábri Mihály vezetésével további kárpátaljai utazásokat
tervez, s Popovics Béla is szívesen
jönne hozzánk újra, hiszen mint megjegyezte: sok mondanivalója lenne
még.
N. A.

Az anyanyelv, mint a magyarság összetartó ereje

Magyar nyelve hete a Hajósban
Az emberi műveltség egyik legfontosabb eleme, a kultúra öszszekötője, fenntartója a nyelv.
Ennek jegyében rendezte meg
2011. április 14.-én az iskola a
Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvánnyal közösen a hagyományos
városi riportversenyt, amelyen a
város iskoláiból 17 tanuló vett
részt.

Zmák Júlia igazgató a résztvevőket és
vendégeket köszöntve kiemelte: az iskolai nevelésnek is óriási szerepe van
abban, hogy az anyanyelv igényes használata élményt, biztonságot, összetartó
erőt jelentsen. A rendezvényt Mádl Dalma asszony, a Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány Kuratóriumának elnöke nyitotta.
A riporterverseny indulóit háromtagú

Ismét műsoron a Kismuki

Gödöllői kitüntetettek

Pénteken este nagy érdeklődés mellett vetítették le ismét a „Volt egyszer egy Kismuki” című filmet a Petőfi Sándor
Általános Iskola tornatermében, ahová Pintér Zoltán és Tóth Tibor lokálpatrióta önkormányzati képviselők invitálták meg az érdeklődőket. A rendezvény, melyen Fuszenecker Ferenc rendező is részt vett, amellett, hogy kellemes kikapcsolódást biztosított a résztvevőknek, lehetőséget biztosított a nosztalgiázásra is.

Rangos elismeréseket adott át az Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség április 6-án.
A rendszerváltás óta tanúsított erkölcsi tisztaságáért, abból fakadó, tiszteletet érdemlő magatartásáért, cselekedeteiért, amivel a hazához való hűségét, példamutató nemzeti érzését
bizonyította, a szövetség „56-os Hűség a Hazához Érdemkeresztet” kitüntetést adományozott többek között
Fábián Zsoltnak, Gödöllő alpolgármesterének és Ella Attilának, a
Frédéric Chopin Zeneiskola igaz-

Lokálpatrióta Estek 2011
2011. ÁPRILIS 27., 18 ÓRA: Gödöllői-dombság monográfia könyvbemutató
Vendég: Szabó Lajos. A beszélgetést vezeti: dr. Lencsés György
Helyszín: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
2011. ÁPRILIS 28., 18 ÓRA: Állati kulisszatitkok
Halász Árpád, a Gödöllői Kutyakiképző Iskola vezetőjének élménybeszámolója
Helyszín: Városháza földszinti nagyterme

Katasztrófavédelmi verseny

Hasznos próbatételek
Több mint száz diák szerzett ismereteket, és tette próbára
polgári védelmi tudását április
8-án a tűzoltóság területén. A
Gödöllő Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség felmenő
rendszerű katasztrófavédelmi
ifjúsági versenyén, a kirendeltséghez tartozó települések iskoláiból 21 csapat mérte öszsze ügyességét.
Mint azt Vargáné Bodrogi Ágnes
kirendeltség-vezetőtől megtudtuk, a
korábbi évekhez képest sok új feladattal találkoztak a gyerekek. Nem
elsősorban extrém helyzeteket kívántak teremteni, inkább olyan szituációs
feladatokra helyezték a hangsúlyt,

amilyenekkel – az elmúlt évek tapasztalatai alapján – bárki találkozhat. Így például, többek között volt
tálcatűz oltás, nyúlgát építés, szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes anyag
felismerés, és –szintén új elemként –

zsűri bírálta el, melynek tagjai Mádl
Dalma (egyben a zsűri elnöke), Hamerli Tibor, a Duna Televízió műsorvezetőszerkesztője és Pelyhe József önkormányzati képviselő voltak.
A versenyen részt vevő diákoknak
olyan személyekkel volt lehetőségük interjút készíteni, akiknek életében fontos
szerepet tölt be az anyanyelv szeretete:
Czigány György, Pulitzer Életműdíjas
és Magyar Örökségdíjas író, Six
Edit, a Nemzeti Együvé Tartozás
Alapítvány titkára, Fóri Tivadar,
nyugalmazott
iskola-igazgató
Kárpátaljáról és Hajnal Attila, a
református líceum tanára.
Helyezettek: 1. Szelecki Dorka –
Erkel Ferenc Általános Iskola; 2.
Hunyadi Botond - Premontrei
Szent Norbert Gimnázium; 3. Urbán Hedvig - Szent Imre Katolikus Általános Iskola.
A riporterversenyen négy tanuló
különdíjban részesült: Furka Zsófia
– Hajós Alfréd Általános Iskola; Ekés
Petra – Hajós Alfréd Általános Iskola; Juhász Barnabás – Szent Imre
Katolikus Általános Iskola; Lágymányosi Anikó – Premontrei Szent
Norbert Gimnázium.
hi
gatójának.
Az elismeréseket a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum dísztermében adták át.
bj

A szavazókon múlik, mennyit nyerhet a zeneiskola

közlekedésbiztonsági feladatok.
A résztvevő általános iskolák közül
első helyen a zsámboki Bajza Lenke
Általános Iskola, a középiskolák közül pedig a gödöllői Református Líceum végzett az első helyen.
A versenyt Bag, Dány, Galgamácsa, Gödöllő, Iklad,
Isaszeg, Kistarcsa, Pécel és
Veresegyház Polgármesteri
Hivatala, a Kalória Kft., a
Megyeri Kerékpár Szaküzlet és a Saubermacher Magyarországi Kft. támogatta.
Társszervként
közreműködött a Gödöllő Hivatásos
Önkormányzati
Tűzoltóság,
az
ÁNTSZ, a Magyar Vöröskereszt, az
Országos Mentőszolgálat, a Gödöllői
Rendőrkapitányság, a GATE Zöld
Klub.
jb

Emlékezés Kálmán hercegre
A muhi csata évfordulója alkalmából április 12-én a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium megemlékezést szervezett Kálmán herceg lovas
szobránál, a Szent István Egyetem parkjában. Az ünnepségen több
százan vettek részt, nagy számban a város általános és középiskolás
diákjai. Az ünnepség fényét a Tarsolyos Lovas Egylet lovasai emelték.
Lencsés Barna történelemtanár és Bárdy Péter igazgató elevenítette
fel a történelmi személyiség életét.
Kálmán herceg a lovagi életeszményt testesítette meg. Soha nem fordult bátyja ellen, sőt, mindenben segítette. IV. Béla „karja és kardja“ volt. A becsület és hűség eszményét testesíti meg
szobra, melyet a város nevében Pintér Zoltán alpolgármester koszorúzott meg.
FELHÍVÁS
A gödöllői Szent János utcai Óvoda 2011. május 27.-28.-án ünnepli fennállásnak 60. évfordulóját. Az ünnepi megemlékezésre várjuk régi óvodásainkat, dolgozóinkat, hogy együtt ünnepelhessünk.
Emlékalbumunk elkészítéséhez várunk régi fényképeket, történeteket melyeket személyesen, vagy e-mailben is
eljuttathatnak hozzánk: sztjanosovi@freemail.hu.
Köszönettel: A Szent János utcai Óvoda dolgozói

FŐGÁZ akció
Képeslapküldő Facebook alkalmazás segítségével támogat öt
Pest megyei intézményt a
FŐGÁZ. A közösségi oldal felhasználói a gödöllői Frédéric
Chopin Zeneiskola, a fóti Gyermekváros, a szentendrei Skanzen, a maglódi MagHáz és a váci Jávorszky Ödön Kórház számára gyűjthetnek támogatást
az intézményeket megjelenítő
virtuális képeslapok elküldésével. A gyűjtés április 27-ig
tart, a győztes intézmény félmillió forinttal gazdagodik.
– Öt olyan intézményt kértünk fel a
projektben való részvételre, melyek
szakmai munkáját különösen nagyra
becsüljük. Szeretnénk összefogni
azokkal, akik ezeket a társadalmilag
fontos tevékenységeket végző intézményeket többletforráshoz szeretnék
juttatni.” – mondta el Bálint Norbert, a FŐGÁZ szóvivője.
– A Chopin zeneiskola már régóta
eredményesen szolgálja a kultúrát, az
ifjúság zenei nevelését, ennek köszönhetően kerültünk a FŐGÁZ látókörébe – tájékoztatta lapunkat Ella
Attila, a zeneiskola igazgatója. – Nagy
öröm számunkra, hogy a munkánkat
ilyen formában is elismerésre méltónak

tarják. Köszönjük a FŐGÁZ-nak,
hogy beválasztottak bennünket ebbe a
támogatott körbe, s köszönjük mindenkinek, aki a facebookon csatlakozik a kezdeményezéshez, és a virtuális képeslap küldésével támogat bennünket. A befolyó összeget, annak
nagyságától függően, a hangszerek
felújítására, valamint újak beszerzésére fordítjuk majd.
A FŐGÁZ valamennyi, a programba bekerült intézményt támogatja,
azonban ennek mértékét, a rendelkezésre álló összeg megosztását az érintett lakosság bevonásával szeretné
meghatározni. A legmagasabb összeget, félmillió forintot az az intézmény
fordíthatja tevékenységére, amelynek
a képeslapját a legtöbb alkalommal
küldik tovább. A további támogatási
összegek a legtöbb elküldött képeslaphoz tartozó intézménytől a legkevesebbig, csökkenő sorrendben:
400.000, 300.000, 200.000, illetve
100.000 forint.
A gyűjtés eredménye a FŐGÁZ
Zrt. honlapján kerül feltüntetésre a
gyűjtés befejezését követő 7 napon
belül.
A képeslapküldő Facebook alkalmazás
az
apps.facebook.com/tamogass_kepeslappal linken érhető el.
jk

Tablóképeket keresünk
A Török Ignác Gimnázium „Tablók könyve“ kiadványához régi tablóképeket gyűjt fényképezésre. Keressük az alábbi években végzett osztályok
tablóképeit: 1960 a-b, 1961 a, 1962 a-b,1963 b, 1964 a-b, 1966 b, 1968 a,
1971 a, 1984 b, 1989 a. Kérjük kedves törökös társainkat, hogy aki tud,
segítsen! Kapcsolattartó: Vargáné Balogh Katalin könyvtáros-tanár. e-mail:
tigkonyvtar@gmail.com, 420-380, 18 óra után: 421-232.
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A másik kéz
Afrikában Nigéria a legek és az
elsők országa. Olajnagyhatalom. Mint Kubassek János Afrikát ismertető könyvében írja:
itt követik el a legtöbb gazdasági szélhámosságot. Az első
afrikai Nobel-díjas író, Wole
Soyinka nigériai. Ő szerencsés
volt, megrázó, leleplező írásai
miatt csak a börtönt járta meg
hazájában, de a szintén irodalmi Nobel-díjas honfitársát, Ken
Saro Wivát 1995-ben felakasztották. Miért? Kubassek Jánostól idézve: tiltakozott, mozgósított a környezetszennyező
olajkitermelés ellen. Nevezetesen a Shell olajtársaság ellen.
A Shell olajtársaság, mint tudjuk,
nem afrikai létesítmény. Nigéria
1960-ban önállósult, szűnt meg brit
gyarmat lenni. De a britek természetesen továbbra is jelen vannak az országban. A hivatalos nyelv az angol.
Az olajbiznisz folytatódik.
A helyi lakosság így vagy úgy, de
kapcsolatba kerül az állam kincsével,
az olajjal. Gyilkosként vagy áldozatként.
Egy áldozat sorsát követhetjük nyo-

mon Chris Cleave angol író, újságíró
magyarul Méhecske címmel megjelent, eredetileg The Other Hand című
könyvében. A Méhecske álnevet
használó nigériai kislány egy hajófenékben elbújva jutott el Angliába.
Menekülttáborba került, két évet töltött a falai között. Véletlen folytán, s
így papírok nélkül szabadult ki. Tudja: ha elfogják, visszatoloncolják oda,
ahonnét jött. Ahol, ahogy az összes
családtagját, hozzátartozóját legyilkolták a falujuk – a volt falujuk – alatt
elterülő olajmező miatt, rá is a biztos
halál vár.
Azonban vannak ismerősei Angliában. Egy újságíró házaspár, akikkel még Nigériában találkoztak. A
tengerparton. A két angol szabadságát
töltötte az idilli vidéken. A tengert figyelte. „Hallgasd a hullámokat, Andrew! – szólalt meg a fehér asszony. –
Olyan hihetetlen nyugalom van itt!”
Még nem sejtik, hogy pillanatokkal később a sorsuk tragikusan összekapcsolódik egy afrikai kislányéval.
Aki túléli az eseményeket. Aki felveszi a homokból a férfi ledobott irattárcáját, benne a névjegyével. Tudja
tehát a címüket, telefonszámukat. S
egyszer csak felbukkan náluk. Mint

A Cavaletta Művészeti Egyesület előadása

Léni néni Gödöllőn

egyetlen élő ismerőseinél széles e
világon.
Elutasítják Méhecskét? Segítenek
rajta? Lehet-e egyáltalán rajta segíteni? Ha igen, hogyan? Hiszen mivel
nincsenek papírjai, az angol törvények szerint nem is létezik. Másrészt
annyira súlyos a jelenléte az életükben, hogy halálukig hordozzák a nyomát a vele való első találkozásuknak.
A kezükön. A lelkükben.
A Nigériában kapott sebek igazán
most, újra látva Méhecskét, késztetik
választásra a férfit és az asszonyt.
(Chris Cleave: Méhecske)
-nád-

az olaszokról, hiszen a legendás énekes, Enrico Caruso és kísérője is megjelenik. Hanglemezen. Vagyis… nem
egészen.
Felhőtlen mulatságot sejtettek az elő-

Gödöllői Iparművészeti Műhely

Bortörténeti bemutató

A Madách Színházban láttam
én már a Léni nénit. A színház
„nagy korszakában”. Ami az
1960-as években, a 70-es évek
első felében volt. Vagy csak a
60-as években? Hiszen 1971ben elment Kiss Manyi, 1972ben Pécsi Sándor és Domján
Edit.
Szóval, a Madách Színházban láttam
a Léni nénit, csodálatos előadások
egyikeként, ez a könnyedebb fajtájúakból is a legkönnyedebb volt, a
színészóriások felszabadultan bohóckodtak benne. Arra emlékszem, hogy
a végén énekelték: „Most hogy meghalt Léni néni…” S hogy ez a Léni
néni nem jelent meg a színpadon,
csak beszéltek róla.
S íme most műsorára tűzte a darabot a városunkban működő Cavaletta
Művészeti Egyesület, a vezetője, Márton Danku István rendezésében. Mint
a színlapról kiderül, a szerzők franciák, H. Keroul és A. Barré. Léni néni
öröksége, valamint arcképe körül bonyolódik a cselekmény, az előbbit
meg kell kapni, az utóbbit el, illetve

vissza kell lopni. Közben szerelmespárok is vannak szép számmal, s a végén persze egymásra találnak. Ahogy
A denevérben részeges börtönőr, itt
részeges múzeumőr csetlik-botlik
nagy mulatságára a közönségnek.
Országhatáron kelnek át a szereplők, Párizsból indulnak és egy spanyol kisvárosba érkeznek, ennek
megfelelően láthatunk franciákat és
spanyolokat, sőt, oroszokat (áloroszokat) is. De ne feledkezzünk meg

Egy délután Pécsi Ildikóval

„Múzsám, Gödöllő“
Március 30-án fergeteges délutánon vehettek részt a Damjanich János Általános Iskola és
a város oktatási intézményeinek tanulói Pécsi ildikó társaságában a Damjanich színháztermében.
Az iskola könyvtára immár 5. alka-

lommal rendezett előadóestet a „Tudásdepo expressz” pályázat keretében.
A Kossuth-, Jászai-díjas kiváló és
érdemes művész, a város díszpolgára
életéről, könyveiről, olvasmányairól
és gödöllői kötődéséről mesélt, közben verseket és dalokat is hallhattunk
tőle. A regényrészleteket projektoros
filmbejátszásokkal jelenítették meg.

készületek, talán ezért is olyan nagy
volt az érdeklődés, hogy a vasárnapi
bemutató után hétfőn még egy előadást kellett tartani. A népes szereplőgárda, melynek tagjait polgári foglalkozásuk szerint a legkülönbözőbb
területekről ismerhetjük, kitett magáért, profi módon énekelt, táncolt,
epekedett és ármánykodott. A siker,
az egész finálét végigkísérő vastaps
nem maradt el.
N. A.

A művésznő közvetlen stílusa hamar
magával ragadta a százötven fős közönségét.
A gyerekek és felnőttek szívesen
nézték újra az Aranyember gyönyörű
Noémiját, a Tenkes kapitány szépséges cigánylányát, a Hattyúdal igézően
szép, twisztelő fiatal tehetségét, ezen
kívül jót mulattak Pécsi Ildikó és Antal Imre Rómeó és Júlia, illetve a Néma Levente kacagtató bohózatain.
A rendezvény a TÁMOP 3.2.4
könyvtári pályázat keretében valósulhatott meg.
di

Április 17-én a Gödöllői Iparművészeti Műhely (GIM-Ház) vendége volt Zelnik József etnográfus, író, aki A nagy szertartás – A bor csodája című könyvét
mutatta be az érdeklődőknek.
A szerző a Vízözön előtti időktől követi nyomon a bor misztikus-mágikus valóját a történelem során, érintve az egyiptomi, a zsidó, az iszlám kultúrában betöltött szerepét. Külön fejezet foglalkozik az Eucharisztiával, a bor Grál-létezésével, de az alkímiában és a szabadkőművességben megfigyelhető jelentőségével. A könyv végig színes, illusztrált, igazi ínyencség az olvasónak.

Olvasókedv növelő program

Tudás-expressz
Ünnepélyes konferenciával zárult le a Pest megyei Tudásexpressz pályázat (TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR-2009-0020), amelynek
célja volt a könyvtári hálózat oktatási-képzési szerepének erősítése. A programban az érdi és a váci városi könyvtárak, valamint
a Damjanich János Általános Iskola és a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ konzorciumi partnerként vett részt a
szentendrei pest megyei könyvtár vezetésével. A közös munka
az intézményeknek számtalan fejlesztésre, az olvasni vágyóknak
pedig színes programokra nyújtott lehetőséget.
Az április 13-án Szentendrén megrendezett konferencián a konzorcium
tagjai, köztük Fülöp Attiláné, valamint Szűcs Józsefné előadásaikban
beszámoltak az elvégzett munkáról,
eredményeikről és speciális vállalásaikról.
A gödöllői programok egyik legfontosabb eleme volt, hogy a városi
könyvtár szervezésében és vezetésével az intézmény, valamint az önkormányzati általános iskolák teljes
könyvállománya egységes digitális
rendszerbe került. Szintén különlegességnek számított a Damjanich iskola Varázsbetű programja, aminek
során a város nyolcvan (köztük több
diszlexiás) kisgyerekének fejlesztését
végezték el. A program részeként hat
alkalommal rendeztek író-olvasó találkozót, ami rendkívül pozitívan hatott a diákok olvasási kedvére.
A rendezvényen adták át a program-

hoz kapcsolódó élmény-és matricagyűjtő verseny díjait, amiben 10 gödöllői diák ért el szép eredményt.
Kis korcsoport: Ombódi Zsolt (Erkel
Ferenc Általános Iskola 3. b), Fehér
Levente (Török Ignác Gimnázium
6.a), Sándor Gabriella (Erkel 3. b)
Fehér Szabolcs (Török 6. a), Monori
Lili (Damjanich János Általános
Iskola 4. b).
Író-olvasó találkozón részt vehet Kányádi Sándorral: Bajnóczi Fruzsina (Hajós Alfréd Általános Iskola 4.
b).
Nagy korcsoport: Fekete Dalma
(Premontrei Szent Norbert Gimnázium 6. a), Madácsi Flóra(Erkel 8. a),
Dajka Dalma, (Erkel 8. a), Szénási
Mirtill (Erkel 8. a), Szász Márton
(Premontrei 6. a).
Az Olvasó Iskola címet városunkban az Erkel Ferenc Általános Iskola
jk
nyerte el.
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Város-Kép

Aki értünk szenvedett

Krisztus szimbólumai

A besnyői Passió

Húsvét ünnepe

„Ugyanaz az érzés legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban
volt. Ő, isteni mivoltában nem
tartotta Istennel való egyenlősé gét olyan dolognak, amihez föltétlenül ragaszkodjék, hanem
szolgai alakot felvéve kiüresítette önmagát és hasonló lett az
emberekhez. Külsejét tekintve
olyan volt, mint egy ember;
megalázta magát és engedelmes lett mindhalálig, mégpedig
a kereszthalálig…”

A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek
közé tartoznak, március 22. és
április 25. közé esik. A húsvéti
vigília áll a Szent Háromnap
középpontjában. Gazdag szertartása van, amelynek menetét
a fény, a víz, a kenyér és a bor
jelei határozzák meg.

az Úr. A világtörténelem legszentebb
történése, amit a maguk módján igyekeznek életre kelteni, mondta. Nem
színdarabot látunk majd, hanem hitvallást. Beszélt arról, hogy Krisztus
szenvedését jó előre megjövendölte
Izajás próféta. Krisztus előképe a
Szenvedő szolga, a Fájdalma férfija,
akiről Izajás könyvében olvashatunk
megrendítő sorokat.
Elkezdődött a Szent János evangéliuma alapján írt passiójáték a bazilika
udvarán. A templom fala mellé képzelt
Getsemáni kertben elfogták Jézust. Az

Fotók: Benke István
A mögöttünk levő virágvasárnapi
szentmisék szentleckéjeként Szent Pál
apostolnak a filippiekhez írt levelének
fenti részletét olvasták fel a templomokban. Turai János, a máriabesnyői
bazilika plébánosa virágvasárnap délutánján megnyitva a náluk a húsvétot
megelőzően 2007 óta minden évben
bemutatott passiójátékot, mintegy a levél további szövegét idézte: a besnyői
Passió azért született, hogy minél több
ember szívében Jézus Krisztus legyen

oltár magaslatán trónoló Pilátus elé vezették. A vallatás közben a közönség
tagjai a rendezők kérésére a közéjük
keveredő jelmezes szereplőkkel együtt
hallatták szavukat: keresztre vele!
A stációk között ment végig a keresztút, hogy végül az oltár fölött magasodó dombra, a Golgotára, a Koponyahegyre érkezzünk, ahol már várakozott a kereszt. Rá szegezték a meggyötört testet, úgy, azzal együtt állítotN. A.
ták fel: „Beteljesedett!”

Pészach – a kivonulás napja
Miben különbözik ez az éjszaka
minden más éjszakától? – kérdezik a gyerekek a peszáchot, a
zsidó húsvétot bevezető, családi
körben megült széder estén. A
családfő pedig válaszol, számára Mózes törvényében: beszélje
el fiainak mindazt, ami akkor
történt, mikor az Úr megszabadította népüket, erős kézzel és
kinyújtott karral kivezette Egyiptomból, a szolgaság házából.
A peszách szó elkerülést jelent. Izrael
népének tagjai már századok óta (430
éve) rabszolgaként sínylődtek az
egyiptomi birodalomban. Jajkiáltásuk
az eget ostromolta. Az Úr pedig segítségükre sietett. Régi, még ősatyjukkal, Ábrahámmal kötött szövetségükre emlékezve meg kívánta menteni, s újra elvezetni őket Kánaánba,
az ígéret földjére. Rettenetes csapásokkal sújtotta Egyiptomot, mert az
nem engedte el rabszolgáit. A csapások csak az izraelitákat kerülték el.
Az utolsó, a legrettenetesebb csapás
is, az, hogy minden család elsőszülött
gyermeke meghalt. Egy éjszakán
ment ez végbe. Előző este, a szédereste a választottaknak ünnepélyesen
el kellett fogyasztaniuk egy bárányt, s
kovásztalan kenyeret készíteniük az
útra. Mert másnap elindulhattak végre. Az elnevezés, a pészach vagy
pászka átment az ételekre is. A bá-

rányt, a kovásztalan kenyeret is ezzel
a szóval illetik, emlékezve az „elkerülésre”, ünnepelve a szabadulást.
Volt idő, amikor feledésbe merült az
Egyiptomból való menekülés megünneplése, a zsidó törzsek királyságba
tömörülése kezdetétől mintegy négyszáz éven át. A Kr. e. 638-609-ig uralkodott Jozija király elevenítette fel ismét. Az asszír és a babiloni elnyomás
közötti lélegzetvételnyi szünetben
szabadságünnepet, nemzeti ünnepet
hozott létre, mely él máig. Minden
évben a tavaszi napéjegyenlőséget
követő első holdtöltekor, Niszán hónap 15-étől ünneplik a pészachot, a
húsvétot egy héten át. Ekkor hajdan
mindennap áldozatot mutattak be.
Asztalukhoz ültették a jövevényeket
is, a szolgákat is, mondván: mi is jövevények voltunk, mi is szolgák voltunk Egyiptomban. Felolvassákaz
Énekek énekét, mint jelképét az örök
szeretetnek, örök hűségnek, örök szöN. A.
vetségnek.
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A három nap csütörtökkel kezdődik
Nagycsütörtök az utolsó vacsora emléknapja, az Eukarisztia (oltáriszentség) alapításának ünnepe. Ilyenkor, a
székesegyházakat kivéve, minden
templomban csak egy mise van – az
esti órákban.
Az első keresztények Jézus halála
és sírban pihenése napját (nagypéntek
és nagyszombat) liturgia nélküli ünnepként tartották egésznapos szigorú
böjtölésben Jézus szavainak szellemében. Csak a IV. században alakult
ki nagypéntek különféle istentiszteleti formái. Ezen a napon nincs mise,
hanem igeliturgia van, áldoztatással.
Nagyszombaton napközben semmilyen szertartás nincs, a nagyszombati liturgia kifejezés téves. A katolikus időszámításban szombat este a
sötétedés után már vasárnap van,
ezért a szombat esti misét húsvét vigíliájának nevezik. Ennek része a
fényliturgia, aminek során megáldják
a tüzet, majd arról meggyújtják a húsvéti gyertyákat. Ez jelképezi a feltámadt Jézust. A fény legalapvetőbb
formái: a nap fénye, a tűz fénye, a
gyertya vagy a lámpa fénye. A fény a
nagy vallási szimbólumok egyike. Az
Újszövetségben a világosság Isten dicsőségének a jele. Jézus születését
csillag adja hírül, színeváltozásakor
pedig a belőle kiáradó fény istenségét
jelzi. János evangéliumában olvashatjuk: „Én vagyok a világ világossága.” A nagyszombat éjszakai tűzszentelés szertartása a sötétségből a
világosságba való átmenetet jelké-

pezi. Krisztus feltámadása bevilágítja
ezt az éjszakát. A szertartás alatt fokozatosan szétáradó fény Krisztus világosságának kiáradására utal. A húsvéti gyertya Krisztus szimbóluma, aki
előttünk jár szóval és tettel, megvilágítva azt az utat, amelyet járnunk kell.
A húsvéti gyertyába szúrt öt tömjénszem Krisztus öt sebére emlékeztet.
Az Alfa és Ómega betűk Krisztus időfelettiségére utalnak.
A vigília része a keresztvíz megáldásának szertartása ezen az éjjelen.
A víz, ami az élethez nélkülözhetetlen, ellentétes jelentéseket hordoz
magában. A piszkos, felkavart, ihatatlan víz a gonoszság jelképe, míg a
tiszta az erkölcsösség szimbóluma.
Az Egyház a vizet az isteni élet és a

kegyelem jelképének tette meg. A keresztségben új ember születik. A keresztség liturgiája és a keresztségi fogadalom megújítása tudatosítani
akarja bennünk, hogy Krisztussal
együtt nekünk is meg kell halnunk a
bűnnek, és vele együtt feltámadva
kell élnünk.
A szentmisében a kenyér és a bor
átváltozik Krisztus testévé és vérévé.
A kenyér a legalapvetőbb táplálék és
az élet jelképe, míg a bor az örömé.

Hagyományok útján

Húsvéti ízek
Mint minden ünnepnek, a húsvétnak is megvannak a hagyományos ételei. Ilyenkor csaknem minden családban megtaláljuk az asztalon a sonkát, a tojást, a különböző sütemények
között pedig a bejglit és a kalácsot.
A húsvéti asztal finomságait nem nehéz
beszerezni, városunkban bőséges választék, különböző ízek várják a vásárlókat.
A Petőfi Házban nemrég megnyílt
sonka és sajt szaküzlet pultján már első
látásra is rendkívül széles a kínálat. A
hagyományos kötözött sonka mellett a

népszerű parasztsonkát, füstölt tarját,
füstölt combot keresik leginkább a vásárlók – tudtuk meg Reijha János üzletvezetőtől. A különlegesebb, a hagyományostól eltérő ízre vágyók is kedvükre válogathatnak, nekik ajánlják például
a különböző szárított sonkákat, amiket
elsősorban az olasz és spanyol vidékeken ismernek. Ezek mellett hazai különlegességet is találnak a pulton: a mangalica sonka is
népszerű a vásárlók körében.
A húsvéti vendégvárás
során többféle sütemény
kerül az asztalra. Ezek között ma is legtöbben a hagyományos ízeket részesítik
előnyben, tudtuk meg Szoljár Csabától, a Solier cukrászat vezetőjétől. Éppen

Együttvéve a kenyér és a bor az egységet szimbolizálják, mivel sok gabonaszemből illetve szőlőszemből
erednek. Jelentésüket az Eucharisztiában nyerik el. Az utolsó vacsoránál
Jézus a kenyeret a kereszten való áldozatának jelképéül használta. Így a
kenyér és a bor színe alatt Isten élő táplálék lesz számunkra.
Templomainkban sokfelé, a feltámadt Üdvözítő szobra helyett az

evangéliumos könyvön nyugvó bárány szobra látható a húsvéti időben.
Tulajdonságainál fogva a bárány a
szelídség, a jámborság és az ártatlanság megtestesítője. Jézus kereszthalálával áldozati bárány lett. Keresztelő János így mutat a közelgő Jézusra: „Nézzétek, az Isten báránya!” (Jn
1,29). A keresztes zászlóval, vagy
csak kereszttel ábrázolt bárány,
Krisztus feltámadását szimbolizálja.
jb

ezért cukrászdájukban a
klasszikus sütemények
mellett ilyenkor ezekből
is bő kínálat található. A
húsvéti fonott kalácsot
édes és sós változatban
készítik, ez utóbbit főleg
a sonka mellé viszik sokan. Az idén egy szezonális meglepetéssel egészül ki a kínálat: medvehagymás pogácsák, és
medvehagymás kenyér is
kerülhet az asztalra.
Az édesből is többfélét készítenek:
diós, mákos, és keltkalács egyaránt
szerepel a kínálatban, valamint húsvétra készül a ház specialitása, a Solier kalács, ami diós-mazsolás, marcipános, formában sült különlegesség.
Kifejezetten a vendégek kedvéért készítenek ilyenkor diós- és mákosbejglit is. Az ünnepi kínálatban megtalálhatók a különleges desszertek, bonbonok is, valamint húsvéti csokoládé
figurák: nyuszi és tojás, töltött és töltetlen változatban.
Az itt vásárolt csokoládék minőségében biztosan nem csalódik senki.
Nem árt ugyanis odafigyelni arra, milyen “csokoládéfigurát” vásárolunk, sajnos ugyanis a kereskedelmi forgalomban lévő készítmények sok esetben nem
érik el a kívánt minőséget.
jb

A NAGYHÉT PROGRAMJAI A MÁRIABESNYŐI
NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKÁBAN
NAGYPÉNTEK (Április 22.)
09.00: Jeremiás siralmai
17.00: Keresztút
18.00: Az Úr szenvedésének ünneplése (csonkamise)

NAGYSZOMBAT (Április 23.)
09.00: Jeremiás siralmai
Egész nap Szentsír látogatás –
őrzés.
20.30: A húsvéti vigília szertartása

HÚSVÉTVASÁRNAP és HÚSVÉTHÉTFŐ (Április 24., 25.)
A szentmisék rendje: 9.00, 10.30,
18.00.

Hétfőn, 25-én az engesztelő nap Húsvét ünnepe miatt elmarad!
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Élő-Világ

Nem csak kertészeknek

Állati dolgok

Újra itt a medvehegyma

Húsvéti állatok

Lombos erdeink talaját tavaszszal szőnyegként beborítja a
medvehagyma. Érdemes megkóstolni, nem csak finom,
egészséges is!

A hosszú és kemény tél után
végre itt a tavaszi kikelet, és
közeleg ennek az évszaknak a
legfontosabb ünnepe, vagyis a
húsvét.

Üde lombos erdeink aljnövényzetének elmaradhatatlan tavaszi virága az
évelő medvehagyma (Allium ursinum). Előfordulási helyein tömegesen tenyészik, szőnyegként teríti be
az erdők alját. Március végén, április
elején jelennek meg a föld felett hoszszúkás, ívesen visszahajló levelei. Fehér virágai április-májusban nyílnak.
Hajtásai erős, fokhagymára emlékeztető illatúak és ízűek, taposáskor
erős
hagymaszagot
árasztanak.
Egyetlen veszélye, hogy levelei rá-

A kisebb-nagyobb boltok, bevásárlóközpontok pedig ennek megfelelően
megteltek már hetekkel ezelőtt a különféle formájú, ízű és fajtájú húsvéti
csokiállatokkal. Sajnos sokan nem
érik be ennyivel, és inkább élő állatot
választanak, ezzel megpecsételve sorsukat. Sajnos a húsvéti kedvenceknek
több mint kétharmada nem éli túl az
ünnepeket. Ezért inkább minden kedves szülő maradjon meg a csokiállatnál, vagy válasszon gyermekének egy
kedves plüssjátékot.
De, hogy melyek is a húsvét ünnepéhez köthető állatok, és mi ennek az
eredete, azt megtudhatják
cikkünkből.
Az nyilván senki számára sem
kérdés, hogy mit
ünneplünk húsvétkor. Keresztény egyházi ünnepről van szó,
Jézus feltámadására emlékezünk
i l y e n k o r ,
amely a Biblia
szerint húsvét vasárnapján történt.
Létezik zsidó húsvét is, amelynek beállta előtti napon
történt a Megváltó megfeszítése.
Maga a húsvét szó pedig onnan származik, hogy a nagyböjt után az emberek ezen a napon kezdték meg újra
a húsevést.

hogy a tömeges gyűjtés miatt veszélybe került állománya, ezért védetté nyilvánították. Hazánkban – a védett területek kivételével – még gyűjthető.
Május végén szezonja véget ér,
azonban fűszerolajba keverve még jó
néhány hónapig ízesíthetünk vele. A
pesztóhoz hasonló szószt is készíthetünk belőle: vágjunk össze 8-10 darab
medvehagyma-levelet, olívaolajjal,
kevés sóval és esetleg reszelt parmezánnal keverjük ki. Tegyük jól zárható üvegbe, majd hűtőszekrényben tároljuk! Tésztákhoz, rizshez, burgonyához kiváló!
pts

nézésre könnyen összetéveszthetők a
vele egy időben és helyen növekvő
májusi gyöngyvirág (Convallaria majalis) leveleivel, ami viszont halálos
mérgezést is okozhat. (Aki látta a
Hukkle című magyar krimit, az nem
felejti el a legendát, hogy akár egy falunyi férfinép is a másvilágra szenderülhet a gyöngyvirág és a házsártos
feleségek által.) Könnyedén beazonosítható illata – mások szerint: szaga –
révén. Aki nem bízik ítélőképességében, inkább vásárolja meg a már egyre több helyen kapható medvehagyma-csomagokat.

Tavaszi méregtelenítő
Ha mégis vállalkozunk gyűjtésére,
virágzása előtt szedjük leveleit. Frissen fogyasztva és tartósítva egyaránt
kiváló fűszernövény. Felhasználhatjuk salátákba, szószokhoz, levesekbe.

Fűszerként való alkalmazása gyakorlatilag azonos a
fokhagymáéval,
csak lágyabb ízű
annál. Tavaszi tisztítókúrák elmaradhatatlan növénye,
mivel állítólag kiválóan tisztítja a
gyomrot, a beleket
és a vért. Nagyvárosok lakóinak különösen
ajánlott,
„ólommentesítő“
hatása miatt. Emellett jelentős a vérnyomáscsökkentő
és az érelmeszesedésgátló hatása is.
Nyugat-Európában olyannyira kedvelt fűszernövény,

Medvehagyma-saláta
Hozzávalók:
30 g medvehagymalevél
10 dkg retek
1-2 db csemegeuborka + fél evőkanál uborkalé
50 ml majonézes salátaöntet
1 pohár joghurt
Só, bors
5 g cukor
Mossuk meg, majd szárítás után aprítsuk fel a medvehagyma leveleit, a leveleitől és gyökereitől megtisztított retket és az uborkát. Keverjük össze a zöldségeket, majd locsoljuk meg fél deci salátaöntettel
és egy pohár joghurttal. Ízlés szerint az uborkaléből
is löttyinthetünk rá fél kanálnyit. Fűszerezzük sóval,
borssal és kevésnyi cukorral, majd keverjük össze az
alapanyagokat. Ízletes kísérője lehet héjában sült
krumplinak, de köretként is tálalhatjuk frissensültek, grillételek mellé.

A csibe
Napjainkban, amikor a „tojásgyárak“ keltetőgépei vették át a tyúkok
feladatát, sok-sok városi gyerek számára ritka élmény lehet egy kiscsibe

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Április 23., szombat
(10.30-12 óra):
Április 24., vasárnap
(17-18 óra):
Április 25., hétfő
(17-18 óra):
Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.
dr. Michalik László
állatorvos
Tel.: 20-981-3100.

hagyományos kikelése a tojásból. Az
új élet, a megújulás jelképét őrzi a tojásból kibújó húsvéti csibe, melyet
képeslapokon díszítő elemként láthatunk mostanság. Gyakran kosárban
ülve – hiszen a kotlós tyúk kosáron
ülve költött –, s nemegyszer több tojással körülvéve. Ezek utalhatnak a
még ki nem kelt „tojástestvérekre“,
vagy csak mint további húsvéti jelképek vannak jelen. Gyakori a levelezőlapokon a tojásra festett madár, nagyobb csirke is vagy a kotlóst és csibéit együtt ábrázoló életkép.
A csibe mellett ma már a kiskacsa,
vagy kisliba is egyre gyakoribb. Tehát

a kiscsibe a tojással együtt a megújulás jelképe.

A bárány
Ma már kevesen tudják, hogy egykor a húsvéti báránynak rituális szerepe volt. Hazánkban például már
nemigen fogyasztanak bárányhúsból
készült ételt húsvétkor, ám a húsvéti
sonka szinte elmaradhatatlan eledel.
Valaha a bárány is a jobbágyok húsvéti szolgáltatásai közé tartozott.
Egykori szerepére utal, hogy a XIX.
század vidéki konyháiban bárány formájú cserép sütőformák is akadtak. A
húsvéti bárány mint jelkép egyrészt
kapcsolatba hozható azzal, hogy a bárányok tavasszal jönnek a világra.
Másrészt húsvétkor a legfontosabb
szerepe mégiscsak abban rejlik, hogy
Jézus Krisztus áldozati bárányként

halt kereszthalált az emberiség megváltásáért. Ezért nevezik őt a keresztények a mai napig Isten bárányának.

A nyúl
Ma sok-sok gyerek abban a tévhitben él, hogy a nyuszi hozza (sőt, bizarr
módon esetleg kotlós módjára tojja) a
húsvéti ajándékot, amit – ahol csak
mód van rá – a szabadban, a bokrok tövében elkészített, madárfészekhez hasonló kis fészekben, kosárkában helyez
el. A húsvéti ajándékhozó nyúl érdekes és némiképp
furcsa hagyománya
német földről honosodott meg hazánkban a múlt században. Eredetére
biztos és mindenkit
meggyőző magyarázatot a német kutatók sem tudnak
adni. Egyszerű tévedésre gyanakszanak: eszerint a tojáshozó császármadár, a Haselhuhn nevének lerövidülése
volna a nyúl jelentésű Hase, ami a húsvéti nyuszi karrierjét elindította. De
meggondolandó az is, hogy e szaporaságáról híres állat a természet ébredése
idején termékenységi szimbólumként
is megjelenhetett.
Ez tehát a húsvéti állatok története.
És ha lehet akkor ne akarjunk feltétlenül beszerezni egyet gyermekünknek, mert több mint valószínű, hogy
pár napos szenvedés után csak elpusztulnak, és ezt nem kívánhatjuk
sem az állatoknak, sem gyermekünknek. Így kívánunk kellemes ünnepeket!
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Sport

Atlétika – Kismaratoni Ob

Akrobatikus torna – Éremhalmozó GSE

Országos bajnok a 13 éves fiú csapat

Csodás kezdet Vácott

Április 2-án, Székesfehérváron
rendezték a Kismaratoni Országos bajnokságot. Ezen a versenyen a GEAC hosszútávfutói a hagyományokhoz híven, ismét remekül szerepeltek. Egy arany,
három második hely, egy bronzérem és sok értékes pontszerző
helyezés volt a jutalma népes társaságuknak.
Az U13-as korcsoportban országos bajnokságot nyert a GEAC fiú csapata. A
bajnokcsapat edzői: Benkő Ákos, Gadanecz György, Körmendi Katalin.
Egyéni eredmények:
13 éves fiúk: 2. Pápai Benedek, 6. Bencsik Gergő, 7. Fekete Ábel; 13 éves lányok: 3. Madácsi Réka; 14 éves fiúk: 4.
Bencsik Dániel, 5. Jenes Zoltán; 14 éves
lányok: 8. Koczkás Dóra; Ifi fiúk: 5.

Pápai Márton
Csapatban: 13 éves fiúk 6000 méter:
1. hely (Pápai B., Bencsik G., Fekete
Á.); 13 éves lányok 6000 méter: 2. hely
(Madácsi R., Szmrtyka Júlia, Pálinkás
Henrietta); 14 éves fiúk 10000 méter:
2. hely (Bencsik D., Jenes Z., Szekeres
Martin); Ifi lányok: 5. hely 10000 méter
(Moldován-Horváth Katinka, Zsíros
Zsanett, Szeghalmi Liliána); Ifi fiúk:
15000 méter 5. hely (Pápai M., Korosa
-ggyGergely, Törő Lajos)

Kézilabda – Remeklő utánpótlás

A gödöllői akrobaták megkezdték a 2011-es szezonjukat. Az első komoly megmérettetés a Vácott megrendezett, Puente Kupa
volt április 2-án, ahol öt egység indult a Grassalkovich SE színeiben. a mérleg: három arany és
két ezüstérem.
A Grassalkovich SE versenyzői ismételten hatalmas változáson mentek keresztül az elmúlt év óta. Idén is csak egy
egység maradt, aki ott, abban a felállásban indult volna, ahol a tavalyi esztendőben. A többiek mindannyian váltottak. Ez óriási versenyfutást jelentett az
idővel, hiszen az új elemeket és gyakorlatokat is meg kellett tanulni versenyzőknek.
Összesen öt egységgel vett részt a GSE

az év első megmérettetésén. Gyermek
korosztályban egy fiú páros (Szamosi
András, Bán Antal Balázs) képviselte
Gödöllőt. Ők maradtak a tavalyi felállásban, de egy korosztállyal feljebb léptek. Nos, tisztességesen odatették magukat a talajra és egy tetszetős, közel hibátlan gyakorlatot mutattak be. Teljesítményüket első hellyel díjazták a bírók.
A Serdülő II. korosztályban szintén
egy egység vett részt a kupán. A leány hármas (Oláh Luca, Papp Kinga, Alton Sophie) idén alakult és lépett fel ebbe a mezőnybe. Érkezésük
csodálatosan sikerült, rögtön az első
helyig jutottak.
Serdülő I.-ben két fiú párost indított a GSE. A Zamecz Norbert, Varjú Dominik összeállítású egység
idén lépett fel ebbe a mezőnybe és

Labdarúgás – Győzelem hazai pályán

Ötödik helyen a Gödöllői SE Három gól, három pont
Az idei kupagyőzelmek mellett
ismét sikeresen szerepelt a Gödöllői SE U13-as lány kézilabda
csapata a gyermekbajnokság országos döntőjében.
Majoros Gusztáv lányai az 5.
helyen zárták a bajnokságot.
Április 9-én és 10-én rendezték meg a
gyermekbajnokság országos döntőjét
Siklóson. A lányok nagyon nehéz csoportba kerültek, a Győri Audi ETO KC,
a Dunaújvárosi VSI és a FTC csapatával
kellett megmérkőzni a felsőházba kerüléshez. Fordulatos, kemény küzdelmeket hoztak a csoportmeccsek, végül a
gödöllői lányok az 5-8. helyért küzdhettek. Itt az Orosháza Kézilabda SC és a
Pénzügyőr Spartacus csapatát legyőzve

sikerült megszerezniük az ötödik helyet.
Honlap: www.gse.hu
A csapat tagjai: Blaubacher Dóra, Botyik Alexandra, Csalló Franciska, Csenteri Anna, Hornyák Bernadett, Horti Liliána, Juhász Eszter, Laki Bianka, Majoros Sarolta, Pathó Dóra, Szekeres Dóra,
Szintai Nikolett, Sztankovics Réka, Tamás Martina, edző: Majoros Gusztáv.
Főnix ISE továbbjutás – Régió
döntős a 2002-es csapat
A Főnix ISE 2002-es leány korcsoport is remekül teljesített az Erima gyermekbajnokságban. Életük első versenysorozatán rendkívül lelkesen, fordulóról fordulóra rengeteget fejlődve a
nyolc, Pest megyei csapat közül az előkelő 3. helyezést szerezték meg a Tápiószele és a Szigetszentmiklós mögött
így folytathatják a további küzdelmeket
a Régiós döntőben. A csapat tagjai:
Bartos Dorina, Eszenyi Napsugár, Horváth Csenge, Molnár Anna, Gál Enikő,
Szabó Flóra, Székelyhidi Kata, Hadnagy Dominika, Zsembery Viktória,
edző: Simics Judit.
-ll-

Jól teljesített a Gödöllői SK felnőtt csapata az elmúlt hétvégén.
Lovrencsics László tanítványai a
Halásztelek együttesét győzték
le 3–2-re a megyei I. osztályú bajnokság 22. játéknapján.

Győzelmével a GSK továbbra is a 11.
helyet foglalja el a tabellán 26 pontjával.
Az U19-es csapat 0–0-ás döntetlenjével
43 pontos és a 3. helyen tanányzik.
Április 24-én Bagra látogat a Gödöllő. A mérkőzés 16 órakor kezdődik majd
(Ifi: 14 óra)
Pest megyei I. osztály, 22. forduló
Gödöllői SK – Halásztelek 3–2 (1–0)

Gól: Kiglics Gábor (2), Katona Miklós
Pest megyei I. osztály U19, 22. forduló
Gödöllői SK – Halásztelek 0–0
Megyei I/B osztály – Gödörben a
GEAC
Pest megyei I/B osztály, 22. forduló
GEAC – Kisnémedi 0–3 (0–0)
Utánpótlás – Eredménydömping
A Gödöllői SK utánpótlás csapatai közül az U17-es gárda a 8., az U15-ös csapat az NB II-ben a 7. (két meccsel kevesebbje van a csapatnak), az U16-os
megyei bajnokságban pedig a 3. helyen

Röplabda – Hátrányban a bronzcsatában

Lila ködben a TEVA-GRC
Lila ködben bolyong a TEAV-Gödöllői RC csapata. A lányok a bajnokság bronzcsatájában az Újpesti TE ellen csapnak össze az
egyik fél harmadik győzelméig
tartó párharcban, amelyben, három mérkőzést követően az Újpest vezet 2:1-re.
A hölgyek az első győztes találkozót követően nem találják a kiutat. Előbb idegenben kaptak ki 3:1-re, majd, némileg
meglepő módon, hazai pályán nullára
teljesítettek az ÚTE ellen, azaz, 3:0-s
vendég győzelemmel ért véget a találkozó. A negyedik mecscsre (április 20.)
ismét a fővárosban kerül sor, amelyet
mindenképpen nyernie kell a csapatnak,
hogy életben tartsa éremálmait. Ha itt
nyerni tudna a TEVA-GRC, akkor a
mindent eldöntő, 5. ütközetre Gödöllőn
kerülne sor, április 22-én, pénteken 18
órás kezdéssel az egyetemi csarnokban.
Extraliga, nők, a 3. helyért, 2. mérkőzés: Újpesti TE – TEVA-Gödöllői RC
3:1 (15, -14, 14, 19)
Extraliga, nők, a 3. helyért, 3. mérkőzés: TEVA-Gödöllői RC – Újpesti TE
0:3 (-23, -20, -23)

Utánpótlás – ét arany a Szeged
Kupáról
Az elmúlt hétvégén, Szegeden rendezték az ország egyik legnépszerűbb
utánpótlás röplabda versenyét. A Tiszaparton, évről-évre több száz fiú és lány
méri össze tudását ősszel és tavasszal. A
Gödöllői RC csapatai is régóta tagjai a
népes tábornak. Ezúttal 41 fiatal röplabdázóval (6 csapattal) indult el Szabados
István edző Szegedre. A két korosztályban (mini, gyermek) rendezett kupán,
ezúttal rekordszámú résztvevő volt a lányoknál: 50 mini csapat, 36 gyerek csapat. Mindkét korcsoportban volt 8-8 kiemelt egyesület, akiket külön díjaztak.
A gödöllői csapatok a „normál” kategóriában versenyeztek, ahol a gyermek
és a mini korosztályban is első helyen
végeztek.
Az 1998-as születésűek a csoportküzdelmek során sorrendben a Szeged, a
Kecskemétet, majd a Vasas egyik bázis
iskolájának csapatát, a Harrer Pál Ált.
Iskolát verte magabiztosan és jutott a
legjobb 12-be. Itt a Kalocsa legyőzésével már a legjobb 6 csapat közé kerültek.

Diákolimpia – Kosárlabda

Bronzérmes a Hajós csapata
A Hajós Alfréd Általános Iskola
III. korcsoportos leány csapata
bronzérmet szerzett a diákolimpia megyei döntőjében.

A korosztályuknál fiatalabb lányok
ügyesen kosárlabdáztak és megérdemelten szerezték meg a harmadik helyet. Végeredmény: 1. Százhalombatta,

rögtön bizonyította, hogy helye van ebben a körben is. Szép előadásokkal kápráztatták el a nézőket, első versenyükön
mindjárt dobogóra tudtak állni, ezüstérmesek lettek.
A másik fiú páros (Janocha Bence,
Szlavkovszki Zsolt) már második idényét kezdte ebben a korcsoportban, ami
látszott is. Igazolták, hogy érettek az Európa-bajnoki részvételre, remek produkcióval nyerték a Puenta kupát.
Ifjúsági II.-ben a Gödöllőről a Szamosi Anikó, Tóth Anita, Gerhát Laura leány hármas indult. A hármas a 2.
-káhelyen végzett.

áll jelenleg. Az U13-as csapat a 16., az
U14-es együttes a 3., míg az U12-es alakulat a 10. helyet foglalja el a bajnoki tabellán.
NB II. U17, közép C csoport 22. forduló: Gödöllői SK – Szolnoki MÁV
1–3 (0–3) Gól: Krizsanyik Kristóf
NB II. U15, közép A csoport 22. forduló: Videoton FC Fehérvár – Gödöllői
SK 0–5 (0–5) Gól: Hegyi Balázs (3),
Szabó Tibor, Győri Gergő
NB II. U13, közép A csoport 22. forduló: Videoton FC Fehérvár – Gödöllői
SK 9–0 (3–0)
Megyei U16, Gödöllő körzet, 17. forduló: Gödöllői SK U15 – Galgahévíz
2–2 (2–1) Gól: Husz Attila (2)
Megyei kiemelt U14, 16. forduló:
Taksony – Gödöllői SK 4–0 (4–0)
Megyei U13 ¾ pálya, 22. forduló:
Kistarcsa – Gödöllői SK U12 13–0 -ttAz elődöntőben a Mélykút sem jelentett
problémát, így Nagybajom együttesével
vívhatták a döntőt, amelyet 2:0 arányban nyert a Mester Adél, Streitmann
Veronika, Hemmert Kíra, Harangozó
Lili, Harangozó Laura, Kómár Niki,
Maurer Kati alkotta csapat. (Különdíjas: Mester Adél.)
A gyermek korosztályban (1996-os
születésűek) a csoportban a Harrer csapatát győzte le a GRC, míg a Békéscsabával nem bírtak, így a csoportban másodikként végeztek. A keresztjátékban
jobbnak bizonyultak a “szomszédos”
csoport elsőjénél, majd az Újpesti Csokonai ellen elért győzelem a döntőbe jutást jelentett. A nagy rivális, TFSE-KRA
csapata volt az ellenfele az egyébként
Pest megyei bajnok petőfis lányoknak.
A Kovács Adél vezette csapat 2:0-ra
nyerte a döntőt és ezzel a Szeged kupát.
A csapat tagjai: Kovács Adél, Koleszár
Elza, Koleszár Kitti, Sovány Adri,
Heim Gitta, Győri Anita, Halla Petra,
Simák Dominika. (Különdíjas: Kovács
Adél.)
-kl-

2. Dunakeszi, 3. Gödöllő Hajós, 4. Budakeszi. A csapat tagjai: Aranyos Eszter,
Balogh Nóra, Bodovics Kriszta, Bucsai
Anna, Kondrák Réka, Kondrák Sára,
Kottán Alexandra, Novák Zsuzsanna,
Pekovics Emese, Poroszkai Fanni, Scelsa Elisa, Takács Dorottya. Testnevelő:
Szemerédy Koppány, edző Szabó Tamás.
-szt-

Támogassa a Jövőt!

Focizz velünk – Tagtoborzó a Bikáknál

Rendelkezzen adója 1%-ról és kér-

A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó-szakosztálya várja 5-16
éves kor közötti, focizni vágyó gyerekek jelentkezését. Érdeklődni,
valamint jelentkezni a +36/70-60-44-388-as telefonszámon lehet!

juk, támogassa a Gödöllői Sport Klub
gyere-keit!! Adószám: 18699090-1-13
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FELHÍVÁS

Tájékoztató
Polgármesteri fogadónap

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.”
c). „színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését,”
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.
Guba Lajos
Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke sk.

Banki költségek jutalékok
8 860 Ft
9 270 Ft

Postaköltség
Összesen
Kiadások összesen:

18 130 Ft
878 847 Ft

Az alapítvány célja:
Pénzeszközök:
– Gödöllőn és környékén védje a
műemlékeket, támogassa és finanszírozza azok felújítását
– Csángó gyermekek üdülésének
segítése
Az egyesület 2010. évi bevételei:
Önkormányzati támogatás
150 000 Ft
Adományok
396 000 Ft
Tagdíj bevétel
36 000 Ft
Folyószámla kamat
283 Ft
Bevételek összesen: 582 283 Ft
Az alapítvány 2010. évi kiadásai:
Adott támogatások:
Madarak és fák napja támogatása
52 891 Ft
Zsidó temető karbantartására
29 700 Ft
Nagy Sándor síremlék támogatása
476 250 Ft
Csángó gyerekek üdülési támogatás
294 876 Ft
Összesen
860 717 Ft
Egyéb költségek:

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy
dr. Gémesi György polgármester
május havi fogadónapjának
időpontja:
2011. május 18., 10-12 ÓRÁIG
ÉS 14-16 ÓRÁIG

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.

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
közhasznúsági jelentése a 2010. évről
Az alapítvány a törvényi előírásoknak megfelelően a közhasznúsági jelentéskészítési kötelezettségének az alábbiak szerint
tesz eleget.
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Közérdek

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.

Ezen jelentés melléklete még a
224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti egyéb szervezetek 2010.
évről készült közhasznú, egyszerűsített beszámolója.
Ezen közhasznúsági jelentés felügyelő bizottsági és kuratóriumi elfogadás után teljes terjedelmében
az alapítvány székhelyén megtekinthető.
Gödöllő, 2011. április 15.
Szűcs Józsefné
az egyesület elnöke

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

Pénztár nyitó állománya 64 011 Ft
Pénztár záró állománya 2 415 Ft
Bank nyitó állománya 253 148 Ft
Bank záró állománya
18 180 Ft
Az alapítvány 2010 évben sem
pénzbeli, sem természetbeli juttatást nem nyújtott vezető tisztségviselői részére.
Az alapítvány 2010 évben nem
részesült költségvetési támogatásban.

ÜGYELETEK

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

FELHÍVÁS BÖLCSŐDEI
BEIRATKOZÁSRA
Értesítjük a gödöllői állandó
lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkező tisztelt szülőket,
hogy 3 éven aluli gyermekük
bölcsődei felvételi kérelmét az
alábbi időpontban jelezhetik az
önkormányzat által fenntartott
bölcsődékben:

2011. MÁJUS 2 – 6-IG
NAPONTA
8– 16 ÓRÁIG
1. számú Városi Bölcsőde
Gödöllő, Palota-kert
Tel.:410-906
Bölcsődevezető: Kovács Józsefné
2. számú Városi Bölcsőde
Gödöllő, Kossuth L. u. 5-7.
Tel. :410-566
Bölcsődevezető: Pálfi Sándorné
3. számú Városi Bölcsőde
Gödöllő, Premontrei u. 8.
Tel. :422-072
Bölcsődevezető: Kolozs Istvánné
Gödöllő, 2011. április 12.
Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási ideje 2011. május 2-től az
alábbiak szerint változik:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8 - 18
8 - 13
8 - 18
8 - 13
Zárva

Az intézmény napi 24 órában
elérhető az alábbi telefonszámokon: 28/513-605, 28/513-606

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 18-24-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420243.
Április 25-május 1-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167.
Tel.: 419-749.

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
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar színvonalas munkájával, értékteremtő hangversenyeivel járul hozzá a magyar zenei kultúra és kulturális örökség közvetítéséhez, ápolásához, terjesztéséhez. Folyamatosan jelen van Gödöllő város és vonzáskörzete kulturális
életében.
Tisztelettel kérjük, támogassa A GÖDÖLLŐI SZIMFONIKUS ZENEKAR ALAPÍTVÁNYT személyi jövedelemadója 1%-ával!
Adószámunk: 18700190-2-13.

1 százalék

Az Alapítvány Kuratóriuma és a
Gödöllői Szimfonikus Zenekar tagsága
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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
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

Barokk Év Gödöllőn
Csemballó Estek a Gödöllői
Frédéric Chopin Zeneiskola
Hangversenytermében
2011, ÁPRILIS 20-ÁN
SZERDÁN 18.30-KOR
Ella Péter csemballóművész
hangversenye
Műsor: Johann Christian Bach
(1735-1782) Hat szonáta
csemballóra Op. 17
Belépődíj: 1200.- Ft.(felnőtt),
800.- Ft. (diák és nyugdíjas)

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
Gödöllői Új Művészet Közalapítvány és a Gödöllői Iparművészeti Műhely
Tisztelettel meghívja Önt 2011 április 30-án (szombaton) a
GIM-Ház kiállító termébe és kertjébe, a „Barokk Év
Gödöllőn 2011” keretében rendezett programokra.
14 óra:
Szimpózium a kertben
Bevezeti Gaálné dr. Merva Mária, a Gödöllői Városi Múzeum
igazgatója
16 óra:
Barokk kert című csoportos képző- és iparművészeti kiállítás megnyitója
A kiállítást köszönti: Dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere
A kiállítást megnyitja: Dr. Takács Imre az Iparművészeti Múzeum főigazgatója
A kiállítás megtekinthető: 2011 június 5-ig szombat, vasárnap 14 órától 18 óráig, illetve előzetes
bejelentkezés alapján más napokon is.
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax 28-419-660
e-mail gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu

2011. április 20.

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

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!



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

Egyedülálló halpedikűr és testmasszázs nyílt
a szálloda udvarán lévő üzlethelyiségben.
Halterápia, halpedikűr, halfürdő! Bejelentkezés: 06-30/397-2363
Testmasszázs, frissítő, zsírégető masszázs.
TÁDÉ gyógygyertyák! Bejelentkezés: 06-30/675-6738
Április 30–május 1. TERASZNYITÓ MAJÁLIS!
Élő zene a teraszon!
Különböző koktélkülönlegességek! Retro party!

NYUSZISIMOGATÓ
ARCFESTÉS

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
2100 GödöllĞ, Dózsa György út 2.

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!
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H IRDETÉSFELVÉTEL !

20/5255-366

H irdetési elérhetőségek:

e-mail: szolgalat@vella.hu, internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)
*Nyitva: H: zárva, K: 11-16, Sz-Cs: 8:30-16 P: 8:30 12*
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

INGATLAN
*Elcserélhető Őrbottyán külterület 260 nm2-es lakóházas major +2-6 Ha
földterület budapesti, gödöllői, versei stb ingatlanra. Tel.: 70/701-5617
*2 és fél szobás, hálófülkés, tetőtéri, Fácán sori lakás, örök panorámával, garázsvásárlási lehetőséggel eladó. Iár.:19,5MFt. Beépített konyha,
fürdőszoba, gardrób. Érd.: 20-320-4023
*Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 -es telek eladó, teljes közművel (víz,
gáz, villany). Ár: 26.5MFt. Elérhetőség: 30/588-5889
*Eladó Gödöllő, Kör utcában 2. emeleti, 63 nm-es alapterületű, erkélyes, korszerűsített, alacsony rezsiköltségű, egyedi fűtésű lakás. Új,
hőszigetelt külső nyílászárók, fa belső nyílászárók és borovi fenyőből
készült beépített szekrények. Korszerű háztartási gépek számára
megfelelően felújított elektromos hálózat. Iá.: 15,1 mFt. Tel: 30/4114698 (napközben 9-18 óra között)
*Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba,
2 fürdő, 2garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar,
kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30-2288403, 20-420-6243 (egész nap).
*Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi
részén eladó.Tehermentes.Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló
szint,mindkettő konyha,fürdőszoba,nappali + 3 szoba.A házhoz tartozik még
egy teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő,konyha.2 állásos
garázs+szauna is van. Iá.: 35,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
*AKCIÓ! Belvárosban 3szoba +nappalis, 2 fürdőszobás, teraszos, mediterrán stílusú újépítésű gyönyörű ikerház 200nm-es telekkel eladó. Iár:
18,5MFt, 320nm-es telekkel rendelkező ikerház 21,5MFt 20-772-2429
*Akció! Gödöllőn 1 szintes 3szoba +nappalis, garázsos új építésű ház
32,5MFt 20-772-2429
*Jó vétel! Palotakerten 2 szobás, parkra néző lakás eladó. I.ár:8MFt.
20-772-2429
*Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt 20-9447025
*ÁR ALATT, Szadán 2010-ben épült 3 szoba +nappalis, 1 szintes dryvit
szigetelt családi ház 1300 nm-es telekkel eladó. I.ár: 22,5MFt 20-772-2429
*Központban két szobás lakás 8.5 M Ft-ért eladó 20-804-2102
*Kossuth L.u. és Dózsa György út találkozásánál földszinti 45 nm-es
nagypolgári lakás eladó, amely irodának, rendelőnek is tökéletesen
alkalmas. Iár 12,8MFt 20-772-2429
*Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,99MFt 20-804-2102
*Kiváló áron, Ambrus közben, I.emeleti, erkélyes, nappali +1 hálószobás 50nm-es, jó beosztású lakás eladó Iár: 9,9MFt 20-772-2429
www.godolloihaz.hu
*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
*Gödöllőn kertvárosban 4szoba +nappalis, garázsösszekötéses ikerház
440nm telekkel iár: 31,5Mft 20-772-2429
*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 24,9MFt 209447025
*Új építésű társasházban, nappali +2 szobás lakás Gödöllő központjában 16,4MFt Ugyanitt egyedi penthouse lakás 16,7MFt. Lakások
300.000Ft/m2 alatt 20-9447025
*Nagyfenyvesben 5szoba + 2nappalis 2004-ben épült újszerű ház
nagypolgári környezetben eladó iár: 54 MFt 20-772-2429
*Kastély mögött jó állapotú családi ház, két nappalival, négy szobával,
1254m2-es telken eladó! Iár:27.9Mft! 20-539-1988
*Gödöllő panorámás részén, 15%-os beépíthetőséggel 720M-es telek,
8.8Mft-ért eladó! 21m-es utcafront, víz, villany a telken! 20-539-1988
*Szabadka u-ban 3.em-i, erkélyes, konvektoros lakás eladó!
Iár:9.9Mft! 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 ikerházfél, 300 nm-es saját telekrésszel eladó. Iá: 16 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
*Gödöllő Belvárosában 2011. Decemberi átadással épülő 18 lakásból
(30-92 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2) álló 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
*Gödöllőn, Királytelepen eladó egy kiváló állapotban lévő ikerház, amely
áll egy 50 nm-es nappaliból, konyhából, étkezőből, 2,5 szobából, fürdőszobából, WC-ből. Erkéllyel, terasszal rendelkezik az ingatlan. Iá:
26,5mFt. Érd.: 20-9194-870
*Kartalon eladó a lakóparkban 95 nm-es, kétszintes, nappali+ 3,5
szobás, 2 fürdőszobás ikerház telekrésszel. Iá: 21,9 mFt. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn az Egyetem téren eladó egy kifogástalan állapotú, felújított
nappalival, 2 szobával, konyhával, fürdőszobával, WC-vel rendelkező
lakás. Iá: 13,2 mFt. Érd.:20/9194-870
*Domonyvölgyben eladó a Fenyő utcában 50 nm-es lakóház. Iá: 16mFt.
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 20/9194-870
*Aszódon eladó nappali+ 2 szobás 70nm-es kis családi ház.
Iá.:12,9mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn az Irtványosban eladó egy 1024 nm-es külterületi ingatlan.
Iá.:1,4mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn, a Kertvárosban eladó egy 750 nm-es saroktelekre épült 110
nm-es, bővíthető családi ház 3 szobával, konyhával, kamrával, fürdőszobával, wc-vel, tárolóval, garázzsal. Iá: 33 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn, a Palotakerten eladó egy II. emeleti 2 szobás lakás. Iá:
10,2mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn eladó a Szabadka utcában tégla építésű, saját cirkó fűtésű,
teljesen felújított, luxus kivitelű I. emeleti 2 szobás öröklakás. Iá:13,5
mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
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*Gödöllő Belvárosában eladó 95 nm-es kifogástalan állapotú, felújított,
3 szobás földszinti lakás saját kertrésszel. Iá: 19,8mFt Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*ALKALMI ÁRON, Szilasligeten (Széphegy) sürgősen eladó saroktelken
80 nm-es rönkház, alatta lakható szuterén. Iá: 16,5 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
gq. Szadán eladó 1500 nm-es építési telek. Iá: 11mFt Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*NE szórja pénzét, Parkra néző nagyon kellemes csendes-napsütéses
emeleti, kétszobás, 62 m2-es, 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 m2es, 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 +36707733222. 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 70-7733222. Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Petőfi téren 2002-es téglaépítésű, nagyon világos, csendes, három
szobás bruttó 90 m2-es, 1 emeleti, egyedi-mérőórás, gázfűtésű (cirkó),
klímás, parkettás nagyon hangulatos lakás eladó. Udvari saját autóbeállóval. iÁr: 19,77 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 kertvárosban! 740 m2-es telken, 135 m2es, 4 szobás, garázsos, minőségi kivitelezésű ikerház beköltözhető. Modern konyhabútor, beépített gardróbok, klíma, központi porszívó, automata-öntözőrendszer, parkosítás. iÁr: 47MFt Major Zoltán +36707733222. 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
*Remsey Krt. nagyon világos, csendes, három szobás, 73 m2-es, emeleti,
egyedi-mérőórás, klímás, parkettás, nagyon hangulatos, felújított erkélyes
lakás eladó. Mélygarázsban saját autóbeállóval iÁr: 16,8 MFt Major Zoltán
70-7733222. Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*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
*ÁR ALATT! Központ közeli, tégla, konvektoros, 61nm-es, 2+félszobás,
erkélyes, jó állapotú, 2.em. LAKÁS eladó. Iár: 13,7MFt. Érd:30/491-5020
*Belvárosi, 2005-s építésű, igényes, 1.em. 77nm-es nappali +2szobás,
cirkó fűtéses, fiatalos, modern elrendezésű, klímás LAKÁS beépített
konyhával, kocsi beállóval eladó. Iár:20,9MFt. 30/491-5020
*Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes berendezéssel
(műszaki felszerelés, háztartási gépek, bútorok stb). Fszt. 90nm: előszoba, közlekedő, 2szoba, nappali, étkező, konyha (egybe) fürdő. Em.
80nm: gyerekszoba, egy légterű óriási nappali, gardróbszobák, fürdősz.
Lépcsőfeljáró kívül belül, akár 2család részére is megoldható lakhatás.
300nm rendezett telek. I.ár: 30MFt 30/579-0545, 20/404-2383
*Olcsón eladó Zsámbok központjában, autóbuszhoz közel 1185nmes TELEK, még használható PARASZTHÁZZAL, megművelt kerttel,
szőlővel, gyümölcsfával. Csatornázás folyamatban, gáz van. Iár:
5MFt. 28/412-186, 20/423-3473.
*Eladó Szt. János utcai földszinti teljesen felújított 1,5 szobás
LAKÁS (tégla), tárolóval. Iár: 9,5MFt. Érd: 20/3289-666
*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: 28/418-648
*Örökpanorámás 1000nm-es telken 250nm-es többgenerációs
CSALÁDI HÁZ 3külön bejáratú lakrésszel, parkolóhelyekkel
Szilasligeten, Sas utcában családi okok miatt eladó. 49,5M Ft.
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, 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.
30/221-5203
*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

Gödöllői Szolgálat
*Gödöllőn János utcában, téglaépületben 1. emeleti 2008-ban felújított, 74nm-es, 3szobás, egyedi fűtésű LAKÁS eladó. 20/223-3892
*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
*Gödöllőn a Zombor utcában jó állapotú parkettázott, I.emeleti egyszobás összkomfortos konvektoros LAKÁS tulajdonostól eladó. Iár: 7,2
millió. Tel: 30/949-2028
*Gödöllőn, BLAHÁN ELADÓ paraszt típusú CSALÁDI HÁZ 1.200 nöl-es
telken. 2szoba, nappali, konyha, fürdőszoba, 2WC, teljes közmű,
kábeltévé. Érd: 30/878-8907
*ELADÓ LAKÁS! Gödöllő, Kazinczy krt. 60nm-es, 1.em. felújított, erkélyes, téglaépítésű. Iár: 12,5MFt. Érd: 20/495-8501
*Budapesten a XV. kerületben az M3-s közelében 4emeletes panelban
60nm-es 1+2félszobás LAKÁS eladó. Mindhárom szoba különbejáratú.
Iár: 8,9MFt. Tel: 20/935-5426
*Gödöllő központjában 59nm-es, magasföldszinti, téglaépítésű, felújított, 2,5szobás LAKÁS egyedi mérővel, beépített szekrényekkel,
pincetárolóval eladó. Iár: 13,9MFt. Érd: 30/575-9256
*Gödöllőn, csendes, jó környéken eladó egy 2003-ban épült családi ház.
Nappali +4 szoba, pince, extrák. Iár: 29,9 MFt. Érd: 20/9413-405
*Eladó Isaszeg Gödöllőhöz közeli részén, saroktelken épült 80nm-es
felújított 2szobás családi ház nagy pincével, tetőtér beépítési
lehetőséggel. Gödöllői lakást beszámítunk. Iár: 16 MFt. 70/519-8479
*Gödöllőn 600 nm-es építési telek a Klapka utcában közművekkel
eladó, esetleg gödöllői lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Iár:
8,7MFt. Érd: 70-592-9098
*Aszódon 53 nm-es 3. emeleti 2 szobás, erkélyes LAKÁS eladó. Iár: 8,5
MFt. Érd: 20/391-2959
*Szőlő utcában 63 nm-es magasföldszinti, erkélyes, konvektoros
LAKÁS eladó. Iár: 10,5 MFt. Érd: 20/928-1442
*Gödöllőn a Bethlen Gábor utcában -bontásra való épülettel- ingatlan
telekárban eladó. Iár: 11 MFt. Érd: 70/413-8438
*A SZŐLŐ UTCÁBAN eladó egy 69 nm-es, 1+2 félszobás klímás, erkélyes, konvektoros felújított LAKÁS. Alacsony rezsi. Érd: 20-345-0074
*Eladó Szőlő utcában 2+félszobás mediterrán stílusban teljesen felújított 1.em. LAKÁS konvektoros fűtés, alacsony rezsi. Ingatlanosok NE
hívjanak! 14.500.000,- 20/313-1112
*Gödöllő Irtványban 1100nm-es HOBBY KERT FAHÁZZAL eladó. Ár: 1,5
MFt. Tel: 70/571-3001
*Bp. VIII.ker. Baross utcában rendezett, liftes házban 80nm-es
am.konyhás, nappali +2szobás, felújított, cirkófűtéses örök LAKÁS
eladó 18MFt, vagy kiadó (70EFt/hó +rezsi). Tulajdonos: 30/547-8145
*Gödöllő Központjában 1,5szobás, étkezős, jó állapotú, 1.em. LAKÁS a
Szt.János utcában eladó. Frissen hőszigetelve, pincerész, egyedi fűtés,
HÉV, busz 3perc. Iár:12,5MFt. 20/8244-713.
*CSALÁDI HÁZ Gödöllő központjában eladó. Két különálló épületű,
3beállású garázzsal. A hátsó épülethez kertkapcsolat nagy udvarral.
Családi napközinek, idősek otthonának is alkalmas. 30/307-7314
*Eladó KERTES HÁZ. 150nm-es, felújított, tehermentes, 2külön bejárattal, 830nm-es gondozott kerttel. Tároló helyek, pince, garázs van.
Erzsébet park környékén. iár:29,9MFt. 30-418-7206, 70-619-9079
*Gödöllőn, Királytelepen TELEK eladó sürgősen. 1020 nm, osztható,
iskola, óvoda az utcában. Lakást beszámítok. Iár: 13,4 MFt. Tel:
20/421-9433
*Gödöllőn, az Egyetem téren eladó egy magasföldszinti 59nm-es, 2
szobás, felújított (tégla) LAKÁS beépített bútorokkal, konyhai
gépekkel, külön pincetárolóval. Iár: 13,9MFt. Érd: 20/663-4119
*Gödöllőn Röges utcában az M3 autópálya mellett 400nm külterületi
TELEK eladó. Érd: 30/440-0146
ALBÉRLET KIADÓ
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtésű lakás kiadó. Tel.:
20/9455-583.
*Gödöllő kertvárosban 110nm-es családi ház hosszútávra kiadó. Érd:
70/226-9942, 28/418-360
*Gödöllőn 2szobás, összkomfortos, gázkonvektoros, külön mérőórával felszerelt 1.em. lakás kiadó. 45.000,-Ft +rezsi, 2havi kaució.
30/502-4148, 30/277-8113, 28/418-005
*Gödöllő kertvárosában családi ház tetőtéri 80nm-es bútorozott
lakása, saját bejárattal kiadó. Panorámás, teraszos, padlófűtéses,
2kocsibeállóval. 2fő esetén rezsivel együtt nyáron-100.000,-Ft, télen120.000,-Ft. Kauciót nem kérek. Tel: 70/200-0752
*Kiadó Gödöllőn csendes környezetben 2 fő részére 60 nm-es
különálló családi ház. 50.000,-Ft +rezsi. Kaució szükséges. Tel:
20/3280-417
*KEREPESEN, kertes kis ház (32 nm) bútorozva kiadó. 35.000,Ft/hó +rezsi. Tel: 30/523-7795
*Gödöllőn Szt.János u.9. I.em. 51nm-es, 2szobás, erkélyes, egyedi
fűtésű, bútorozatlan lakás 60.000,-Ft +rezsi +1havi kaucióval hosszabb távra kiadó leinformálható albérlőnek. 30/9-285-272
*Szoba-konyhás, zuhanyzós, fatüzelésű lakás kiadó! Egy fő részére.
Tel: 30/609-8707
*Gödöllő város szívében IGÉNYES 80 nm-es LAKÁS KIADÓ. 30/9504-604, 70/610-6840
*ALBÉRLET KIADÓ. Tel: 20/226-3007
*Kastély mögötti területen 90 nm-es különbejáratú CSALÁDI HÁZ
nagy terasszal, kertkapcsolattal és garázzsal kiadó. 20/9325-415
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység céljára
is. Tel.: 20/9455-583.
*30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.:
70/281-5126.
*Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-es
üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
*Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség,
mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is kitűnő. Iá:
14,9 mFt. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
*Gödöllőn, a Harasztban Sörözőként funkcionáló üzlethelyiség raktárral
ELADÓ. Iá.: 11,4 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Kiadó és eladó üzlethelyiséget keresek 20-944-7025
*ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. 100 nm. Gödöllő, Kőrösfői u. 14. Tel:
30/209-0517

*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
*Gödöllőn a Szt. János utcában GARÁZS hosszútávra kiadó. Tel:
30/9285-272
*A Petőfi Sándor Ált. Isk. melletti garázssoron GARÁZS hosszútávra
kiadó. Érd: 18h után 70/3316-800
*János utcai garázssoron GARÁZS ELADÓ. Tel: 20/886-2518
*Május 1-től Dózsa Gy. úton 20nm-es üzlet kiadó. Bérleti díj:
50.000,-Ft +rezsi. 1 havi kaució. Érd: 06-30-500-7028
*Gödöllőn a Remsey körúton (Posta felett) 80nm-es ÜZLETHELYISÉG
kiadó. Aszódon a Szabadság téren 50nm-es ÜZLETHELYISÉG kiadó.
Tel: 70/267-2007
*Kossuth L. utcában a Tűztorony melletti udvarban 70nm-es irodának vagy üzletnek is alkalmas helyiség kiadó. 20/9833-338
*Belvárosban 42nm-es BEVEZETETT ÜZLETHELYISÉG ELADÓ vagy
KIADÓ. Esetleg lakáscsere is érdekel. Érd: 30/440-0146
ÁLLÁS
*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező szakács, pizza
szakács jelentkezését várjuk. Érd: 70/333-2133
*Villanyszerelőt keresünk, jelentkezni fényképes önéletrajzzal:
mastercool@mastercool.hu. Tel.: 30/588-5889.
*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező fiatal pultosfelszolgáló jelentkezését várjuk.Érd:70/333-2102
*Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
*Gödöllői KÁVÉZÓBA FELSZOLGÁLÓ /PULTOS munkakörbe
KISEGÍTŐ MUNKATÁRSAT KERESÜNK. Érd: 30/400-4762
*VILLAMOSSÁGI és GÉPÉSZETI SZERELŐT KERESÜNK. Gödöllői,
mezőgazdasági automatizálással foglalkozó cég munkatársat keres
állattartó technológiák villamossági, valamintgépészeti szerelésére,
szervizelésére hazai és külföldi projektekhez. A munka esetenként
tartós távollétet igényelhet. Feltételek: kommunikációképesség angol
nyelven, vezérléstechnikai és villamos ismeretek, jogosítvány.
Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával várjuk a
caliper@caliper.hu címre. Bővebb információ: (28)510-985
*Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata – a Duna
House – gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű ingatlan értékesítő
munkatársakat keres. Érd: 30/619-5650, banati.andras@dh.hu
*Könnyű fizikai munkára keresünk Gödöllő és vonzáskörzetéből női
és férfi kollégákat CSOMAGOLÓI munkakörbe. Feltétel: jó szem és
kézügyesség. Érd: fulljob.kft@invitel.hu
*FODRÁSZT, MANIKŰR PEDIKŰR MŰKÖRMÖST FELVESZEK előnyös
feltételekkel. Vendégkörrel előnyben. 30/676-4335
*GÖDÖLLŐI SZÉPSÉGSZALONBA MŰKÖRMÖST, FODRÁSZT
FELVESZEK. Tel: 30/247-6718
*Gödöllő belvárosában működő SZÉPSÉGSZALONBA MŰKÖRMÖST,
FODRÁSZT, KOZMETIKUST felveszek. Tel: 30/9625-194
*Jó megjelenésű, kommunikatív munkatársakat keresünk
ÜZLETKÖTŐNEK. Tel: 70/367-1396, 70/367-1788
*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
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INGATLANOK FORGALMAZÁSA, INGATLANVAGYON ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
*A központban 12 lakásos társasházban földszinti, másfél szobás,
felújított lakás kocsibeállóval eladó
vagy 1+2 fél szobás lakásra cserélhető
(1. emeletig). Iá: 12 mFt.
*A központban 6 lakásos társasházban, 1. emeleti, nappali+2
szobás, tetőtérbeépítéses, 70 nm-es,
újszerű, klimatizált lakás zárt, udvari
kocsibeállóval eladó. Iá.: 20,9 mFt.
*A központban 89 nm-es, nappali+ 3
szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi
fűtésű 2. emeleti, polgári lakás hatalmas,
osztatlan közös kerttel eladó. Iá.: 19 mFt.
*A Remsey körúton 5 éve épült, első
emeleti 71nm-es, amerikai konyhás,
nappali+2 szobás, nagy erkélyes,
igényes lakás eladó. Irányár: 25,5 mFt.
*A Szent János utcában 2 szoba+
étkezős, 64 nm-es, 4. emeleti, felújítandó lakás egyedi mérőórákkal, tárolóval eladó. Iá: 11,4 mFt.

*A Szent János utcában 2 szobás,
étkezős, 64 nm-es, 3. emeleti, felújított
lakás (tágas terekkel) eladó. Iá: 13,3 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás, 59
nm-es, 3. emeleti, jó állapotú lakás
(egyedi mérőórákkal, szép nagy
szobákkal) eladó. Iá: 12,5 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, franciaerkélyes, felújított, egyedi (gázcirkó) fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 8,5 mFt.
*A Szabadka utcában 55 nm-es, 2
szobás, igényes, 1. em., erkélyes, téglaépítésű lakás ízléses belső berendezésével vagy üresen eladó. Iár: 13,9 mFt.
*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. Irányár: 20,9 m Ft
*A Palotakertben 64 nm-es, kétszobás,
7. em., kitűnő állapotú, erkélyes lakás
(egyedileg szabályozható fűtéssel)
eladó. Azonnal költözhető. Iá: 11,4 mFt
*A Palotakertben 67 nm-es, 2+1 fél
szobás, 3 emeleti, jó elrendezésű
erkélyes lakás (kulturált lépcsőházban)
eladó. Irányár: 11,8 mFt.
*A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél
szobás, téglaépítésű, jó elrendezésű,
panorámás 3. emeleti konvektoros, társasházi lakás parkosított telken eladó.
Iá: 14,9 mFt.
*Az új Fenyvesben, 2003-ban épült,
120 nm-es, kétszintes, nappali+ 3
szobás ikerházi lakás garázzsal, 500
nm-es telekrésszel eladó. Iá: 24,5 mFt.
* 2003-ban épült, 168 nm-es, nappali +4
szobás, belső emeletes, igényes sorházi
lakás, 295 nm-es telken úszómedencével a város szívében. Iá: 52 mFt.
*A központtól néhány percre, 2005-ben
épült, 4 lakásos társasházban, 115 nmes, nappali+4 szobás lakás kocsibeállóval eladó. Irányár: 26 mFt.
*A Dózsa Gy. úton 70 nm-es, nappali+
2 szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi fűtésű 3. emeleti, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 17,7 mFt.
*Kistarcsán, a központban 2005-ben
épült társasházban 92 nm-es, nappali+2 szobás igényes, fiatalos, 3
emeleti, tetőtéri lakás kültéri parkolóval
eladó. Irányár: 18,7 mFt.
*Veresegyházon, a Csonkáson 124
nm-es, tetőtérbeépítéses sorházi lakás
(padlófűtéssel) garázzsal, előkerttel
eladó. Irányár: 21,5 mFt.
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*Gödöllőn a János u.44.sz. alatti PANDÓRA SZÉPSÉGSZALONBA
SZAKKÉPZETT VÁLTÓ FODRÁSZT KERESÜNK. Érd: Rendek Tímea
70/354-0703
*VARRÓNŐKET KERESÜNK budapesti munkahelyre, hosszútávra, jó kereseti lehetőséggel. Jelentkezni: 20/922-2151
*Dunántúli munkahelyre keresünk CNC ESZTERGÁLYOST, CO
HEGESZTŐT és LAKATOST hosszútávra, jó kereseti lehetőséggel.
Jelentkezni: 20/922-2151

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Macskakávé
A Bakancslista c. filmben hallottam először a
Kopi Luwak nevű kávéról. Szenvedélyesen
szeretem a jó kávét, elhatároztam, kerül, amibe
kerül, meg kell kóstolnom. Ez a legdrágább
kávé, (London elegáns kávézóiban egy
csészéért 50 fontot kérnek) ami különleges ízét
sajátos előállítása miatt kapja: Indonéziában
egy cibetmacskaféle szereti megenni a kávébogyót, piros gyümölcsös héja miatt, ami a babot
borítja. Maga a kávébab emésztetlenül ürül ki
belőle, ám emésztőnedvei fermentálják azt.
Miközben a fehérjéket rövidebb láncokra bontja, szabad aminosavak szabadulnak fel, csersavak bomlanak le, így íze kevésbé lesz keserű.
Az ürülékből nyert kávét megmossák, majd
pörkölik. Az eközben történő felszíni fehérjék
Maillard reakciója tovább enyhíti a kávé
keserét és gazdagítja ízvilágát.

*Gödöllő belvárosi házhoz rendszeres kerti munkára keresünk tapasztalt
kertészt. Díjazás: 500 Ft/óra. Jelentkezés rövid szakmai önéletrajzzal emailben: attilawright395@gmail.com
*Megbízható, leinformálható középkorú nő takarítást vállal. Tel: 20/3208247 (14h után.)
*Képesítéssel, gyakorlattal rendelkezem! Idősgondozással egyben háztartásvezetést is vállalok bármilyen időpontban, bentlakással is. Érd:
30/517-3343
*Gyakorlattal rendelkező nő takarítást, vasalást, kerti munkát vállal
Gödöllőn és környékén. Tel: 20/9626-370
*AUTÓMOSÓBA nemdohányzó, jogosítvánnyal rendelkező pályakezdőt
felveszünk. Gödöllő, Magtár köz 2. Tel: 28/417-314
*VASALÁST vállalok: otthonából elhozom, kivasalva visszaviszem. Gyors,
megbízható szolgáltatás az Ön kényelméért, kedvező áron. Érd: 30/311-2664
*Tanultál kőműves szakmát? Van tapasztalatod, de kevés a munka?
Kőműveseket és segédmunkásokat, melósokat keresünk Gödöllői
építkezéshez. Keressük munkájára igényes, tempósan, ugyanakkor odafigyelve és szakszerűen dolgozni tudó leendő munkatársainkat, akik hosszú
távon gondolkodnak! Kiszámíthatóság, fegyelem, szigorú időbeosztás!
Feladatod: elsőként egy háromszintes ház szerkezetépítése. Fizetés: eredményes munkáért heti, vagy havi elszámolás. Szakirányú végzettség, és
több éves tapasztalat előny. Feltétel: a jelentkező Pest Megyei lakos legyen.
Küldd el fényképes önéletrajzod a kisslaura1022@freemail.hu címre.
SZOLGÁLTATÁS
*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

Mielőtt szörnyülködnének, gondoljanak bele,
hogy a méz a méhek nyálával keveredik, a jó
hurka-kolbászhoz is felhasználjuk a disznó beleit, s a tojás sem a tyúk illedelmes felén jön ki…
Kétszáz éve a holland gyarmatosítók megtiltották, hogy a kávéültetvényen dolgozók elvegyenek a megtermelt kávéból. A munkások
azonban szerettek volna kávézni. Észrevették, a
nagyrészt
gyümölcsevő
cibetmacska
ürülékében a nyers kávészemeket. Lemosták,
pörkölték, darálták, s felfedezték az így kapott
kávé különlegességét. Rövidesen a hollandok
kedvencévé vált, akik sokáig titkolták az egyedi előállításmódot.
A minap hozzájutottam tíz deka Kopi Luwak
kávéhoz (az árát leírni sem merem), néhányadmagammal kipróbáljuk ezt az egzotikus különlegességet. Valószínűleg rövidesen egy másik
forrásból is kapok még tíz dekát. Csak nehogy
rászokjak…
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu
(x)

*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
*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
*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. 70/241-8999.
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu
szerelés, javítás 2órán belül. 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 (sz 625852)
*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel: 70/414-1629
*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és csatornázási
munkák rövid határidőre. Tel: 30/202-0050
*KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként
is. Tel: 30/528-7777
*SZALAGFÜGGÖNYÖZÉS a felméréstől a kivitelezésig. Óriási szín és
anyagválaszték Gödöllőn a Kossuth Lajos u. 14.sz. alatti belsőépítészeti és
lakberendezési stúdióban. Tel: 30/202-0045
*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések
tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
*KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 30/508-1380
*25% ÁRENGEDMÉNNYEL ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS!
Szobafestés-mázolás, tapétázás, kartonozás, asztalos, ács, lakatos, kőműves
munkák. Víz, gáz, fűtésszerelés, szigetelés. Hideg és meleg burkolás,
közületeknek is. Ingyenes árajánlat! . Tel:20/9-361-233, 28/610-982
*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi áron!
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
*KONTÉNERES sitt szállítás, TERMŐFÖLD, GÉPI FÖLDMUNKÁK, alap,
pince, tereprendezés, további kisgép kölcsönzése. Tel: 30/9-362-846
*KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat azonnali
kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679
*Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag gombás benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talp masszázs. 28 év szakmai háttér.
Óvakodjon a házaló, kínálkozó kontároktól! Bárándi József 20/532-7275

*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
*KERTÁPOLÁS, kertépítés, -tervezés. Web: www.kertszabok.hu Tel:
20/571-3008
*TV javítás, földi digitális antenna, riasztórendszerek telepítése.
Elektronikai készülékek, videó, hi-fi rádió, konyhai eszközök felújítása.
Korrekt munka, korrekt áron. Keresztes Antal 20/550-9894
*BÁDOGOSMUNKÁK:
ereszcsatornák
szerelése,
javítása,
ablakpárkányok, kéményszegélyek és egyéb szegélyek gyártása,
szerelése többféle lemezből. Tel: 20/368-5568
*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! 30/7-184-384
*Cégünk vállal lakásfelújítást, kőműves munkát, gipszkartonozást, dryvitozást, viakolorozást, ácsmunkát, hidegburkolást, teljes körű kivitelezést
garanciával, referenciával. 20/237-4370, 30/296-2414
*LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. -Kapuk, ajtók, ablakok javítása, zárjavítás, zárcsere, betörés utáni javítás. -Lamináltpadló lerakás, fürdőszobai
javítások. -Bútorok összeszerelése. –Redőnyjavítás. Tel: 70/201-1292
*TETŐSZERVIZ. AZONNALI HIBAELHÁRÍTÁS, TETŐJAVÍTÁS,
BÁDOGOZÁS. Tel: 70/949-7007
*FAKIVÁGÁST, GALLYAZÁST VÁLLAL gödöllői cég komoly szakmai
tapasztalattal, garanciával. Gödöllőieknek fenyőgally-elszállítási kedvezményt, és ingyenes gallylerakási lehetőséget kínálunk. Hívjon bizalommal a gyors és ingyenes árajánlatért: 20/669-0023, www.favago.hu
*HIBAELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT. LAKÁSFELÚJÍTÁS, BURKOLÁS,
tetőfelújítás, nonstop hibaelhárítás, KERTGONDOZÁS, stb. GARANCIÁVAL.
Tel: 20/358-0483
*BÚTORASZTALOS KFT vállalja egyedi bútorok gyártását Gödöllőn.
Konyhák, gardróbok, toló- és harmonikaajtós beépített szekrények
funérozott és laminált kivitelben. 20/9517-330
*Szűcs, vegytisztító, varroda, cipész, szőnyegtisztítás egy helyen!
Bőrkabát, szőrmebunda, műszőrme, irha, velúr: tisztítás, festés, javítás.
Bélés, cipzár csere. Gödöllő, Ligeti Juliska u.29. Ny:H-P 14-17. Más
időpontban: előzetes egyeztetéssel 70/2000-752.
*TELJESKÖRŰ SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS: ADÓBEVALLÁS,
KÖNYVELÉS, BESZÁMOLÓK. ERGOIRODA /30/9504-604 ergoiroda
@freemail.hu
*HŰTŐGÉPJAVÍTÁS! Régi és új hűtőgépek javítását vállalom! Bármilyen
hűtőgépekkel kapcsolatos problémájának megoldásában örömmel segítek
Önnek. Forduljon hozzám bizalommal! HÉTVÉGÉN IS! Tel: 30/273-9143
*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
*FOGYASZTÁS FÜLAKUPUNTÚRÁVAL a belvárosban. Tartós tű, lézeres kezelés
is. Diétás tanácsadás. Bejelentkezés: 30-2310-443 www.tubamirum.eu
*Angyaltanfolyam (R.A.I. oklevél), reiki távkezelés, Tarot kártyavetés,
helyzetelemzés, tanácsadás. Tel: 30-362-3987
*„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipp-hopp majd
én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA,
SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI
MUNKÁK. 20/2038-718 dr.asztalos.javitas@gmail.com
*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel:
30/9229-553.
*Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel: 30/9229-553.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel:
20/9133-165
*Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
OKTATÁS
*HOGYAN GYŐZD LE AZ 5 LEGGYAKORIBB NYELVTANULÁSI PROBLÉMÁT? Nézd meg itt: www.oktatars.hu/neked
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*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
*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: Nem akarsz rendszeresen angol különórára járni? De
szeretnél rendesen felkészülni a következő dolgozatra? Vagy valamit
nem értesz? Vagy szeretnéd, ha jó lenne a házi dolgozatod? Alkalmi
angol hétfőn 14-17 óráig előzetes bejelentkezés alapján.
Osztálytársaknak kedvezmény. toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.
*TOP-TAN: Egyéni angol órák, egyeztetett időpontban, vizsgafelkészítés, üzleti nyelv, stb, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.
*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/5431775. Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb nyelviskolája, a
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által is AJÁNLOTT nyelviskola!
(Ny.sz:13-0295-04)
*GYAKORLÓ ÓRÁK JOGOSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐKNEK. Tel:
30/369-4942

*ANGOL nyelv oktatása Gödöllő, Blahán. Diplomás, tapasztalt
pedagógus nyelvtanár, tanító. Felkészítés nyelvvizsgára, érettségire,
állásinterjúra, felvételire. Alsó tagozatosok korrepetálása minden tantárgyból. 06-20-399-3610, english@fibermail.hu
*Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak.
TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet,
figyelmet, gondolkodást. Tel. 28/415-998, 20/388-4953
*Kineziológia kezdő tanfolyam I. II. (tanulási problémák) indul
Gödöllőn. -IV. Haladó: június 23-26. -V. Szavaknál is hangosabban:
aug.11-14. Előzetes jelentkezés Barna Krisztina: 20/323-1856

TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUMBAN

ElĘzetes érdeklĘdés:

06 28 419 529

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

A nyelvtanulásról a legtöbb nyelvtanulónak a
tankönyv felett görnyedés jut az eszébe. A házi
feladatok 80-90%-a olvasás és írás. Olvasni és
írni fontos, ha az írás fejlesztése a cél, de ha
beszélni szeretnél, akkor rossz úton jársz!

~
*KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
*AKÁCOSZLOP ELADÓ. 2,5-3 méterig. Több db 10cm átmérőtől, akár
háncsolva is. 25m-es 1500,-Ft, 3m-es 1900,-Ft. Vashulladékot
beszámítok. Az ár tartalmazza a kiszállítást is. Tel: 20/505-7819
*Tűzifa, konvektor eladó akciós áron! Tel: 30/9144-950
*Eladó egy Sony PSP 3004 Piano Black új állapotban 5db játékkal
egy 4GB-os memóriakártyával és egy védőtokkal. I.ár: 35.000 Ft. Tel.:
20/555-1829.
*Ballagó Hölgyek! Eladó „DESKA” 38,5-s szandál, „C&A” 42-s
szoknya. Mindkettő új és fekete színű. Érd. esti órákban: 20/435-7482

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

06209414-638

Fizetés bankon keresztül,
MelyrĘl számlát kap.
Gyors korrekt lebonyolítás.
Részletfizetés!
Korrekt elfogadható ár.

*Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
*Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
*Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
*Ha kikapcsolódásra vágyik, rendkívüli árengedménnyel megteheti
TISZAINOKÁN. Bővebb ismertetést kaphat a www.tiszatanya.hu honlapunkon, s megtekintheti a Tiszazugról készített kisfilmünket. Makra
Lászlóné és Vinczeffy Zsolt.
*MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, virág, hárs-, erdei-, aranyvessző-, ámor-, gesztenye-, repce krém-, selyemfű, lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721

Akkreditácios lajstrom szám: AL2086 Regisztrációs szám:13-0943-05 PLH 445

WWW.bbmaganautosiskola.net

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD
Szada, Dózsa György út
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Ár!

Termékeink bomba áron!

634 Ft/kg

Ár!

A minôség garanciája

1099 Ft/kg

949 Ft/kg

1199 Ft

279 Ft

139 Ft
Füstölt
kötözött lapocka

Friss sertéskaraj csontos,
szûzpecsenye nélkül

MM
Trappista sajt

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:

149 Ft

845 Ft/kg

Napoleon
St.Pierre
0,7 l

Grillbár napi ajánlat: 690 Ft
Lottózó, telefonkártya-feltöltés,
fémdoboz visszaváltás
Nyitva tartás:
H–P: 7–21, Sz: 7–18,
V: 8–18 óráig

Zsúrkenyér 500 g 298 Ft/kg

1712,85 Ft/l

Steffl
dobozos sör
0,5 l
278 Ft/l

Házi mézes

Coca-Cola
2l
139,50 Ft/l

349 Ft
999 Ft

129 Ft
Saját füstölésû termék:
Füstölt fôtt tarja

15

Ecetes torma
350 g
Benei sütemények

997,14 Ft/kg

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

Ha beszélni akarsz megtanulni, akkor NE
OLVASS és NE ÍRJ, hanem HALLGASS!
Kutatások bizonyítják, hogy a hallásértés és a
beszédkészség kölcsönös viszonya nagyon
erős. A nyelvtanulók 90%-a a füle helyett
mégis a szemével tanul. A nagy mennyiségű
és jó minőségű input pedig elengedhetetlenül
fontos a jó beszédkészség kialakulásához.
Mit jelent a nagy mennyiség? Ideális esetben
az otthoni nyelvtanulásra fordított időnek
a 60-80%-át kellene szöveghallgatásnak
kitennie. Persze közben a szöveget olvashatod és / vagy ismételheted is (célszerű, mert
nagyon hatékony) vagy jegyzetelhetsz, akár
leírhatod a hallottakat szóról szóra.
Mit jelent a jó minőségű input? Nem a hangminőségre gondolok, bár az sem árt, ha jó.
Fontos azonban, hogy a szöveget
anyanyelvű mondja és ne legyen mesterségesen lelassítva.
Ahhoz, hogy a hallgatás ténylegesen alapja
legyen a beszédednek, kell még két dolog:
ismétlés és aktív figyelem.
Néhány tipp, hogyan tedd a hallgatást
aktívabbá:
•
hallgass és olvass egyszerre
•
hallgass és írd le (szóról-szóra)
•
hallgass és jegyzetelj
•
hallgass és ISMÉTELJ hangosan
Mit hallgass?
Először olyat, ami érdekel és könnyű (8590%-át érted) - fontos, hogy legyen sikerélményed. Kezdd olyan szövegekkel, amelyek könnyűek és amelyek témája érdekel.
Fontos, hogy a szöveg ne legyen túl hosszú,
hogy elégszer tudd ismételni. Az ideális
hossz szinttől függően 1-6 perc. Ha kezdő
vagy, rövid szövegeket, párbeszédeket hallgass! Keress olyan szövegeket, amelyekhez
van szövegkönyv (leirat?) is.
Megfelelő tanulási segédeszköz beszerzése
A hanganyag nem elég, ha csak a polcodon
csücsül. Hallgatnod is kell! Lehetőleg naponta!
Ehhez olyan eszköz kell, ami mobil és segítségével a hanganyagot több helyen, bármikor,
akár utazás közben is tudod hallgatni. Erre
alkalmas egy MP3, MP4, vagy MP5 lejátszó,
MP3-t lejátszani tudó mobil, CD-s magnó az
autóban, vagy FM modulátor a régi magnóhoz.
Csősz Ildikó
OktaTárs Nyelvstúdió - Gödöllő, Kandó K. u. 2.
www.oktatars.hu/angolul
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Utazni jó!

Horvátország - Zadar

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: ÁPRILIS 27.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os vásárlási utalványát nyerte: Gonda Lászlóné, Erzsébet királyné
krt. 21., Weininger Éva, Iskola u. 24., Báthy Beáta, Szent János u. 2/b.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szabó Lajos, Egyetem tér 1/b., Szigeti
Mária, Szent János u. 8.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Nagyné Major Edina, Faiskola tér 17.
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Szarka Ferencné, Alkotmány u. 20/a.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Farkas Istvánné,
Hársfa u. 11/a.

A zadari régió Dalmácia legészakibb
területe, s egyben a Dél kapujaként szolgál
mindazoknak, akik Európa északi részéről
szárazföldi úton érkeznek. Az ellentétek
földje, mely bővelkedik történelmi örökségben és szép természeti látképekben. A
térség ránk gyakorolt első és talán éppen
ezért legmeghatározóbb benyomása a színek kavalkádja, a tenger azúrkék ragyogása
és a felette egészen a tenger partjáig leereszkedő fenyők és olajfák sötétzöld tónusa alkotta harmónia. S mindehhez jön
még a vakítóan fehér szilaj kő, amely szinte megérinti a tenger partját, vagy felaprózódva, aprókavicsos strandot formálva
vonzza a turisták tömegeit...
A régió székhelye a háromezer éves Zadar városa, amely olyan kulturális-építészeti örökséggel dicsekedhet, mint az
Adria horvát oldalának legnagyobb feltárt római fóruma, a lenyűgöző románkori Szt. Donát, Szt. Anasztázia és Szt.
Krsevan templomok. Ez utóbbiak, valamint a világ legkisebb székesegyházának
tartott – mindössze 36 lépés hosszú –
Szt. Kereszt-templom a legősibb horvát
királyi városnak számító Ninben bármely
könyvnél élvezetesebben mesélnek a horvát kulturális örökség forrásairól.
Dalmáciai nyaralásunk során mindenképp érdemes felkeresni ezt a bájos
adriai várost.
Sissy Utazási Iroda ajánlásával

