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A megnyitó ünnepségen részt vett

dr. Gémesi György, Gödöllő város

polgármestere, a CoR tagja, Bihary

Gábor, a CoR magyar frakciójának

vezetője és Györkös Péter, a

brüsszeli magyar állandó képviselet

vezetője.

„Az elmúlt pár hónapban több-

ször jártam Gödöllőn, s elmondha-

tom, hogy egy rendkívül vendég-

szerető, barátságos kisvárost ismer-

tem meg. Bízom benne, hogy ha-

marosan újra tiszteletemet tehetem

Gödöllőn” – fogalmazott Mercedes

Bresso. „Ha a Régiók Bizottságá-

ból még valaki nem járt ott, akkor

javaslom, hogy ha Magyarországon

jár, akkor ne felejtse el meglátogat-

ni Gödöllőt. A magyar elnökség le-

bonyolítása során ez a város ritkán

látható szervezőkészségről tett ta-

núbizonyságot.”

Dr. Gémesi

György megkö-

szönte Merce-

des Bressónak, a

Régiók Bizott-

sága elnökének,

hogy Gödöl-

lő városa ilyen

reprezentatív he-

lyen mutatkoz-

hatott be. Az el-

nök asszonynak egy különleges

polgármesteri elismerésként a Gö-

döllőért ezüst emlékérmét adta át,

amit – mint elmondta – olyan sze-

mélyek kaphatnak meg, akik nem

gödöllői lakosként sokat tettek a

város hírnevéért.

„Gödöllő méltó helyszínnek bi-

zonyult az EU-elnökség helyszíne-

ként. Ez a kisváros jelesre vizsgá-

zott az elnökségi események tekin-

tetében” – mondta Györkös Péter

állandó képviselő. „Gödöllő pol-

gármestere a magyar delegációval

és a többi nemzeti delegáció tagjai-

val együtt jó gyakorlatként szolgál-

hat ahhoz, hogy miként járulhat

hozzá a CoR munkáján keresztül az

EU helyi önkormányzatokhoz, ál-

lampolgárokhoz történő közelebb

hozásához, egymás kultúrájának

megismeréséhez.”

A kiállításmegnyitón a magyar

delegáció hazai gasztronómiai kós-

tolóval kedveskedett a megjelen-

teknek.

Az est programját színesítette

Annus Réka fellépése, aki magyar

népdalokat énekelt nagy tetszést

aratva.

(folytatás a 3. oldalon)

Az EU Régiók Bizottsága biztosított reprezentatív helyszínt

Gödöllő fotókiállítás nyílt Brüsszelben
Május 11-én, szerdán nagy érdeklődés közepet-
te nyitották meg Brüsszelben a Gödöllőről szó-
ló fotókiállítást. Az Európai Unió Régiók Bizott-
ságának (CoR) központi épületében elkészített
kiállítást Mercedes Bresso, a CoR elnöke nyitot-
ta meg. A Gödöllő történetét bemutató, több
mint száz képet tartalmazó kiállítást a CoR ple-
náris ülésének idejére időzítették, melyen Her-
man van Rompuy, az Európai Tanács elnöke is
felszólalt – először a CoR történetében. Az
ülésre az Európai Parlamentben került sor,
mely közvetlenül a Régiók Bizottságának köz-
ponti épülete mellett helyezkedik el.

Városunkban járt az Ukrán Világbéke
Bizottság delegációja. A több mint öt-
venfős küldöttség tagjai megszólaltatták
a Világbéke-gongot. (3. oldal)

Helyükre kerültek a barokk Kálvária szob-
rai. A megújult Erzsébet-park átadására
csütörtökön kerül sor.

(6. oldal)

A Gödöllő SK U15-ös csapata bejutott a
futsal NB I. május 29-én, Gödöllőn meg-
rendezésre kerülő négyes döntőjébe.

(8. oldal)

Irány a Hungaroring!

Miénk a pálya
Nagy siker volt! Több százan ültek

szombaton délelőtt nyeregbe Gödöl-

lői Lokálpatrióta Klub felhívására,

majd kerékpároztak el a Hungaro-

ringig, Gödöllőről és vissza; sőt, a

Forma–1-es versenypályán is végig-

hajtottak.

A gyülekező a Sony-parkolóban

volt, ahonnan motoros felvezetéssel

indult a mezőny a 18 kilométeres

útra 9 órakor. A résztvevőket Géczi

András énekes-műsorvezető mele-

gítette be, majd Gémesi György

polgármester köszöntötte, aki maga

is csapattal tartott a versenypályáig.

Mint mondta, a Gödöllői Lokálpat-

rióta Klub hagyománnyá válás útját

járó kezdeményezése egyszerre szol-

gálja az egészségvédelmet és a kö-

zösségteremtést a városban.

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub a

múlt év nyarán az átadás előtti M31-

es sztrádára szervezett túrát, ősszel a

Hungaroringre. Bár sokan már be-

gyakorolták a Mogyoródra vezető

utat, az cseppet sem volt kevésbé fá-

rasztó, mint az első alkalommal.

(folytatás a 4. oldalon)
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Az írás megjelenése után Vörös Ist-
ván helyreigazítási kérelemmel for-
dult lapunkhoz. Szerkesztőségünk
úgy látja helyesnek, ha a képviselő-
testület ülésén elhangzottakat szó sze-
rint közöljük: 

„Pelyhe József: Tisztelt képviselő-
testület ! A bizottság tagjai az elmúlt
héten pénteken megkapták az előter-
jesztést, ezt az indítványt, ami most
itt előttünk van az asztalon. A jogi és
ügyrendi bizottság tagjai  áttekintet-
ték, a bizottsági ülésen a következő
határozatot hozták ez ügyben. Arra
való tekintettel, hogy az előttünk lévő
előterjesztés az előterjesztésekre vo-
natkozó alapvető formai és  tartalmi
előírásoknak nem felel meg, bizottsá-
gi elnök úr úgy ítélte meg, hogy ér-
demben ezt a javaslatot tárgyalni nem
kívánja. Annyit mindenképpen sze-
retnék még hozzátenni, sajnálom,
hogy előterjesztő képviselő úr a bi-
zottsági ülésre, mely az előterjesztést
tárgyalta, nem jött el, és nem vett rajta
részt. A bizottsági ülésen elhangzot-
tak alapján,  egyik bizottsági tagunk
külön kiemelte és kérte, hogy a kép-

viselő-testület elé javaslatként csak
olyan előterjesztés kerüljön, csak
olyan határozati javaslatot, rendelet
módosításra irányuló javaslatot ter-
jesszenek elő, mely jól előkészített, s
emellett a hatályos előírásoknak mind
tartalmi, mind formai szempontból
megfelelnek, és amely méltó Gödöllő
város önkormányzata képviselő-testü-
letéhez. Köszönöm szépen. 

Dr. Gémesi György:  Nem fogjuk
megismerni a bizottsági véleménye-
ket, tekintettel arra, hogy a bizottság
ezt nem javasolja tárgyalni. Tekintet-
tel arra, hogy a képviselő úr az előter-
jesztő, ezért van-e hozzáfűzni valója? 

Vörös István:  Tisztelt képviselő-
testület! Én nagy megdöbbenéssel
hallom Pelyhe elnök úrnak az előadá-
sát, hiszen én nem kaptam erre a bi-
zottsági ülésre meghívót. Az anyag-
ban amit megkaptunk, nem szerepelt.
Korábban érdekes módon benne vol-
tak a bizottsági ülésre szóló meghí-
vók, a mostaniba nem volt benne.
Nem tudtam, hogy mikor van. A Szer-
vezeti és működési szabályzat pedig
előírja, hogy a bizottság elnökének az

előterjesztőket a bizottság ülésére kö-
telező meghívni. Tehát sem öntől,
sem pedig az előttem lévő egész tes-
tületi anyaggal nem kaptam meghí-
vót. Úgy, hogy ezt a megjegyzését el-
nök úr kénytelen vagyok visszautasí-
tani. Nem azért nem vettem részt raj-
ta, mert nem akartam, mert nem tar-
tottam fontosnak, hanem azért nem
vettem részt rajta, mert nem kaptam
erre meghívót. Másik dolog, megpró-
báltuk ezt úgy előkészíteni, ahogy
egy módosító indítványt elő kell. Jó
lenne, tisztelettel kérem Pelyhe urat,
ha a kritika megfogalmazása mellett
meg tetszenének nekem pontosan
mondani, hogy mi az, ami formailag
és az egyéb előírásoknak nem felel
meg, szíveskedjék nekem megírni,
hogy a legközelebbi benyújtásnál mi
az, amit nekem formailag be kell tar-
tani. Megnéztem én korábbi előter-
jesztéseket, és igyekeztem azok alap-
ján összeállítani. A másik, az, hogy
méltó, vagy mi nem méltó, azt hi-
szem, hogy ezt nem tudom értelmez-
ni.

Gémesi György: Köszönöm szé-
pen. A bizottság javaslatát fogom fel-
tenni szavazásra. Két dologra szeret-
nék röviden reagálni. Minden képvi-
selő megkapta a meghívóval az ösz-
szes bizottsági meghívást. Tisztelt
Képviselő Úr! Így van összerakva.
Minden képviselő a testületi ülésre és
a bizottságra kap meghívót. Minden
képviselő jogosult bármelyik bizott-
ságon részt venni.

Futás Levente: Én sem kaptam.
Most először nem kaptam, ezért nem
is voltam bizottsági ülésen. Azt hit-
tem, hogy nincs. 

Gémesi György: Nem tudom, fur-
csa módon épp a képviselő úr nem
kapta meg, én ezt nem tudom ellen-
őrizni. A jegyző asszony erre mindjárt
fog reagálni. Ez az egyik dolog. A
másik, hogy azért nyilván tudja a kép-
viselő úr, látja, hogy fel van véve na-
pirendre, ha nem kapja meg a meghí-
vót – technikai okok miatt előfordul,

ezt el tudom fogadni, ellenőrizni nem
tudom – de azt ugye tudja a képviselő
úr, hiszen itt mondtuk el ebben a te-
remben, hogy a bizottság tárgyalja
meg, utána jöhet be. És, ha a bizottság
tárgyalja, és rajta van a napirendi
pontok között, azt hogy testületi ülés
lesz, nyilván végignézte a képviselő
úr és várta a napirendi pontot, akkor a
képviselő írott és íratlan kötelezett-
ségben bent van az, hogy elmegyek és
megnézem. Megjegyzem, hogy az
összevont bizottsági ülésen sem volt
ott, nem csak ezen a bizottságon.
Mert utána volt közvetlenül össze-
vont bizottsági ülés ami a ciklusprog-
rammal kapcsolatos városfejleszté-
seket tárgyalta. Azon sem volt ott
egyik képviselő úr sem.

Vörös István: Arra sem kaptunk
meghívót.

Futás Levente: Igaz, érdeklődhet-
tünk volna, de nem kaptam. Azt hit-
tem…

Gémesi György: Mondom mégegy-
szer: Most kifejezetten erről van szó, er-
ről a bizottsági ülésről, és ezzel kapcso-
latban, azért az látszott, hogy a napiren-
di pontok között szerepel, akkor azt
gondolom, hogy az előterjesztőnek – hi-
szen név szerint szerepel előterjesztő-
ként – ezen részt kellett volna venni. Ez
az egyik dolog. A másik, a képviselő úr
legközelebb is beadja, és akkor a jogi bi-
zottság tárgyalni fogja, és a bizottságban
jogászok ülnek. Nem csak az elnök úr
az, aki ezt a véleményt megfogalmazta,
egyhangúlag azt mondták, hogy ez így
nem felel meg. Nyilván érdeklődni fog
képviselő úr, hogy milyen formában
kell majd jó előterjesztést készíteni. 

Dr. Nánási Éva:  A postázást há-
rom kolléga végzi a jegyzői irodán.
Ketten gyűjtik az anyagot, borítéko-
lás előtt egy ellenőrzi, hogy az összes
anyag postázásra kerül-e. Én azt tu-
dom mondani, nem hiszem, hogy 
diszkriminatív módon válogatnának a
kollégák abban, hogy az egyikbe bele-
rakják, a másikba nem. Húsz éves
praxisunk alatt eddig az volt a szokás,

mindenféle pártállástól függetlenül,
hogy bármely képviselő, aki azt érzé-
kelte, hogy hiányos az anyaga, telefo-
nált, szólt, hogy nem kaptam meg a
meghívót vagy ez vagy az a  gond van.
Mi utána néztünk, és azonnal, termé-
szetesen pótoltuk. Köszönöm szépen.
Én javaslom, hogy ha a jövőben valaki,
Vörös képviselő úr úgy érzékeli, hogy
valamit nem kapott meg, szól nekem, te-
lefonon, tessék elhinni, hogy azonnal
pótolni fogjuk. 

Gémesi György: Még egy  dologra
szeretném felhívni képviselő úr fi-
gyelmét. Ha csak ezt a napirendet
kapták meg: végig tetszik menni a na-
pirenden – nyilván végig ment  a fel-
készülés során. A 22. napirendi pont
az ön által előterjesztett: megtárgyalja
jogi- és ügyrendi bizottság.  Innentől
kezdve, ha nem kap meghívót, akkor
egy telefon, hogy nem érkezett meg.
Én nem tudom, nem is akarom meg-
cáfolni azt, hogy megérkezett. Furcsa
módon két embernek nem érkezett
meg, ez egy érdekes dolog, mindenki
másnak megérkezett. Ez is elképzel-
hető. Nyilván nem gondolja azt, hogy
a hivatalból valaki, vagy én odamen-
tem és kivettem. Hiszen föl is  tettük a
napirendi pontok közé képviselő úr
előterjesztését. Én szavaztatni fogok,
nem nyitok vitát erről. Van a jogi- és
ügyrendi bizottságnak egy javaslata.
A jogi- és ügyrendi  bizottság azt ja-
vasolja, hogy ne tárgyalja a testület.
Elnök úr akar még egy gondolatot.

Pelyhe József: Az önkormányza-
toknak a részletes működését szabá-
lyozó előterjesztésekről már az ön-
kormányzati törvény is rendelkezik,
abban is vannak ilyen jellegű utalá-
sok, és értelemszerűen a hatályos tör-
vényeket is ezzel kapcsolatban min-
denki meg tudja találni, mindenkinek
rendelkezésére állnak. Ennek kapcsán
mondtam azt a jövőre nézve, hogy
milyen típusú előterjesztések kerül-
jenek a képviselő-testület elé. 

Köszönöm szépen.”

Egy előterjesztés kapcsán

Tényszerűen 
Lapunk április 27-ie számában tájékoztatta az Olvasókat a képvi-
selő-testület áprilisi üléséről. Az összefoglalóban beszámoltunk
arról is, hogy „a képviselő-testület elfogadta a Jogi és Ügyrendi
Bizottság határozati javaslatát, miszerint a Vörös István képvise-
lő által benyújtott, „Javaslat Gödöllő város Önkormányzata Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
módosítására” című előterjesztést – a jelenleg hatályos jogsza-
bályokban szereplő formai és egyéb előírásoknak való megfe-
lelés hiányában – tárgyalásra nem tartotta alkalmasnak.” Írá-
sunkban beszámoltunk arról is, hogy „Vörös István nem ment el a
saját előterjesztését tárgyaló Jogi és Ügyrendi bizottsági ülésre.
Mint elmondta, nem kapott rá meghívót. Furcsa módon képvise-
lőtársa, Futás Levente is pont most nem kapott meghívót a bizott-
sági ülésekre. Igaz, ezt nem jelezték a hivatal felé. A képviselő-
testületi ülés meghívója azonban eljutott hozzájuk, s abban sze-
repelt, hogy Vörös István előterjesztését tárgyalni fogja a bizott-
ság…”

A múlt héten nyilvánosságra ke-
rült a készülő önkormányzati tör-
vény vitaanyaga, ami jelentősen
felborzolta a kedélyeket. A szak-
emberek a jelenlegi változat
alapján az önkormányzati auto-
nómia jelentős csökkenéséről
beszélnek, s még Budapest fide-
szes főpolgármestere sem ért
egyet az abban foglaltakkal, sőt
komoly politikai kockázatot lát a
javaslatban. 

A jogszabálytervezet szerint feladatala-
pú lenne az önkormányzatok finanszíro-
zása, a kapott normatívákat az adott ön-
kormányzati kötelező feladatellátására
kell fordítani. A törvényben meghatáro-
zott feladatokra a központi költségvetés-
nek biztosítani kell a forrásokat, ezek a
költségvetési év során a tovább már nem
lennének csökkenthetőek.

A Belügyminisztérium által készített
tervezet leszögezi azt is: a helyi önkor-
mányzat nem vállalkozhat további fel-
adat ellátására, fejlesztésre, beruházásra,
amíg a kötelező feladatainak finanszí-
rozását nem biztosította. 

A jelenlegi normatív támogatás meg-
szűnése mellett felülvizsgálnák az
SZJA-elosztást és a helyi adók rendsze-
rét is.

Megmaradna a helyi iparűzési adó,
azzal, hogy a meghatározott mértéket
meghaladó iparűzési adót beszedő ön-

kormányzatoknak kötelezően hozzá
kellene járulniuk a megyén belüli terü-
letfejlesztési célok megvalósításához.
A javaslatban szerepel az is, hogy az
iparűzési adó önkormányzati hatás-
körben maradna, de nem teljes mér-
tékben lenne szabadon felhasznál-
ható.

A koncepció felveti annak a lehető-
ségét, hogy fejlesztést, beruházást az
önkormányzat csak akkor határozhatna
el, ha biztosítani tudja a fejlesztéssel
létrehozott beruházás fenntartását, illet-
ve a megvalósítás meghatározott idejű
megtérülését.

A dokumentum szól az önkormány-
zati és állami feladatmegosztás új sza-
bályairól is, eszerint az önkormányzatok
csupán azokat a feladatokat látnák el,
melyek a lakosság széles körének köz-
szükségleteit elégítik ki. Ennek megfe-
lelően a pedagógusok bérét az állami 
szervek finanszíroznák, az önkormány-
zat pedig az oktatási épületek fenntar-
tását végezné; kizárólagosan állami fel-
adat lenne a fekvőbetegellátás, az egész-
ségügyi alap- és járóbeteg-ellátás az ön-
kormányzat feladata; államigazgatási
hatósági ügyek döntő többségét az álla-
mi szervekhez telepítenék; a pénzbeli
szociális ellátás esetében az állam köz-
vetlenül a jogosult számlájára utalná az
összeget, az önkormányzat a jogosultak
körét határozhatná meg, a természetbeli
ellátás maradna önkormányzati feladat.

Az új rendszerben csak azok a he-
lyi közügyek maradnak az önkor-
mányzatoknál, melyek kizárólag
helyben oldhatóak meg gazdaságo-
san, melyek ellátása biztonsággal fi-
nanszírozható, ilyen: településüze-
meltetés (közvilágítás, köztemető,
közutak, parkolás, közparkok fenn-
tartása, stb.), településrendezés (köz-
terek-, parkok-, utak elnevezése - ki-
alakítása, övezeti besorolások meg-
határozása, stb.), településfejlesztés,
helyi adó ügyek – helyi gazdaságszer-
vezés, helyi szociális ügyek – köz-
foglalkoztatás, helyi sport és kultu-
rális ügyek.

A tervezet szerint kiemelt önálló,
kötelezően ellátandó önkormányzati
feladat lenne a közfoglalkoztatás
megszervezése.

Jelentősen átalakulna az önkormány-
zatok ellenőrzése is. Az eddigi törvé-
nyességi és pénzügyi ellenőrzést kiter-
jesztenék a gazdasági felügyelet irányá-
ba is, amivel a kormányzat beavatkoz-
hat az önkormányzat gazdasági tevé-
kenységébe. 

Az önkormányzati törvény rögzítené
az önkormányzatok gazdálkodására
vonatkozó alapvető jogokat és kötele-
zettségeket, felelősségi köröket, felelő-
sök megnevezését, valamint az önkor-
mányzati működési, fejlesztési célú hi-
telfelvétel, kötvénykibocsátás korláto-
zásának szabályait.

Szigorodnának a polgármesterre,
képviselő-testületre vonatkozó felelős-
ségi szabályok, a gazdálkodásra vonat-
kozó törvénysértések szankciójaként,

például az adósságrendezési eljáráshoz
vezető adósság keletkeztetésének (dön-
tés meghozatala) időpontjában hivatal-
ban lévő polgármester, képviselő-tes-
tületi tag nem indulhat a következő két
általános önkormányzat választáson. A
jelenlegi adóssághelyzet megismétlő-
désének elkerülésére ki kell mondani a
veszteséges gazdálkodással kapcsola-
tos felelősséget – áll a dokumentum-
ban.  Kétszakaszos lenne az adósság-
rendezés: az elsőben még külső segít-
séggel visszafordítható a probléma. Ha
ez nem vezet eredményre, következne a
második, a tényleges adósságrendezési
szakasz. Utóbbiban már a polgármester
és a képviselő-testület nem láthatná el
feladatait, helyettük egy felszámolóhoz
hasonló jogkörrel rendelkező személy,
egy „önkormányzati biztos“ látná el
azokat.

Ugyancsak megerősödne a kor-
mányzat szerepe az elmaradt dönté-
sek pótlása terén. A kormány kép-
viselője jogosult lenne az önkor-
mányzat helyett döntéseket hozni,
rendeletet alkotni, amennyiben az ön-
kormányzat megfelelő időben azt
nem teszi meg. 

A tervek között szerepel az is, hogy
az Államadósság Kezelő Központ
(ÁKK) aktív szerepet vállalna az ön-
kormányzati adósságállomány-keze-
lés rendezésében.

Nem ért egyet a törvénytervezettel
dr. Gémesi György, Gödöllő polgár-
mestere, a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének elnöke sem. Mint
mondta, már az önkormányzati tör-

vénymódosítást előirányzó terv hely-
zetelemzése sem korrekt és így az abból
levont következtetések sem azok. Ál-
láspontja szerint  az abba foglalt cent-
ralizáció és a feladatelvétel azzal is jár,
hogy az államhoz kerülnek azok a be-
vételek, melyeket eddig az önkormány-
zat szedhetett be adóként. Gémesi
György szerint újra kell gondolni a ter-
veket, és ebbe azokat is be kellene von-
ni, akik az elmúlt húsz évben az önkor-
mányzatiságban dolgoztak.  Emlékez-
tetett rá:  az önkormányzatok mozgás-
tere az elmúlt 10 évben 1000 milliárd
forinttal csökkent. Miközben egész Eu-
rópa a decentralizáció felé indult el, itt-
hon teljesen ellentétes irányba megy a
kormány. Úgy fogalmazott, ha helyben
megoldható egy feladat, akkor azt hely-
ben kell elvégezni, nem lehet távoli iro-
dákból, kormányhivatalokból megol-
dani. Szerinte a koncepció ezt hagyja fi-
gyelmen kívül. Ennek egyik példája az a
sokak által sokat bírált elképzelés, ami
szerint a közoktatási intézményvezetők
személyéről nem helyben, hanem kor-
mányhivatali szinten születhet majd
döntés.  Mint mondta, a közoktatásnál
megjelenik sok olyan forrás, mely a szü-
lőktől, a helyi vállalkozóktól, a helyi kö-
zösségtől jön. Ha a helyi közösség nem
érdekelt a forrásteremtésben, akkor nem
folyik be ez a pénz az oktatásba. Sze-
rinte, ha az érdekeltségi rendszert nem
veszik figyelembe, akkor nem lesz haté-
kony és többe fog kerülni.  Gémesi
György aggályosnak tartja a kormány-
zati hatás túlzott megerősödését és a fel-
ügyeleti rendszer kialakulását is.           jb

Új önkormányzati törvény

Vihart kavaró vitaanyag
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DÁTUM ESEMÉNY LEZÁRÁS

Május 19‐20.
Területfejlesztésért és

Kohézióért felelős miniszterek
informális találkozója

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

nyon a Martinovics utcától

Május 23‐24. EU Elnökségi Konferencia
a KKV‐politikáról –

Május 31‐június 1. IFOAM
–

EU‐s elnökségi események Gödöllőn

„Partnerségünk ma már több
egyszerű kétoldalú kapcsolat-
nál” – jelentette ki az Európai
Unió és Kína együttműködését
értékelve Catherine Ashton
2011. május 12-én, csütörtö-
kön Gödöllőn. Az EU külügyi és
biztonságpolitikai főképviselő-
je Taj Ping-Kuóval, a Kínai Nép-
köztársaság államtanácsosá-
val tárgyalt.

„A stratégiai párbeszéd az EU és Kína
Lisszabon utáni kapcsolatának alap-
vető eleme. Tükrözi, hogy az EU és
én magam is milyen rendkívüli fon-
tosságúnak tartom a Kínával fenntar-
tott stratégiai partnerségünket” –
mondta Catherine Ashton az EU–
Kína magas szintű stratégiai párbe-
széd Magyarországon megtartott má-
sodik találkozóját követő sajtótájé-
koztatón.

A főképviselő értékelése szerint
Európa és Kína kulcsfontosságú sze-
replők a nemzetközi kapcsolatokban,
és mély benyomást kelt Kína világ-
politikai felemelkedése. Ashton le-
szögezte, hogy Európa és Kína kap-
csolata már jelenleg is több egyszerű
kétoldalú kapcsolatoknál, és a két tér-
ség célja, hogy a globális jelentőségű
kérdésekben a jövőben is együttmű-
ködjenek. „Az EU-Kína kapcsolatok-
nak példaként kell szolgálniuk a XXI.
századi nemzetközi együttműködések
számára” – hangoztatta Ashton fő-
képviselő.

Taj Ping-Kuo válaszában kifejtet-
te, hogy Kína nagyon fontosnak tartja
az EU-val való együttműködését, és
magasabb szintre kívánja emelni a
partnerséget. „Azt szeretnénk, ha ez
valóban a XXI. századi együttműkö-
dések mintája lenne” – hangsúlyozta
a kínai államtanácsos. Taj Ping-Kuo
fontos lépésként értékelte, hogy Her-

man van Rompuy, az Európai Ta-
nács elnöke májusban négynapos hi-
vatalos látogatást tett Kínában.

Összehangolt fellépés
a fenntartható növekedésért

Catherine Ashton a megbeszélés
konkrét témái közül kiemelte a két
térség hosszú távú növekedési straté-
giáit. „Kína stabil fejlődése fontos ér-
dekünk” – mondta. A főképviselő úgy
vélte, hogy az Európa 2020 stratégia
és Kína következő, 12. ötéves terve
között vannak átfedések, és szerinte
elsősorban a környezetbarát növeke-
dés és az alacsony szénigényű gaz-
daság terén van lehetőséget az össze-
hangolt fellépésre.

A közös gondolkodásnak adhat te-
ret a fenntartható városfejlesztés is,
amelyben Ashton szerint Európa nagy

haladást ért el. A főképviselő azt sze-
retné, ha a két térség teljesíteni tudná
a sanghaji világkiállításon, a „jobb
városok, jobb élet” (Better City, Bet-
ter Life) projektben kitűzött célokat.
A főképviselő felvetette továbbá,
hogy az EU és Kína a kiberbiztonság
terén is indítson együttműködést.

A felek köszönetet mondtak a ma-
gyar elnökségnek, hogy biztosították
a találkozó helyszínét. Taj Ping-Kuo,
aki korábban nagykövetként már élt
Magyarországon elmondta, lenyűgö-
zőnek tartja az országot és a gödöllői
kastélyt egyaránt.

Kereskedelmi együttműködés
A sajtó képviselőinek kérdéseire a

főképviselő és kínai partnere helyett
Fu Jing kínai külügyminiszter-he-
lyettes és David O’Sullivan, az Eu-
rópai Külügyi Szolgálat operatív
igazgatója válaszoltak. Fu Jing leszö-
gezte, hogy Kína semmilyen téren
nem zárja ki az együttműködést Euró-
pával, az unió Kína egyik legnagyobb
kereskedelmi partnere és az egyik
legnagyobb piaca. „Hamarosan Kína
lesz az egyik legnagyobb fogyasztói
piac a világon, így fontos, hogy fej-
lesszük a kereskedelmi környezetet”
– húzta alá a kínai külügyminiszter-
helyettes, és hozzátette, hogy Peking
elsősorban a high-tech iparban fenn-
álló kereskedelmi akadályok lebontá-
sát reméli a párbeszédtől.

A kereskedelmi korlátok és a döm-
pingellenes intézkedések kapcsán
O’Sullivan elmondta, az unió csak
akkor bonthatja el az akadályokat, ha
Kína megfelel bizonyos kritériumok-
nak. „Vannak a [kínai] gazdaságban
olyan torzulások, amelyek arra utal-
nak, hogy nem kezelhetjük piacgaz-
daságként” – mondta az igazgató.

A kínai fél szerint azonban Európa
politikai megfontolásokból nem vál-
toztat Kína megítélésén, és miután
Kína teljesít bizonyos feltételeket,
mindig újabb és újabb kritériumokat

támaszt. Fu Jing emlékeztetett arra,
hogy az EU és Kína stratégiai part-
nerek, így ezeket a nehézségeket meg
kell tudni oldaniuk. Ha ez sikerülne,
az szerinte nagy mértékben vinné elő-
re a kapcsolatokat.

Fu Jing és David O’Sullivan beszá-
molt arról is, hogy a gödöllői megbe-
szélésen érintették az emberi jogok
kérdését is.

Az észak-afrikai fejlemények
és a japán katasztrófa

„Mindig is úgy véltük, hogy a nem-
zetközi kapcsolatokban felmerülő
problémákat párbeszéddel kell meg-
oldani és nem háborúval” – fogalma-
zott Taj Ping-Kuo még a sajtótájékoz-
tatón annak kapcsán, hogyan képzeli
el az arab világban zajló folyamatok-
ra adandó nemzetközi választ. Fu Jing
ezt kiegészítve egyértelművé tette,
hogy Kína nem kíván beavatkozni az
arab világban zajló folyamatokba, el-
sősorban a térség gazdasági fejlődését
tartja fontosnak.

Abban mindkét fél egyetértett,
hogy az arab népeknek maguknak
kell eldönteniük, milyen irányban kí-
vánnak tovább lépni. O’Sullivan
ugyanakkor úgy vélte, egyelőre nem
lehet megjósolni a folyamatok ered-
ményét, így a nemzetközi közösség-
nek szoros figyelemmel kell követnie
az arab világban zajló eseményeket.

Mind a kínai, mind az európai fél
hangsúlyozta együttérzését a szökőár
és nukleáris katasztrófa sújtotta Ja-
pánnal, és kifejezte szándékát, hogy
minden lehetséges eszközzel segítse a
bajba jutott országot. (l.t.)

(folytatás az 1. oldalról)
A kiállítás anyaga három részből tevő-

dik össze. Az egyik Gödöllő képes törté-
netét öleli fel a Grassalkovichok korától
kezdődően, a királyi időszakon, a szocia-
lizmus évtizedein át egészen a máig. A
második a CoR idén márciusban, a Gö-
döllőn – az Európai Unió Tanácsa ma-
gyar elnökségének gödöllői helyszínén,
a Királyi Kastély lovardájában kialakí-
tott tanácsteremben – megtartott ülésén
készült felvételekből áll. A harmadik pe-
dig Gödöllő testvérvárosainak legszebb
épületeit mutatja be.

A fotókiállítás korábban már „megjárta” a spa-
nyolországi Valdemorót, a kárpátaljai Beregszá-
szot, a felvidéki Dunaszerdahelyet és a vajdasági
Zentát is – Gödöllő testvérvárosait. Brüsszel után
újabb két testvérvárosunkban, az ugyancsak belgi-
umi Turnhoutban, majd a hollandiai Wageningen-
ben állítják ki a képeket. Ez utóbbi két település
képviselői szintén megtisztelték jelenlétükkel a ren-
dezvényt. (t.a.)

Gödöllővel ismerkedett pénteken az
Ukrán Világbéke Bizottság delegáci-
ója. A pedagógusokból, újságírókból,
tanárokból és diákokból álló küldött-
ség tagjai között megtekintették a Gö-
döllői Városi Múzeumot, ahol dr. Fá-

bián Zsolt alpolgármester és Gaálné

dr. Merva Mária igazgató ismertette
meg őket a város történetével, majd
ellátogattak a Királyi Kastélyba, a
Szent István Egyetemre, és a Damja-
nich János Általános Iskolába.

A városi ismerkedés során a dele-
gáció tagjai megszólaltatták a Világ-

béke-gongot, majd beírták kívánsága-
ikat a gong emlékkönyvébe.

A vendégek között több mint nyolc
ukrajnai régió küldöttei jöttek el hoz-
zánk, azzal a céllal, hogy megismer-
jék azt a magyar várost, ami Európá-
ban elsőként kapta meg az indonéz
Világbéke Bizottságtól a Világbéke-
gongot. Mint azt a delegáció vezetője,
Andrii V. Melnyik, az Ukrán Világ-
béke Bizottság elnöke elmondta, cél-
juk, hogy összefogják azokat a tele-
püléseket, akik ebben az elismerés-
ben részesültek. (k.j.)

Az Európai Unió és Kína átfogó együttműködésre törekszik

Csúcstalálkozó városunkban
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Reprezentatív helyszínen Brüsszelben

Gödöllői fotókiállítás

Gödöllőn járt az Ukrán Világbéke Bizottság

Összefogni a gong városait

Annus Réka

Bihary Gábor

Györkös Péter

Gémesi György és
Mercedes Bresso

Turnhout képviselői

Wageningen
delegációja

Fo
tó

k:
 Ta

tá
r A

tti
la



4 Gödöllői Szolgálat 2011. május 18.Civil

A Blaháért Társaság és a Gödöllői Lokálpatrióta
Klub 2011. MÁJUS 29-ÉN ismét tótakarítást ren-
dez, melynek során az Úrréti tó környékét és med-
rét tisztítják meg a hulladéktól. 9 ÓRÁTÓL VÁRJÁK
A SEGÍTENI SZÁNDÉKOZÓKAT A HELYSZÍNEN.

A szervezők kérik, hogy a résztvevők megfelelő
öltözetben jelenjenek meg, aki teheti gumicsizmát,
hosszúnyelű gereblyét és talicskát hozzon magá-
val!
A munkába nem csak takarítással lehet bekap-
csolódni, a szervezők ugyanis a munka végeztével
bográcsolással szeretnék kellemesebbé tenni a
napot.

TÓTAKARÍTÁS

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

1. Tudja-e, hogy mi a Norvég Alap? ...................................................................................................................................................................................................

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

........................................................................ ..............................................................................................................................................................................

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

......................................................................................................................................................................................................................................................

4. Hogy vélekedik az Alsópark átalakításáról?  ...............................................................................................................................................................................

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

.......................................................................................................................................................................................................................................................

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

........................................................................................................................................................................................................................................................

Tisztelt Gödöllőiek!

Gödöllő Város Önkormányzata a Gödöllői Testvérvárosi Egye-
sülettel közös szervezésben „Európai identitás” címmel test-
vérvárosi fesztivált rendez 2011. június 24-26.között.
Az EU által támogatott rendezvényre Gödöllő valamennyi testvérvárosa

meghívást kapott. Testvérvárosainkból művészeti csoportok, diákok, felnőt-

tek látogatnak hozzánk, akik 2011. június 25-én szombaton, szabadtéri 

programban mutatkoznak be városunk főterén.

A vendégek részére szállásadó családokat keresünk, olyan vendéglá-

tókat, akik szívesen alakítanak ki baráti kapcsolatot az érkezőkkel.

A testvérvárosi delegációk 2011. június 24–26 -ig tartózkodnak Gödöllőn

(péntek délelőtti érkezéssel és vasárnap délelőtti távozással). Szállás, reg-

geli biztosítását, továbbá esetenként a vendég szállítását kérjük a szervezett

programokra és esti hazaszállításukat.

További részletes információ és jelentkezés: Sándorné Pálfalvy Beáta

Tel.: 30/967-3070, e-mail: Palfalvy.SB@fh.szie.hu

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

Szeretettel várjuk a Református Líceumba azokat a volt diákjainkat,

akik 1996-2003. között érettségiztek, a május 28-án 17 órakor tartandó

„Véndiák” találkozóra, melyet a Líceum fennállásának 20. évfordulója

alkalmából szervezünk! Részvételi szándékotokat a +36/70/943-1279-es

telefonszámon jelezzétek május 26-ig!

Az idei évben első

alkalommal ren-

dezte meg népsze-

rű nótaestjét a Gö-

döllői Kulturális

és Szociális Köz-

hasznú Egyesület

május 13-án, pén-

teken, a Művé-

szetek Házában. 

Az esten a köz-

kedvelt magyar és

cigány nóták olyan

előadók tolmácso-

lásában csendültek

fel, mint Csonka Zsuzsa, Kalocsay Zsuzsa, Rigó Mónika és Bokor János. A

művészeket Gödöllő Város Népi Zenekara kísérte; közreműködött a Szadai

Hagyományőrző néptánc csoport. c

A Szent István Egyetem Vadvi-
lág Megőrzési Intézetének
kertjében és trófeákkal gazda-
gon díszített előadótermeiben
zajlott szombaton a Gödöllői
Fészek Nagycsaládos Egyesü-
let első „Fészekrakó Családi
Nap” című programja. 

Az eseményen a baráti beszélgetések,

a gyerekek játszadozása mellett elő-

adások hangoztak el a nagycsaládo-

sokat érintő témákban. Részletes is-

mertetést hallhattak a résztvevők a

Nagycsaládosok Országos Egyesü-

letének működéséről, céljairól és fel-

adatairól. Köszöntötte a résztvevőket

dr. Gémesi György polgármester is,

aki elismeréssel szólt arról, hogy a

városban ismét működik a nagycsalá-

dosok civil szervezete. A találkozó-

nak otthont adó Vadvilág Megőrzési

Intézet munkatársai a hazánkban va-

don élő állatok ismertetésével, kitö-

mött példányainak bemutatásával kö-

tötték le a csemeték figyelmét.          it

(Folytatás az 1. oldalról) 

A Hungaroring szombaton nyílt napot

tartott; Budapestről is érkezett egy ke-

rékpáros csapat, de a gödöllőiek me-

zőnye szemmel láthatóan nagyobb szá-

mot képviselt, s – mint képeink is tanú-

sítják – a láthatósági mellényüknek kö-

szönhetően össze sem lehetett őket té-

veszteni. Mint a szervezők, köztük Pin-

tér Zoltán alpolgármester, a Gödöllői

Lokálpatrióta Klub elnöke elmondták,

rendkívül fontosnak tartják a biztonsá-

got, s egyben szeretnék, ha minél többen

kerékpároznának a vá-

rosban. Ezért kérik,

használják a sárga mel-

lényt mindennapos bi-

ciklizésükkor is a For-

ma 1-es pályán most akár két kört is

megtett résztvevők. 

A túra zavartalan lebonyolítását kis-

busz, teherautó és orvos jelenléte is szol-

gálta. Szerencsére az utóbbi beavatko-

zására nem volt szükség, s csupán né-

hányan pakolták fel a platóra a drótsza-

marat, s választották a visszaútra a

buszt. A megtett távolság egyébként

cseppet sem volt elhanyagolható. A

Sonytól a Hungaroring bejáratig 18 ki-

lométer az út, a pályán pedig négy kilo-

méter volt egy „kör”. Ennél fogva aki

végig a nyeregben volt, legalább 40

kilométert teljesített aznap.

A program végén tartott sorsoláson

Györe Bence gödöllői résztvevő nyerte

a Nemzeti Közlekedési Hatóság által 

felajánlott egyik kerékpárt. A szervezők

már a túra napján számos köszönő leve-

let kaptak a résztvevőktől. it

Irány a Hungaroring!

Miénk volt a pálya

Az Airsoft K.S.E. szombaton és vasárnap másodszor rendezte meg Babat-

pusztán az Extrém hétvégét a Gödöllőn és környékén élő extrém sportokat

űzőknek és az azok iránt

érdeklődőknek.

A programban szerepelt

Off-Road, aikido, RC re-

pülés és helikopter, íjász,

kutyás és taek-won-do be-

mutató. 

Egy kiszuperált tankon is le-

hetett utazni. A gyerekeket

ugrálóvárak is várták.          it

Fészekrakó Családi Nap

Extrém Hétvége Babatpusztán

Nagy sikerű nótaest



2011. május 18. Gödöllői Szolgálat 5Kultúra

Hogyan jöhet létre jól működő,
boldog párkapcsolat férfi és nő
között? Mikor, mint ugye, Ka-
rinthy Frigyes nyomán tudjuk:
mindkettő mást akar. A férfi
nőt, a nő meg férfit. 

Neves pszichológusok, pszichotera-
peuták, pszichiáterek járják körül a
kérdést a Párkapcsolat klinika című
könyvben. Van köztük, akit így hatá-
roznak meg: szexuálpszichológus.
Mást: szexoktató. De kifejti vélemé-
nyét a témáról római katolikus pap is.

Tehát sokféle szempont szerint
megfogalmazott tanácsot nyerhet a
könyvből, aki tanácstalan. S az is, aki
nem az. Vagy legalábbis úgy gondol-
ja, hogy nem szorul tanácsra. Pár-
kapcsolati kérdésekben nem lehetünk
elég okosak. Hiszen ki is ismerhetné
igazán, annyira, hogy már semmi
meglepetést ne okozzon a számára, a
másik embert. De akár saját magát is. 

Olvashatunk például arról a
könyvben, hogyan kell felkészülni a
párkapcsolatra. Másképpen: életszö-
vetségre. Az alap legyen a szenvedély,
az intimitás és az elköteleződés „szent
hármasa”. Legyünk képesek a szere-
tetre. Ez a képesség gyerekkorunkban
válhat sajátunkká, ha a szüleinktől
megfelelő mennyiségű „szeretetmu-

níciót” kapunk. Felkészíthetnek a jó
párkapcsolatra a nagy barátságok is,
melyeknek főként a serdülőkorban
van itt az idejük. Húszéves korunk
körül érkezünk el oda, hogy mindaz,
amit begyűjtöttünk a felnövekedés
során, beépüljön a személyiségünk-
be. Ha tudjuk szeretni a másikat, va-
lamint el tudunk beszélgetni vele, be-
levághatunk abba a nagy, életre szóló
vállalkozásba, ami a házasság. 

Hol ronthatjuk el, ami gyönyörűen
indult? Hogyan juthatunk el odáig,
hogy minden zökkenőért, bajért, kel-
lemetlenségért csakis és egyedül a
másikat hibáztatjuk? Van szakember,
aki úgy véli: adódnak kikerülhetetlen
válságok. Ezek a kapcsolat fejlődé-
sének kulcsai.

Hol a boldogság mostanában? –
teszi fel a kérdést más, a „mostaná-
ban” kifejezésre összpontosítva. Ko-
runkban sok minden megváltozott,
nem biztos, hogy megfelel az, ami
korábban évtizedekig vagy akár év-
századokig jól bevált. 

Olvashatunk a párkapcsolaton be-
lüli elmagányosodásról. Az elmagá-
nyosodásnál rosszabb is bekövetkez-
het: az agresszió. Jó előre tudható,
hogy kik az agresszorok és hogyan
választják ki az áldozataikat. 

„Te csak illatozzál!” – inthetnénk

lányainkat. Az egyik szerző szakma-
beli elődjét idézi ezzel a mondattal.
Ez a rész annyira tetszett és annyira
fontos lehet, hogy én pedig idézem
tovább őt, Hevesi Krisztina szexuál-
pszichológust: „A virágok pompáz-
nak, színesek, illatoznak – és várnak.
Büszkén. Egy virág sem ugrándozik a
rovarok után, hogy azok beporozzák.
A lányok először kicsit értetlenül néz-
nek rám. Példákat sorolnak. Nem baj,
mondom, legalább egyszer próbáld
ki. Csillogó szemmel jönnek vissza:
Ez működik! Tudom… Ilyen az, ami-
kor a dolgok a helyükre kerülnek.”
(Párkapcsolat klinika)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Veled vagy nélküled

Telt ház előtt léptek színpadra
a Frédéric Chopin Zeneiskola
legeredményesebb növendé-
kei szombaton este a Művé-
szetek Házában. Mint minden
esztendőben, az intézmény az
idén is lehetőséget adott  ki-
emelkedő teljesítményt nyújtó
tanulóinak, hogy a Gödöllői 
Szimfonikus Zenekar kísére-
tében mutatkozhassanak be a
város zeneszerető közönsége
előtt. 

Bali János, Balogh Ágnes, Barta
Katalin, Béres Ágota, Buka Enikő,
dr. Czitrovszky Ilona, Ella Attila,
Juniki Spartakus, Láng Gabriella
és Tóthné Pataki Anikó növendékei
az est első részében Bach, Handel, Vi-
valdi és Haydn, majd a második rész-
ben Rossini, Fauré, Massenet és Hi-
das műveit szólaltatták meg. 

Sivadó Mónika, Sivadó Brigitta,
Székely Nóra, Laurán Apolka,
Wirnhardt Júlia, Deák Péter, Pék

Ramóna, Sápi Viktor, Holczinger
András, Ella Orsolya és Kovács
Borbála az elmúlt években számtalan
megyei és országos versenyen öregbí-

tette Gödöllő és a Chopin zeneiskola
hírnevét, és kaptak rangos elismeré-
seket. Szombaton este a hazai közön-
ség csodálatát is kivívták: a gödöl-

lőiek vastapssal jutalmazták a pro-
dukciókat. A koncertmester ez alka-
lommal Ménesi Gergely volt. 

A koncert összeállítása, a fellépők
kiválasztása nem volt könnyű feladat,
hiszen az intézmény számtalan kiváló
eredményes növendékkel büszkél-
kedhet. Néhány nappal ezelőtt a gyer-
mek-, és az ifjúsági vonószenekar ért
el példanélküli eredményt: a VII. Or-
szágos Zeneiskolai Zenekari Verse-
nyen mindkét  – Lázárné Nagy And-
rea által vezetett – együttes első díjat
kapott. kj 

Az Ottlik ház udvarán, a ház je-
lenlegi tulajdonosai, a Dombó-
vári család vendégszeretetét
élvezve szép számban gyűlt
össze az irodalom, annak jeles
alakjai iránt érdeklődő közön-
ség az elmúlt szombat délután. 

Sok mindenről hallhattunk az elő-
adók, Sumonyi Zoltán és Kelecsényi
László írók, irodalomtörténészek jó-
voltából. Először is arról beszéltek,
hogyan bújtatta Ottlik Géza az üldö-
zöttek közé tartozó Vas Istvánt a nyi-
lasterror idején, 1944 októberétől ka-
rácsonyig hatvanöt napon át budai,
Riadó utcai otthonában. Ennek kap-
csán ők maguk is megjelentek egy
1980 körül készült riportfilm részleté-
ben emlékezve a vészterhes napokra. 

Mi jutott nekik osztályrészül az
1940-es évek végén, mi az 50-es
években? Ottlikot megvádolták azzal,
hogy nyilas volt, Vas István gyanúba

keveredett, hogy talán ő is írt Rákosit
dicsőítő verset. Nem írt, de az igaz,
hogy belépett a Magyar Dolgozók
Pártjába – így hívták az 50-es évek el-
ső felében „a pártot” –, majd kilépett
belőle. 

Kiderült, hogy Sumonyi Zoltán –
aki most hatvankilenc éves – már
gimnazista korától ismerte Vas Ist-
vánt és feleségét, Szántó Piroskát. És
hol ismerhették meg egymást az írók
az 1960-as, 70-es, 80-as években?
Szigligeten, az Írók Alkotóházában. 

Milyen játékok folytak a társalgó-
ban? Kik vettek részt a játékban és
kik nem? Vas István például nem, ő
este is dolgozott. Amiben még buz-
galmat tanúsított a munkán kívül, a
templomba járás volt. Egyet sem mu-
lasztott el a misék közül, melyeket
bemutattak a falu katolikus templo-
mában. Piroska is jött vele, bár, mint
mondta, őt reformátusnak keresztel-
ték meg – a nyilasterror idején ő is

bujkált, egy faluban, Bajóton -, de „a
Pista” kedvéért jön. 

Ottlikot piszkálták, amiért nem ír.
Az egy Iskola a határon című regé-
nyen kívül nincs kerek egész műve.
Nemcsak ezért piszkálták, hanem
még, hogy lépjen be az Írószövetség-
be. (Ugyanis írószövetségi ajánlás
nélkül nem kaphatott Kossuth-díjat.
Azt hiszem, tévedtek az előadók ab-
ban, hogy Nemes Nagy Ágnessel hár-
masban egyszerre kaptak Kossuth-dí-
jat. Vas István már díjazott volt a 70-
es években is. Nemes Nagy Ágnest
meg akkoriban tüntették ki, emlék-
szem, „cikizték”, hogy egyszerre
Moldova Györggyel.) Ottlik meg-
kötötte magát: nem ír levelet, nem ké-
ri a felvételét. De ez csak formaság,
érveltek mások, hiszen akaratán kívül
nem vehetnek fel valakit valahová.

Szóval, Szigligeten rengeteg csuda
megesett. Akkor kellett távoznom az
összejövetelről, mikor a Szent István
játék szóba került. Nagy Szent István
játékos voltam pedig magam is. Rég
volt.

N. A. 

Ifjú tehetségek koncertje

A közönség köszönete

Nem hiszem, hogy akadna bárki is, aki
ellent tudna állni egy Angyalka hívásá-
nak. Márpedig a Gödöllői Városi Mú-
zeum legújabb, az időszaki kiállításhoz
és a barokk évhez kapcsolódó kiadvá-
nyában személyesen Angyalka hív ben-
nünket, hogy kalandozzuk be vele a bel-
várost, és segítsünk neki megtalálni ba-
rátait. 
A Kerényiné Bakonyi Eszter nevével
fémjelzett családi foglalkoztatóval az
érdeklődők önállóan indulhatnak  sétá-
ra, felkeresve városunk barokk emlé-
keit, így látogatva meg Angyalkával a
ma is itt rejtőzködő – vagy talán csak ál-
talunk észre nem vett – barokk angya-
lokat.  
A kiadvány segítségével a gyerekek és a
szülők a városi múzeum épületéről, a
Kastélykert étterem épületéről,  a Gras-
salkovich-kastélyról, a Nepomuki Szent
János szoborról és a Mária-oszlopról ol-

vashatnak érdekességeket, s ezekhez
kapcsolódóan játékos feladatokat old-
hatnak meg. A kiadvány elsősorban a 6-
10 éves gyerekeknek szól, de a családon
belül valamennyi korosztály számára
kellemes játékra, hasznos közös időtöl-
tésre ad lehetőséget. A hozzá tartozó le-
porelló és memória játék önállóan is
megvásárolható. Akik pedig még többet
szeretnének megtudni a barokk angya-
lokról, részt vehetnek a városi múzeum
új foglalkozásán, ami szintén erre a fog-
lalkoztatóra épül. bj

Irodalmi utazás Ottlik Gézával és Vas Istvánnal

Egy barátság állomásai Megjelent a városi múzeum új kiadványa

Angyali kalandozás

Laurán Apolka

Sivadó Mónika, Sivadó Brigitta
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PARKOLÁSI TILALOM

A PARK ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGE MIATT MÁJUS 18-ÁN 22
ÓRÁTÓL, MÁJUS 19-ÉN 16 ÓRÁIG AZ ERZSÉBET-PARK
TÁNCSICS MIHÁLY ÚTI OLDALÁN TILOS A PARKOLÁS!

Véget értek a munkák az Er-
zsébet-parkban, a Norvég Alap
támogatásával megújult látvá-
nyosságot május 19-én ünne-
pélyesen adják át. Az itt talál-
ható emlékek közül elsőként
Erzsébet királyné szobra újult
meg, de megszépült a koráb-
ban a növényzet által teljesen
eltakart Erzsébet-szikla és a
Grassalkovichok által építte-
tett barokk Kálvária is. 

Érdemes végigsétálni a megszépült
Erzsébet-parkon, aki nem járt itt az
elmúlt hetekben, szinte rá sem ismer.
A királyné szobrához vezető sétány
gyöngykavics burkolatot kapott, és
rövidesen virágba boruló növények
szegélyezik. A királyné szobra sem
búvik el úgy a fák és bokrok rengete-
gében, mint korábban. 
A felújított talapzaton álló alakot szé-
pen kiemeli, hogy mögötte megtisztí-
tották a területet, és már a szobor előtt

állva előtűnik az Erzsébet-szikla,
amit sétaúton közelíthetnek meg az
érdeklődők. A szikla előterében lévő
padon bárki megpihenhet, a bátrab-
bak azonban magasabbra is merész-
kedhetnek, ha vállalják, hogy meg-
másszák az oldalába vájt lépcsőt. 
A sziklának helyet adó dombon is

jelentős munkák foly-
tak az elmúlt napok-
ban, itt is megújult a
növényzet, a koráb-
ban is itt díszlő nö-
vények fiatalabb pél-
dányaival alakítottak
ki rendezett park-
részt. 

Már a napokban is so-
kan megcsodálták a
felújított barokk Kál-

váriát, amin a múlt héten még dolgoz-
tak. A korábban szürke létesítmény,
igazi különlegesség, és a szakembe-
rek szerint hazánkban egyedülálló,

mivel a restaurálást követően jelentős
része visszakapta eredeti színét.
Miután a korlát kőelemeit elbon-
tották, és két szobrot műhelymunkára
elszállítottak, az első körben történt
megtisztítás után Varga Zoltán Zsolt

és Bíró János szobrászművészek
megtalálták rajtuk az eredeti színeket.
Korábban csak leírásokból tudtuk,
hogy a szobrok eredetileg festettek
voltak, csak a később, a kor divatjá-
nak változásával távolították el róluk
a festékrétegeket. 
Szerencsére azonban ezek nyomok-
ban megmaradtak, így már csak a
műemlékvédelmi szakemberek dön-
tésén múlt, hogy ismét eredeti szép-
ségükben láthatjuk őket. A döntést
hosszas szakmai egyeztetés előzte
meg, így a munkálatok csak a múlt
héten fejeződtek be. jb 

Napról-napra kevesebb a háló
és az állvány a királyi váró épü-
letén. Ahogy egyre inkább elő-
tűnik a megújuló épület, úgy
gyönyörködnek egyre többen
annak szépségén.

Az épületbe már csak néhány napig
láthatnak be a kíváncsiskodók, meg-
kezdődött ugyanis a nyílászárók be-
helyezése, s amint ezek helyükre ke-
rülnek, már csak a június 18-ai meg-
nyitón – valamint lapunk beszámolói
segítségével – láthatják, milyen is
lesz az egykori királyi, királynéi és
hercegi váró. E három termet az épü-
let vasúti sínek felé eső helyiségeiben
( a nemdohányzó váró, a középső rész
és a volt bisztró) alakítják ki, itt mú-
zeumi tér, és kiállítás várja majd az
érdeklődőket. 

Az épület Állomás utca felőli ré-
szénél, a korábbi jegypénztárak felőli
oldalon idegenforgalmi létesítmény,
míg azzal szemközt kávézó szolgálja
majd a betérők kényelmét. 

A belső munkák a tervek szerint
haladnak, a leendő kiállítási részek-
ben már felkerültek a falakra a stuk-
kók és a faburkolat, s rövidesen a ta-
pétázás is befejeződik. A királyi váró
rövidesen zöld, a királynéi sárga, a
hercegi pedig bordó színben
pompázik majd.

Az épület külső része is meg-
változott, s ez nemcsak a hely-
reállított kupolának és a ki-
alakítás alatt lévő előtetőnek
köszönhető, hanem annak is,
hogy a felületi tisztítás után a
külső burkolat már jelentős ré-
szen visszanyerte eredeti sárgás
színét. Az építmény bejárati ré-
szei fölé a tervek szerint a héten

helyezik fel azokat a díszítőelemeket,
girlandokat és nőalakokat, amiket
Varga Zoltán Zsolt és Bíró János
szobrászművészek néhány megma-

radt fotó alapján rekonstruáltak. 
A munkák végének közeledtét

jelzi, hogy már az épület melletti jár-
da szakasz rendbetétele is megkez-
dődött.

bj

Megszépül a Gödöllői Városi Múzeum, a Városi
Piac és a mozi épületegyüttese. A munkák május
9-én kezdődtek meg, és június 17-ig tartanak. A
Múzeumok Éjszakáján, június 18-án már egy
megújult épület fogadja a rendezvényre érkező-
ket. 

A felújítás a burkolat javításával kezdődött meg, ezt köve-
tően sor kerül a teljes külső felület festésére, valamint a fa
és a fém részek rendbetételére is. Ezzel együtt a piac olda-
lában lévő üzletház festését is elvégzik.

A nyitva tartást és a működés valamennyi létesítmény-
ben mindvégig biztosított lesz, a forgalmat akadályozó munkákat zárás után, illetve hétvégén végzik el. Jelentős változás
lesz, hogy  – hasonlóan a Szabadság térhez – hamarosan a piac területén is tilos lesz a dohányzás. A szabályozás június
1-jével lép életbe, ekkortól csak a vendéglátóipari kitelepüléseken lehet majd rágyújtani. kj 

Épp, hogy elkészült, máris megrongálták
az Alsóparkba kihelyezett bútorokat és
tájékoztató táblát. Mint arról már beszá-
moltunk, a Norvég Alap támogatásával
városunk központi zöldterületének je-
lentős része is felújításra került. Ennek
keretében többek között padokat, aszta-
lokat helyeztek ki, amiket nagy örömmel vettek birtokba városunk lakói, az ide
látogatókat pedig útjelző táblák segítik a tájékozódásban. 

Sajnos azonban, alig fejeződtek be a
munkálatok, máris rongálásról kell hírt
adnunk. A hét végén sokak felháboro-
dására ismeretlenek összefirkáltak több
padot, valamint a fősétány és a Palota-
kert felőli sétány találkozásánál kihe-
lyezett irányjelző táblát. Az ügyben a
Polgármesteri Hivatal ismeretlen tettes
ellen feljelentést tett. jb 

Látnivalók az Erzsébet-parkban

Régi pompa új fényben, színben

Átalakulás és megtisztulás

Díszítik a királyi várót

Szépül a Hamvay kúria épülete

Rongálás az Alsóparkban

Még át sem adták…
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Május 21-22., szombat,
vasárnap: 9-11 óra: 

Plútó Állatorvosi Rendelő

Rendel: dr. Horváth Márk  

Gödöllő, Szabadság út 97. 

Tel.: 20-385-5726.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

A Hortenzia latin eredetű név
és a Hortensius római nemzet-
ségnévből származik. Jelenté-
se: „kerti virág“. Ma már kék
színben is pompázik. Ahogyan
a kék rózsa, fekete tulipán
vagy a lila szegfű... A kertészek
egy kis trükkel képesek a virá-
gok színét is manipulálni! De
hogyan? Egy érdekesség a hor-
tenziáról.

A természetben sok szép kékvirágú
növény fordul elő, például a pusztai
meténg (Vinca herbacea), a terjőke
kígyószisz (Echium vulgare), a tár-
nics (Gentiana cruciata), a kék nőszi-
rom (Iris germanica), májvirág (He-
patica nobilis), búzavirág (Centaurea
cyanus) stb.

Ezek a növények a bennük találha-
tó színanyagoknak (antociánoknak)
köszönhetik kék színüket.

A furfangos kertészekben felme-
rült, hogy ha divatos a kék virágszín,
miért ne változtatnák meg az eredeti-
leg más színű növények virágát is
ilyenre. Egy kis trükkel képesek lehe-
tünk manipulálni a virágok színét!

Hogyan lehet egy virág kék?

Sok termesztő, nemesítő foglalko-
zik azzal, hogyan lehetne kék virágú
növényeket, például rózsát nemesí-

téssel „előállítani“. Egyelőre a meg-
festés hatékonyabb és egyszerűbb 
eszköznek bizonyul, bár az előző év-
ben a japánoknak sikerült génmani-
pulációval kék rózsát létrehozniuk
(árvácska delphinidin nevű szín-
anyagának génjét beültették a rózsá-
ba). Ezt az állapotot azonban nem
könnyű hosszú ideig fenntartani, mert
a környezet (például a talaj kémha-
tása) is befolyásolja a virágok színét.

S hogy végre választ adjunk a cím-
ben feltett kérdésre, a hortenzia (Hyd-
rangea macrophylla, H. hortensis) 
fajtól és talajtól (pH=4) függően lehet
kék színű. Ha alumínium-szulfáttal
öntözzük a növényt, akkor a virágok
azúrkék színűek lesznek. Ha timsóol-
datot teszünk az öntözővízbe, akkor
pedig még élénkebb kék virágaink
nyílnak majd. Mindkét adalékanyag
beszerezhető a gazdaboltokban.

edenkert.hu

Nem csak kertészeknek

Kék korszak a kertben
Kikeltek az idei szezon első fla-
mingófiókái a Fővárosi Állat-
és Növénykertben. Az elmúlt
két hétben összesen 15 fla-
mingó látott napvilágot. A fia-
talok még nem képesek a fel-
nőtteknek való táplálék elfo-
gyasztására, ezért a felnőttek –
flamingószokás szerint – úgy-
nevezett begytejjel táplálják
őket.

Eddig igen sikeresnek tűnik a költési
szezon a Fővárosi Állat- és Növény-
kertben élő rózsás flamingóknál. A
zebrák szomszédságában látható gáz-
lómadaraknál az első tojásokat már-
cius legvégén, illetve április elején fi-
gyelték meg a gondozók. Mivel ennél

a fajnál a kotlási idő 28-32 nap szo-
kott lenni, az első fiókák kikelésére
április végén lehetett számítani. A pa-
pírforma be is vált, az első három ap-

róság április 28-án kelt ki a tojásból.
Ezután egy héten át szinte minden
nap újabb fiókákkal gyarapodott a
flamingóállomány, így mostanra ösz-
szesen 15 fióka lá-
tott napvilágot eb-
ben a költési sze-
zonban. A fiókák
világra jövetelé-
nek fő időszaka a
tavalyi évhez ké-
pest néhány nap-
pal korábban zaj-
lott le, hiszen
2010-ben erre áp-
rilis 30. és május
17. között került
sor, sőt néhány
madár a kedvezőt-
len időjárás miatt
akkor pótlólagos
költési szezont
volt kénytelen be-
iktatni.

A kikelt flamingó-
fiókák nemcsak
kisebbek a felnőt-
teknél, hanem
egészen máshogy
is néznek ki. Az
alig néhány napos,
illetve egy-két he-
tes madarak testét
ugyanis szürke, pihés tollazat borítja,
lábaik viszonylag tömzsik, a felnőt-
tekre oly jellemző, sajátosan görbült
csőr helyett pedig még csaknem
egyenes csőrt viselnek. Ez egyben azt
is jelenti, hogy a fiókák az első pár
hónapban nem képesek a vízben
lebegő táplálékszervezetek kiszűré-
sére. 
Ehelyett a felnőttek emésztőcsö-
vének felső szakaszán speciális begy-

tej termelődik, ezt csurgatják a
fiókák csőrébe.
A rózsás flamingó (Phoeni-
copterus roseus) Dél-Európá-
ban, Afrikában, Dél- és Dél-

nyugat-Ázsiában őshonos madárfaj,
mely főként a folyótorkolatok, sekély,
sós vizű tavak és tengerpartok kör-
nyékén fordul elő a legnagyobb

számban. Magyarországon ritka kó-
borlóként, alkalmi vendégként talál-
kozhatunk velük. Hazánkban védett
madárnak számít, eszmei értéke
50.000 Ft. A világ állatkertjeiben vi-
szonylag gyakori, azonban a buda-
pesti kolónia nemzetközi összehason-
lításban kifejezetten népesnek és sza-
porának számít. Jelenleg csaknem
százharminc állat alkotja az Állatkert
flamingócsapatát. pts

Fővárosi Állat- és Növénykert

Kikeltek a flamingófiókák

A madagaszkári élővilágot be-
mutató állatházban, a makik és
nappali gekkók szomszédsá-
gában három új madárfajt is
láthat a közönség: a mada-
gaszkári vörös szövőmadara-
kat, a madagaszkári gerléket,
illetve a rendkívül ritka és ve-
szélyeztetett Bernier-récéket.
A madarak a Zürichi Állatkert-
ből kerültek Budapestre.

Három érdekes madagaszkári madár-
fajjal gazdagodott az Állatkert kellős
közepén található Madagaszkár ház.
A madarak mindannyian a Zürichi

Állatkertből érkeztek, és a karantén
időszaka után kerültek végső elhelye-
zésre a madagaszkári élővilágot be-
mutató állatházban.

Madagaszkári vörös szövőmadarat
(Foudia madagascariensis) magyarul
kardinális fodinak, vörös fodinak,
vagy vörös fodiszövőnek is hívják. A
furcsán hangzó fodi név arra vezet-
hető vissza, hogy a malgas nyelvben a
fajt fodilahimena néven ismerik (má-

sik neve horovana). Ép-
pen ezért franciául is
egyszerűen csak foudi
rouge-nak nevezik. A
kardinálisszín egyéb-
ként csak a hímekre jel-
lemző, a tojók szürkés-
barna színűek. Ez a faj
az erdei tisztásokat, fü-
ves területeket kedveli,
és különösen szívesen
tartózkodik a rizsföldek közelében.
Madagaszkár mellett – betelepített faj-
ként több más indiai-óceáni szigeten is
megtalálható. Budapesten összesen
hat madár képviseli ezt az állatfajt.

A fodikkal együtt
négy madagasz-
kári gerle (Ne-
soeanas picturata)
is érkezett Zürich-
ből. Ez a madárfaj
nevével ellentét-

ben nemcsak Ma-
dagaszkáron for-
dul elő, hanem
Mayotte, Réuni-
on, a Seychelle- és
a Comore-szigetek is elterjedési terüle-
téhez tartoznak. Szerencsére nem szá-
mít veszélyeztetettnek.

Annál ritkább a Bernier-réce (Anas
bernieri), amely mostantól szintén lát-
ható a Madagaszkár házban. Ez a faj
Madagaszkár nyugati részén, a part

menti területsávban él. Már tíz évvel
ezelőtt is csak 1500-2500 egyedre be-
csülték a vadonban élő állományát, ez a
szám pedig az elmúlt években tovább
csökken. Emiatt a faj veszélyeztetettnek
számít, az állatkertek így tervszerű sza-
porítással igyekeznek megmenteni a ki-
pusztulástól. A Bernier-réce egyébként a
világon mintegy ötven állatkertben ke-
rül bemutatásra, az összes állatkerti
egyedszám pedig valamivel több mint
háromszáz madárra tehető. A ritka fajt
nálunk egy pár képviseli.                  pts

Hathetes kiskutyákat szerető 
gazdinak odaajándékoznám. 

Tel.: 20/341-7063."

6-8 hetes szürke-cirmos fiú kiscica
gazdit keres! Domonyvölgyben

„tették ki“ anyástól - testvérestől!
Köszönettel! Tel.: 20-996-7608.

Szigetnyi paradicsom

Új madárfajok a Madagaszkár házban

Magas kerítés és villanypásztor veszi
körül a veresegyházi medveotthon 1,5
hektáros farkas-kifutóját, ám ez csak a
látogatókat védi. Valaki ugyanis lelőtt
két farkast. Sajnálatos, hogy az egyi-
küknek épp kölykei voltak. Hogy azok
megmeneküljenek, most emberi kezek
nevelik.

Az állatok testére gondozójuk talált
rá. A tetemeket a Szent István Állator-
vosi Egyetemre szállították. Az elsőd-
leges vizsgálat alátámasztotta: lelőtték a
farkasokat. Hogy ki vetemedhetett arra,
hogy vadásztudományát védtelen álla-
tokon gyakorolja, egyelőre még nem
tudni. A Medveotthon igazgatója felje-
lentést tett az illetékes hatóságnál. 
Elképesztő, hogy valaki vadászterüle-
tének tekinti az állatkertet, ami éppen ar-

ra van, hogy megóvja az állatokat. A
medveotthonban sok olyan állat kapott
menedéket, amiket korábban emberte-
len körülmények között tartottak. Ho-
gyan védjük meg ezentúl az állatokat? –
értetlenkedett az igazgató, aki a Fehér-
kerszt Állatvédő Liga kurátorával kar-
öltve 100-100 ezer forint jutalmat aján-
lott fel a nyomravezetőnek.

A hívatlan négylábú hús-
vétkor tűnt fel először a
szórakozóhelyen, majd
később fel is költözött az
egyik fára. A „ZéPé“ név-
re keresztelt állatot vé-
gül sikerült befogni.

A szórakozóhely dolgozóit
igencsak meglepte az „álarcos
látogató“. A mosómedve elő-
ször húsvétkor tette tiszteletét
a Zöld Pardonban, és végül
oda is költözött: az egyik lombos fán talált otthonra. Az állatot be akarták fogni,
mivel a kifejlett példányok esetenként veszélyt jelenthetnek a környezetükben
élőkre, jelen esetben a vendégekre. 

A helyszínre hívták a Fehér Kereszt Állatvédő Liga szakembereit, hogy be-
fogják a mosómedvét. Ők gondoskodtak az elhelyezéséről is. A négylábú ezen-
túl a Veresegyházi Farkas- és Medveotthon lakója lesz. A ZéPé névre keresztelt
állatot az újonnan épült mosómedvemenhelyen lehet majd látogatni.

Mosómedvét fogtak a Zöld Pardonban

Már az állatkertben sincsenek biztonságban az állatok

Veresegyházon lelőttek 2 farkast
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Rendező: Margita 344,2 TSE és
Pest Megyei Természetbarát Szövet-
ség
Időpont: Május 21. szombat
Rajt: Isaszeg Vasútállomás 6-8 óra
között

A túra távokról bővebb informá-

ció: Kristóf Zsolt 06 20 341 70 63,
k r i s t o f . z s o l t @ f r e e m a i l . h u ,
www.margita344-2.hu

Gyalogló teljesítménytúra

Pest megyei Piros V. szakasz

Úszásoktatást 
szervez a FUT Alapítvány 

A Hajós Alfréd Általános
Iskola uszodájában

Gödöllőn!
2011. június  20 - július 08.

naponta 8-10 óra között
(választható időpontok: 
8:00–8:40,  8:40–9:20,

9:20–10:00)

5-12 éves korig
(kezdőknek és már úszni

tudóknak)

Részvételi díj: 15.000 Ft
Jelentkezés és érdeklődés

naponta: Bencsik Ernő
tanár úrnál, reggel 7 és 9

óra között, valamint
19 óra után a 06/28-420-

632-es telefonszámon

ÚSZÁSOKTATÁS !

A Gödöllői Kosársuli SE csapatai
arany és ezüstérmet nyertek Eu-
rópa legnagyobb utánpótlás ver-
senyén, melyen idén 21 ország-
ból 475 csapat indult. A 21. Bécsi
nemzetközi kosárlabda tornán
az U 16-os  kategóriában (36 csa-
pat) veretlenül lettek elsők, az U
12-es korosztályban (14 csapat)
csak a győztestől szenvedtek ve-
reséget.

A kosársulis lányok ötödik alkalommal
indultak a rendkívül népszerű bécsi tor-
nán. A két korosztályban összesen 24 já-
tékos lépett pályára. A nagyok a csoport-
mérkőzések során magabiztos játékkal
nyertek a német Ludwigsburg és a Büh-
ler TV, valamint a cseh Velke Mezirici
ellen (Tánczos Karola a csehek gyűrű-
jébe dobta be 1000. pontját). A legjobb
16 között a német VfB Tamm csapatát is
könnyedén verték a kieink (Radócz

Imola ezen a meccsen megszerezte ez-
redik lepattanóját), majd a bosnyák Zel-
jeznicar elen is sikerült a győzelem. Az
elődöntőben a szlovák Bratislava csapa-
tát verték a mieink, ezzel a gödöllői lá-
nyok tavalyhoz hasonlóan, ismét beke-
rültek a torna döntőjébe, ahol a német
Michelbach csapata várt a lányokra. Ex-
tázisban játszott a csapat és nyert, így a
GKSE csapata a tavalyi ezüst után
első lett Bécsben. A győztes csapat
tagjai: Bátori Zsófia, Bencsik
Bianka, Bencsik Boglárka, Éder
Hanga, Hollósy Réka, Miknyócz-
ki Dóra, Radócz Imola, Slézinger
Krisztina, Tánczos Karola,  Urbán
Vanda, Tromposch Ottilia, Zámbó
Kamilla. Edző: Szabó Tamás.

A kicsik az első két mérkőzésen
nagy csatában nyertek a cseh Jicin

és a lengyel Pivot ellen. A szlovák Stara
Tura viszont simán legyőzte őket. A 
nyolc között a négy győzelemmel to-
vábbjutó német Göttingen következett.
A kosársulis lányok elsősorban remek
védekezésüknek köszönhették, hogy le-
győzték a torna egyik esélyesét. A dön-
tőbe jutásért a szintén német Bürgerfeld
ellen egymást múlták felül a gödöllőiek
és hatalmas meglepetést okozva bejutot-
tak a döntőbe, ahol újra a Stara Tura volt
az ellenfél. Ezúttal kicsit szorosabb lett
az eredmény, de a szlovák csapat megér-
demelten nyerte meg a tornát. Az ezüst-
érmes csapat tagjai: Aranyos Eszter, Bi-
szák Ottilia, Bodovics Kriszta, Gál Em-
ma, Gerháth Bernadett, Kottán Alex-
andra, Kottán Fanni, Kriszt Annamária,
Lantos Lili, Scelsa Elisa, Slézinger Lili,
Takács Dorottya. Edző: Szabó Tamás. 

Radócz László elnök szerint az U 16-
os lányok remek teljesítményt nyújtot-
tak és nagyon megérdemelték ezt a sik-
ert. Az U 12-es csapat pedig óriási meg-
lepetést okozott azzal, hogy bekerült a
torna döntőjébe. Elmondta, nagyon kö-
szöni a bécsi tornán kint lévő és a lányok
utaztatásában részt vevő szülők segítsé-
gét, valamint a marosvásárhelyi, a sepsi-
szentgyörgyi és a paksi csapatoknak a
fergeteges szurkolást. 
Honlap: www.gkse.hu -ll-

Kosárlabda – XXI. Bécsi nemzetközi torna

Kosársuli SE: Arany és ezüstérem

Lassan véget érnek a diákolim-
pia labdarúgó küzdelmei. Terem-
fociban és szabadtéren összesen
7 kategóriában versenyeztek a
városi iskolák csapatai (ebből öt-
ször Erkeles siker született, egy-
egy bajnoki cím jutott a Petőfi-
nek és a Szent Imre diákjainak). 
A múlt héten az I. korcsoport megyei
döntőjében, melyet Érden rendeztek, az
Erkel Ferenc Ált. Isk. csapata két vere-
ség után, a házigazdákat 4–1-re verve a
3. helyet szerezte meg. A csapat tagjai:
Cselényi Dániel, Tóth Szabolcs, Nor-
mann Márton, Krizsán Márk, Bokor Le-
vente, Debreczeni Máté, Alvazír Basár.
Testnevelő: Gadanecz György.

Atlétika – Hajós és Erkel sikerek

Négy városi (Erkel, Hajós, Petőfi, Pre-

montrei) és két vidéki (Kartal, Tura) is-
kola részvételével, a GEAC atlétika pá-
lyáján rendezték meg a Diákolimpia at-
létika  összetett atlétika versenyeit. A fi-
atalabbaknál a Hajósos diákok, az idő-
sebbeknél az Erkel tanulói jeleskedtek.
Eredmények: II. korcsoport, fiúk: 1.
Szabadka János (Tura), 2. Kovács Be-
nedek (Hajós), 3. Szeredi Gergő (Ha-
jós); Csapat: 1. Hajós, 2. Tura, 3. Erkel
II.kcsp., lányok: 1. Varga Vivien (Ha-
jós), 2. Rózsahegyi Krisztina (Erkel), 3.
Pavkó Natália (Hajós); Csapat: 1. Ha-
jós, 2. Tura, 3. Erkel, III. kcsp., fiúk: 1.
Kerekes Marcell (Er-kel), 2. Berki Sán-
dor (Petőfi), 3. Hadnagy Richárd (Ha-
jós); Csapat: 1. Erkel, 2. Hajós, 3. Pető-
fi, III. kcsp., lányok: 1. Hornyák Ber-
nadett (Hajós), 2. Kovács Emma (Ha-
jós), 3. Madácsi Réka (Erkel); Csapat:
1. Hajós, 2. Erkel, 3. Premontrei, IV.

kcsp., fiúk: 1. Vanó Tamás (Erkel), 2.
Eperjesy Benjamin (Hajós), 3. Szeke-
res Martin (Petőfi); Csapat: 1. Erkel, 2.
Hajós, 3. Petőfi, IV. kcsp., lányok: 1.
Jászai Vanda (Hajós), 2. Ferencz Anna
(Premontrei), 3. Szabó Anett (Kartal);
Csapat: 1. Erkel, 2. Hajós, 3. Premon-
trei                                                                 -ggy-

Diákolimpia – Labdarúgás

Megyei 3. helyen az Erkel
Az elmúlt hétvégén a Pilis csapa-
tát fogadta a Gödöllői SK a me-
gyei I. osztály 26. játéknapján. A
felnőttek 1–1-es döntetlent értek
el és öt forduló óta veretlenek,
míg az ifi csapat ismét nyerni tu-
dott, ezúttal 4–1-re.

Pest megyei I. osztály, 26. forduló

Gödöllői SK – Pilisi LK 1–1 (0–1)
Gól: Lovrencsics Balázs
Pest megyei I. osztály U19, 26. forduló

Gödöllői SK – Pilisi LK 4–1 (3–0)
Gól: Somogyi Levente (2), Csenteri
Csaba, Koczeth Zsolt

Magyar Kupa – Döntős a csapat

Az elmúlt héten, játszotta a Pest me-
gyei kupasorozat elődöntőjét a Gödöllői
SK csapata. Az ellenfél a szintén me-
gyei első osztályú Tápiószecső volt, aki-
ket Lovrencsics Balázs két találatával
sikerült legyőzni, ezzel bejutott a GSK a
megyei kupa döntőjébe. Itt a Törtel lesz
majd az ellenfél.
Pest megyei Kupa, elődöntő

Gödöllői SK – Tápiószecső 2–1 (1–0)
Gól: Lovrencsics B. (2)

Megyei I/B osztály – Hazai zakó

Pest megyei I/B osztály, 26. forduló
GEAC – Piliscsaba 1–2 (0–0)
Gól: Teréki Máté

Megyei III. osztály – Bajnok a
GSK II.

Szűk 20 év várakozás után, ismét baj-
noki címnek örülhettek felnőtt szinten a
gödöllői labdarúgók. A Gödöllő kettő a
megyei III. osztály keleti csoportjának
utolsó játéknapján Kartalon is nyerni tu-
dott, ezzel megnyerte a bajnokságot.
(Bővebben a következő számunkban)
Pest megyei III. osztály, 21. forduló

Kartal – Gödöllői SK II. 1–3 (0–1)
Gól: Lovrencsics B., Szabó László, Pin-
tér Tamás

Utánpótlás – Eredménydömping

NB II. U17, közép C csoport 20. for-

duló: Gödöllői SK – Gyöngyösi SI 2–3
(1–2) Gól: Nagy Barnabás, Háló Martin
Buda
NB II. U17, közép C csoport 25. for-

duló: Gödöllői SK – Szent István 1–1

(0–1) Gól: Krizsanyik Kristóf
NB II. U13, közép A csoport 25. for-

duló: Gödöllői SK – Jászberény 1–4
(0–3) Gól: Lovász Barnabás
NB II. U15, közép A csoport 26. for-

duló: Vasas Pasarét – Gödöllői SK 1–2
(1–0) Gól: Hegyi Balázs (2)
NB II. U13, közép A csoport 26. for-

duló: Vasas Pasarét – Gödöllői SK 10–0
(5–0)
Megyei U16, Gödöllő körzet 21. for-

duló: Bag – Gödöllői SK U15 0–7 (0–2)
Gól: Nagy Barnabás (3), Hegyi Balázs
(2), Bali Dávid, Győri Gergő
Megyei U16, Gödöllő körzet 22. for-

duló: Gödöllői SK U15 – Aszód 3–2
(1–0) Gól: Batizi Bence, Varga Tamás,
Tóth-Velez Valentin
Megyei U16, Gödöllő körzet 23. for-

duló: Vácszentlászló – Gödöllői SK
U15 0–13 (0–7) Gól: Pozsonyi Kriszti-
án (5), Dobi Gergő (3), Bali Dávid (2),
Győri Gergő, Batizi Bence, Puskás Gá-
bor
Megyei kiemelt U14, 20. forduló

Dunakeszi Kinizsi – Gödöllői SK 4–2
(2–2) Gól: Balogh Róbert, Fellegi Nán-
di
Megyei kiemelt U14, 21. forduló

Gödöllői SK – Dunaharaszti 4–2 (1–2)
Gól: Balogh Róbert, Fellegi Nándi (2),
Mihalik Zsolt
Megyei U13 ¾ pálya, 27. forduló

Gödöllői SK – Galgagyörk 0–4 (0–2) -tl-

Az elmúlt hétvégén rendezték Ül-
lőn az országos futsal NB I. U15-
ös korcsoportjában a középdön-
tőket. A legjobb nyolc között a
gödöllői korosztályos csapat is
érdekelt volt. A Rubeola FC jogán
versenyző fiatalok magabiztosan
jutottak a négyes döntőbe, ame-
lyet Gödöllőn rendeznek majd
május 29-én. 
Tóth László 1996-os együttese a Be-
rettyóújfalu, a Nyíradony, valamint a
Cső-Montage hármassal került össze (a
mások csoportban az Aramis, a Vasas, a
Gyöngyös, valamint az Ózd küzdött a
továbbjutó két helyért). A gödöllői
fiatalok tartva jó szokásukat veretle-
nül zárták a fordulót, így magabizto-
san jutottak a legjobb négy közé a
bajnokságban. Az elődöntőben majd
a Gyöngyös lesz az ellenfél, akiket
az alapszakaszban mindannyiszor si-
került legyőzni (nyolcból nyolc si-
ker), míg a másik ágon a Colorspect-

rum Aramis és a Cső-Montage küzd
majd egymással a döntőbe jutásért.
Futsal U15, középdöntő, B csoport

Rubeola FC Gödöllő – Berettyóújfalu
5–0 (2–0) Gól: Józsa Tamás, Hegyi Ba-
lázs (2), Tóth Patrik (2)
Rubeola FC Gödöllő – Nyíradony 7–0
(3–0) Gól: Tóth-Velez Valentin (2), Sza-
bó Bence (2), Varga Tamás, Gyárfás Ta-
más, Tóth P.
Rubeola FC Gödöllő – Cső-Montage
2–2 (1–2) Gól: Hegyi B., Tóth P.
B csoport: 1. RFC Gödöllő, 2. Cső-
Montage, 3. Beretytyóújfalu, 4. Nyíra-
dony                                                                  -li-

Az elmúlt héten eldőlt, hogy Tóth
Kriszta ott lesz a 2012-es londoni
Olimpián, miután a Rotterdam-
ban megrendezett asztalitenisz
világbajnokságon megszerezte a
kvótához szükséges pontokat. 

Ugyan párososban, a Tóth Kriszta, Pó-

ta Georgina duó már a 2. fordulóban
búcsúzott (16 közé jutásért), de a gödöl-
lői kötődésű sportoló egyéniben a leg-
jobb 32-ig jutott, ezzel a hétszeres Euró-
pa-bajnoknőnk biztosan résztvevője a
következő ötkarikás játékoknak.            -li-

Asztalitenisz – Tóth kvóta

London már biztos

Labdarúgás – Kupadöntős a GSK

Bajnok a Gödöllő kettő

Futsal – NB I. U15, középdöntő

Döntős a Gödöllő U15-ös csapata

Az 1996-os csapat mérlege az U15-ös futsal
bajnokságban: 25 győzelem, 2 döntetlen...

Infó, nevezés: www.pmksz.hu
+36/309130287                                 



ANGYALI KALANDOZÁS

Május 21‐én szombaton 10 órától
A Gödöllői Városi Múzeumban

A múzeum új, gyerekeknek szóló
kiadványa segítségével barokk

angyalokat keresünk a városban!

A programra várunk szeretettel
minden 6‐10 éves 

gyermeket és szüleit!
Belépő: 1.000 Ft/gyerek (a kísérő

felnőttek részvétele ingyenes)
A belépőjegy tartalmazza a
foglalkozást (kb. 1,5 óra),

és a múzeum új
gyermekkiadványát!

A részvételhez előzetes 
bejelentkezés szükséges!

Bejelentkezés munkaidőben:
Kerényi B. Eszter
Tel.: (28) 419‐068

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

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

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

A kiállítás megtekinthető: 2011. június 5‐ig szombat, vasárnap
14 órától 18 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más
napokon is.

GIM‐HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15‐17.
Telefon/fax 28‐419‐660              e‐mail gimhaz@invitel.hu            www.gimhaz.hu

Május 19., csütörtök, 18 óra:

Dezső Piroska (népi ének) növen-
dékeinek hangversenye

Május 20., péntek, 17.30.:

Illésy Orsolya (fuvola) növendé-
keinek hangversenye

Május 21., szombat, 11 óra:

Somogyi Eszter (magánének) nö-
vendékeinek hangversenye

Május 23., hétfő, 18 óra:

Nagyné Kánya Andrea (hegedű)
növendékeinek hangversenye

Május 24., kedd, 17.30.:

Zomborné Virágh Eszter (cselló)
növendékeinek hangversenye

Május 25., szerda, 17 óra:

Balogh Ágnes (magánének) növen-
dékeinek hangversenye

A Frédéric Chopin
Zeneiskola programjai
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Május 16-22-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 416-
551.
Május 23-29-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 416-551.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Felhívás

A KKirchhofer József Sportegyesület névadója emlékére szeretne egy bronz domborművet elhelyezni az
Erkel iskola falán. Kérik az egykori tanítványokat, tisztelőket, hogy lehetőségük szerint, pénzbeli segítséggel
is járuljanak hozzá ennek megvalósításához. 
Az aadományokat a Kirchhofer József SE számlaszámára várják: Bszsz.: 665600168-11061614
(Kirchhofer József SE, 2100 Gödöllő, Széchenyi út 64, adószám: 18721728-1-13) 
Az egyesület kéri, hogy a befizetéskor a megjegyzés rovatban tüntessék fel, hogy adományukat az emlék-
tábla készítésére szánják.

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub 2011. június 8-12. között autóbuszos utazást
szervez a Csíksomlyói búcsúba. A kirándulás első két napján a résztvevők ellátogatnak
Arad, Déva és Vajdahunyad városába, valamint Csernakeresztúron a helyi néptánccsoport
előadásának lehetnek részesei. Innen Nagyszeben és Brassó érintésével, a Nyerges-tetőn lévő emlékhely
megtekintésével történik a továbbutazás Csíkszeredába. A csoport június 11-én részt vesz az ünnepi
szentmisén. Bővebb információ és jelentkezés: Pelyhe József (+36/20-823-1408)

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁR-
MESTERI HIVATALA BÉRBE
ADJA A GÖDÖLLŐ, DEÁK FE-
RENC TÉR 1. ÉS 2. SZÁMÚ
ÉPÜLETBEN LÉVŐ ÜRES GARÁZSAIT.

A garázsok alapterülete: 14, 15, illetőleg 19 m2
(15 m2 + 4 m2 tároló). A bérleti jogviszony idő-
tartama: határozott, 2011. december 31. napjáig
szóló. A bérleti díj: 750 Ft/m2/hó + ÁFA. 
A bérbevétel részletes feltételeiről írásbeli tájé-
koztató beszerezhető a Városüzemeltető és Va-
gyonkezelő Iroda III. emelet 303. számú helyi-sé-
gében, illetve érdeklődni lehet a 06-28-529-171-
es telefonszámon.

TÁRSASHÁZAS ÖVEZETBEN

4. Szőlő utca 16. mellé (park felől a jár-
dára): május 19.,  csütörtök
5. Szt. János utca – Lumiczer sarok
(parkoló) május 20.,  péntek
6. Szt. János utca – Patak tér (parkoló)
május 23., hétfő
7. Ambrus Z. köz (templom melletti
parkoló): május 24, kedd
8. Erzsébet királyné krt. (28. szám előtti
parkoló, garázsok előtti tér): május 25.,
szerda 
9. Kossuth L. utca (Spar áruház előtti
parkoló): május 26., csütörtök
10. Szt. István tér (Erkel iskola keríté-
se mellé): május 27.,  péntek

11. Munkácsy M. u. 1-3.: május 30.,
hétfő

CSALÁDIHÁZAS ÖVEZETBEN
4. Arany János utcai ABC: május 19.,
csütörtök
5. Klapka utcai buszforduló: május 20.,
péntek
6. Szabadság u. - Sztelek D. u. (ipari te-
rület, mezőgazdasági bolt mögé): má-
jus 23., hétfő
7. Kard utca: május 24., kedd
8. Batthyány u. - Mókus u. szelektív
sziget mellé: május 25., szerda
9. Tábornok u. - Damjanich u.: május
26., csütörtök
10. Honvéd u. (élelmiszer üzlet előtti
parkoló): május 27., péntek

11. Kőrösi Cs. u. (vásártéri vége): má-
jus 30., hétfő
12. Fácán sor – Őz u. sarok: május 31.,
kedd
13. Jászóvár u. – Őz u. sarok: május
31., kedd
14. Táncsics M. u. - Sport közzel szem-
ben: június 1., szerda
15. Babati u. - Antalhegyi u. sarok: jú-
nius 1., szerda
16. Arany J. u. - Mátyás kir. u. sarok:
június 2., csütörtök
17. Hegedűs Gy. u. – Babati u. busz-
megálló: június 2., csütörtök
18. Szabó Pál u. - Németh L. u. ke-
reszteződés: június 3., péntek
19. Ádám u. - Fecske u. sarok: június
3., péntek
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FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ

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

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

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOKAT VÁR A 2100 GÖDÖLLŐ,
DEÁK FERENC TÉR 1., 2. ÉS 3. SZÁMÚ LAKÓÉPÜLET KÖZÖS HASZNÁLATÚ TEREI
TAKARÍTÁSI FELADATAINAK RENDSZERES ELLÁTÁSÁRA.

Elsősorban gyakorlattal és referenciával rendelkező vállalkozások jelentkezését várjuk.

További információ és részletes feladatleírást tartalmazó tájékoztató beszerezhető a Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodája III. em. 303. sz. helyiségében (ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.00-
18.00, szerda: 8.00-16.30), illetve a 06-28-529-171-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának helye: Személyesen a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő
Irodája III. emelet 303. sz. helyiségében, vagy postai úton a 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. címre.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. május 25.

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁR-
MESTERI HIVATALA BÉRBE
ADJA A GÖDÖLLŐ, KOSSUTH
LAJOS U. 42. (36 M2), PALOTAKERT 16. FSZ. 4.
(38 M2), PALOTA-KERT 4. (5891/5/A/35 HRSZ.;
64 M2) ÉS PALOTAKERT 4. (5891/5/A/36
HRSZ.; 27 M2) SZÁMÚ NEM LAKÁS CÉLÚ HELYI-
SÉGEIT.
A helyiségek üzlethelyiségként vagy irodaként
hasznosíthatók.
A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 10 év
+ 10 év előbérleti jog.
A bérbevétel feltételeiről részletes írásbeli tájé-
koztató beszerezhető a Városüzemeltető és Va-
gyonkezelő Iroda III. emelet 303. számú helyisé-
gében (ügyfélfogadási idő: hétfő 8-18 óra, 
szerda 8-16.30), illetve érdeklődni lehet a 06-28-
529-171-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának helye: III. emelet
303. sz. helyiség.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011.
május 18., 12 óra.

FELHÍVÁS

Gödöllő Város Pol-
gármesteri Hivatala
munkatársat keres
az okmányiroda
postapartner felvevőhelyen dol-
gozó kolléga alkalmankénti he-
lyettesítésére. 
A feladat postai feladóvevények át-
vétele, illetékbélyeg árusítás. Pos-
tai munkakörben szerzett gyakor-
lat előnyt jelent. Díjazás megbí-
zási szerződés alapján. Jelentkezés
önéletrajz benyújtásával szemé-
lyesen vagy postai úton. 
Érdeklődni a 28/529-187 telefon-
számon lehet.   

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Meghívó 
ORVOSTÖRTÉNETI TÁRSASÁG KIHELYEZETT 

TUDOMÁNYOS ÜLÉSE 

Időpont: 2011., május 27., 11 óra

Helyszín: Gödöllői Királyi Kastély, Barokk Színház

Téma: A Habsburgok egészségpolitikája

Támogató szervezetek: Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány, Tormay Károly
Egészségügyi Központ, Gödöllői Lokálpatrióta Klub
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Asztalfoglalás: 28/816-819,   szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu

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

Kávéházunkban hétvégenként gyermeksarok várja a családos vendégeinket.

SPÁRGA- ÉS EPERHETEK AZ ÉTTEREMBEN!
Magyar spárgából és eperből készült finomságokkal

várjuk kedves vendégeinket!
Ha május hónapban nálunk tartja esküvőjét, 

15% kedvezményt kap a vacsora árából!

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

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

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



FELHÍVÁS

INGATLAN
*Elcserélhető Őrbottyán külterület 260 nm2-es  lakóházas major +2-6 Ha
földterület budapesti, gödöllői, versei stb ingatlanra. Tel.: 70/701-5617
*Tulajdonostól áron alul eladó Gödöllő központjában 4 emeletes társasház
2-ik emeletén található, tehermentes, felújított 2 és fél szobás, 62 nm-es
erkélyes otthon. Ár:10,69 mFt. Tel:20-3456-552.
*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.
*Eladó Gödöllő, Kör utcában 2. emeleti, 63 nm-es alapterületű, erkélyes, korsz-
erűsített, alacsony rezsiköltségű, egyedi fűtésű lakás. Új, hőszigetelt külső
nyílászárók, fa belső nyílászárók és borovi fenyőből készült beépített
szekrények. Korszerű háztartási gépek számára megfelelően felújított elektro-
mos hálózat. Iá.: 15,1 mFt. Tel: 30/411-4698 (napközben 9-18 óra között)
*Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2
fürdő, 2garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút,
hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-
420-6243 (egész nap).
*Eladó, Gödöllő Kör utcában 2 emeleti, 2+fél szobás, erkélyes fejújított lakás.
Egyedi borovi fenyőből készült beépített bútorok, fa belső nyílászárók, új korsz-
erű hőszigetelt külső nyílászárók. Nagy teljesítményű konyhai berendezéseknek
megfelelően kialakított elektromos hálózat. Bútorozott konyha, egyedi fűtés,
alacsony rezsi, csendes környék. Azonnal költözhető. Ár: 14.500.000 Tel.:
30/860-6087; 30/411-4698.Ingatlanközvetítő ne keressen!
*Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha - étkezős, kiváló állapotú kock-
aház eladó Iár: 18,3MFt 20-772-2429   
*Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt 20-9447025
*Gödöllőn Új építésű 1szintes, 3 szoba +nappalis, amerikai konyhás,
garázsos ház 600 nm-es telekkel eladó. Iár: 32,5MFt 20-772-2429  
*SÜRGŐSEN eladó Palotakerten 2 szobás, jó beosztású, parkra néző
lakás. Iár: 8MFt 20-772-2429 
*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 MFt-ért eladó 20-804-2102   

*Kossuth L.u. és  Dózsa György út találkozásánál földszinti 45 nm-es
nagypolgári lakás eladó, amely irodának, rendelőnek is tökéletesen alka-
lmas. Iár 12,8MFt 20-772-2429  
*Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,99 MFt 20-804-2102
*Kiváló áron, Ambrus közben, I.emeleti, erkélyes, nappali +1 hálószobás
50nm-es, jó beosztású lakás eladó Iár: 9,9MFt  20-772-2429
www.godolloihaz.hu
*Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy
terasszal eladók 14,9MFt-tól 20-804-2102
*AKCIÓ! Központhoz közel 3szoba +nappalis, 2 fürdőszobás, teraszos,
mediterrán stílusú újépítésű gyönyörű ikerház 200nm-es telekkel eladó. Iár:
18,5MFt, 320nm-es telekkel rendelkező ikerház 21,5MFt  20-772-2429    
*Eladó Gödöllőn, tégla építésű, cirkós,j ó állapotú 2szobás, 53nm-es lakás
a Kazinczy krt. Iár:9,5 MFt 20-8042102
*Eladó az Egyetemnél két szobás mfszi lakás 11.9MFt 20-804-2102
*Új építésű társasházban, nappali +2 szobás lakás Gödöllő központjában
16,4MFt Ugyanitt egyedi penthouse lakás 16,7MFt. Lakások
300.000Ft/m2 alatt 20-9447025
*Nagyfenyvesben 5szoba +2nappalis 2004-ben épült újszerű ház nagy-
polgári környezetben eladó iár: 54 MFt 20-772-2429  
*Gödöllő panorámás részén, 15%-os beépíthetőséggel 720M-es telek, 8.8MFt-
ért eladó! 21m-es utcafront, víz, villany a telken! 20-539-1988
*Sürgősen eladó Harasztban felújítandó családi ház! 700nm-es telken
15,5MFt 20/539-1988
*Szabadka u-ban erkélyes, konvektoros lakás eladó! Iár:9.9MFt! 20-539-1988
*Szadán 800 nm-es építési telek eladó Iár: 6,9MFt 20-772-2429
*Gödöllő belvárosi részén, a központtól néhány percnyire, eladó egy 75
m2 alapterületű, jó elosztású, teljes körűen felújított 2 szobás társasházi
öröklakás, új beépített minőségi konyhabútorral és fürdőszoba bútorzat-
tal. 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.: 20/9194870
*ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn az Alma utcában 75 nm-es, nappali + 2 szobás, 2
fürdőszobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ beköltözhető, kétszintes ikerház-fél, 300 nm-es saját
telekrésszel eladó. Iá: 16 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllő Belvárosában 2011. Decemberi átadással épülő 18 lakásból (30-92
m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2) álló társasházban lakások, iroda
és üzletek eladók. Árak: 9,9–27,4mFt (280eFt/m2-től). Érdeklődni: FŐNIX In-
gatlaniroda 2100 Gödöllő, Szabadság tér 14., Tel.: 20/9194-870; 28/411-086
*Gödöllőn eladó a Zombor utcába földszinti egyszobás öröklakás. Iá: 7,5
mFt. Érd.: 20-9194-870 
*Gödöllőn eladó a Nagyfenyvesben 550 m2 nagyságú telek. Iá: 10 mFt.
Érd.:20/9194-870
*Gödöllőn az Egyetem téren eladó egy kifogástalan állapotú, felújított 2
szobás öröklakás. Iá: 13,2 mFt. Érd.:20/9194-870
*Bagon, eladó egyszobás, konyhás fürdőszobás lakóépület alápincézve,
termő gyümölcsössel, örökzöldekkel. Víz, villany, gáz bevezetve az
épületbe. Iá: 3,8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086; 20/9194-870
*SŰRGŐSEN, ALKALMI ÁRON Gödöllőn eladó panorámás, kétszintes
téglaépület, alápincézve, örökzöldekkel borított kerttel. Iá. 16,8 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn eladó a reptér közelében 1 ha-os legelő szántó. Iá.: 3 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn, az Irtványosban eladó 1000 nm-es, gyümölcsfákkal telepített,
veteményessel rendelkező, rendezett telek kis fa épülettel. Iá.: 2,8 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Bagon eladó kétszintes igényes lakóépület garázzsal. Iá: 8 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn, a Palotakerten eladó lakások 9,5-12,9 mFt-ig. Érd: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn eladó a Palotakerten egyszobás V. emeleti lakás. Iá: 7,8 mFt
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*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
*Gödöllőn eladó a János utcában egy földszinti, igényesen felújított 1 szobás
öröklakás. Iá: 8,3 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Szilasligeten ALKALMI ÁRON eladó kis lakóépület. Iá: 5,9 mFt Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*NE szórja pénzét, Parkra néző nagyon kellemes csendes-napsütéses
emeleti, kétszobás, 62 m2es felújítandó Palota kerti lakás eladó iÁr:8,5
MFt Major Zoltán 70-7733222 Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Egyedi ajánlataink, új építésű és használt ház és lakás Gödöllő és környékén
Major Zoltán +3670-7733222 Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Hitelre is, Szent János utca környékén téglaépítésű 2 emeleti, 57 m2-es,
kétszobás, új thermoplán ablakokkal, felújítható, egyedi-mérőórás, kon-
vektoros fűtésű lakás. iÁr:8,7 MFt Major Zoltán +3670-7733222 Több
száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Haraszt Új házban, nagyon csendes és világos(déli fekvésű) központhoz
közeli, minőségi építésű, háromszobás (nappali és kétszobás) erkélyes,
külön wc-s, fürdőszobás, egyedi gázfűtéses, azonnal beköltözhető újszerű
lakás, teremgarázs beállóval is eladó iÁr:19,7 MFt Major Zoltán +3670-
7733222 Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Ha számít az ár, Szent János utcában 2005-ös téglaépítésű, világos,
csendes, két szobás bruttó 70 m2-es, gondosan kiválasztott felületekkel
rendelkező, nagy erkélyes, egyedi-mérőórás, gázfűtésű(cirkó), klímás,
parkettás nagyon hangulatos lakás eladó. iÁr:14,7 MFt Major Zoltán
+3670-7733222 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, parket-
tás nagyon hangulatos lakás eladó. Udvari saját autóbeállóval iÁr:19,77 MFt
Major Zoltán +3670-7733222 Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ MEDITERÁN kertvárosban! 740 m2-es telken, 135m2-es,
4szobás, garázsos, minőségi kivitelezésű ikerház beköltözhető. Modern
konyhabútor, beépített gardróbok, klíma, központi porszívó, automata-
öntözőrendszer, parkosítás. iÁr:47MFt Major Zoltán +3670-7733222
Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Kossuth L. utcában 2004-es téglaépítésű, nagyon világos, csendes, három
szobás bruttó 90 m2-es, 2 emeleti, egyedi-mérőórás, gázfűtésű(cirkó), klímás,
parkettás nagyon hangulatos lakás eladó. Udvari saját autóbeállóval iÁr:19,8
MFt Major Zoltán +3670-7733222 Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Remsey Krt. nagyon világos, csendes, három szobás 73 m2-es, emeleti, egye-
di-mérőórás,) klímás, parkettás nagyon hangulatos felújított erkélyes lakás
eladó. Mélygarázsban saját autóbeállóval iÁr:16,8 MFt Major Zoltán +3670-
7733222 Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*TEREMGARÁZS a SPAR mellett Kossuth L. utcában. 1,9MFt. Major Zoltán 70-
7733222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34.-Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési TELEK családi
okok miatt eladó, illetve a Nyárkút utcában 2500 m2 SZÁNTÓ 2 db 25
m2-es épületekkel közművesítve eladó. Tel: 30/946-7702
*Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új lakóparkban
építési telkek ELADÓK! Tel: 30/946-7702
*Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű tetőtéri
lakás és garázsok eladók. Tel: 30/946-7702
*Gödöllőn a Zombor utcában jó állapotú parkettázott, I.emeleti egyszobás
összkomfortos konvektoros LAKÁS tulajdonostól eladó. Iár: 7,2 millió. Tel:
30/949-2028 
*Olcsón eladó Zsámbok központjában, autóbuszhoz közel 1185nm-es TELEK,
még használható PARASZTHÁZZAL, megművelt kerttel, szőlővel, gyümölcsfá-
val. Csatornázás folyamatban, gáz van. Iár: 5MFt. 28/412-186, 20/423-3473.
*Eladó Blahán a Diófa utcában 1335nm-es, 10m széles zárt kert, rajta
20 nm alapterületű alápincézett faházzal. Víz, villany van. Iár: 4,85 MFt
Érd: 30/630-1410 
*SÜRGŐSEN ELADÓ! 55nm-es LAKÁS IV. EM. HÁZTÖMB 2.emeletén a
Palotakerten: 2 szobás, parkra néző, egyedi fűtésmérővel. Iár: 10,3MFt.
Érd: 20/439-6440 
*Gödöllőn Ádám u. elején eladó 110nm-es, tágas, világos CSALÁDI HÁZ 3,5
szobával (mindegyik külön nyílik), garázs, műhely, 711nm telek. Ár: 23,9 MFt.
30/384-2894 https://sites.google.com/site/godolloicsaladihaz/home 
*Gödöllőn, BLAHÁN ELADÓ rendezett, felújított, téglaépítésű, paraszt
típusú CSALÁDI HÁZ 1.200 nöl-es telken. 2szoba, nappali, konyha, fürdős-
zoba, 2WC, pince, műhely. 30/878-8907 
*Eladó Gödöllőn, Palotakerten földszinti, 56nm-es LAKÁS bútorozottan. 1+két
félszoba, fürdő, konyha. Azonnal költözhető. Érd: 30/9270-161 
*Gödöllő központjában eladó bruttó 47 nm-es klimatizált, egylégterű LAKÁS
(egyedi gázfűtés, erkély, biztonsági ajtó). Azonnal beköltözhető. Iár:10,9MFt.
(Bútorozva: 11,9M.) Ingatlanközvetítők NE hívjanak! Érd: 70/362-2672. 
*Gödöllőn Szt. János u. 15.sz. 3.em. 1,5 szobás 44nm-es felújított,
patakra néző, napos oldalú LAKÁS eladó. Iár: 8,2 MFt. Érd: 28/418-648 
*Belvároshoz közel gödöllői 5 szobás, új építésű ikerházfél saját kerttel
tulajdonostól eladó. Ára: 28MFt. Érd: 30/500-2432 
*Gödöllőn, Kossuth L.u. eladó 36nm-es, Ny fekvésű, Erzsébet park
irányába néző, 3.em. igényesen kialakított (kövezett, átalakított fürdőszo-
ba, irodának alkalmas, klímás) 1szobás LAKÁS. Iár:8,1MFt. 30/221-5203 
*Összeköltözők figyelem! Gödöllőn, Antalhegyi utcában 440nm-es parkosított,
játszóteres telken 2szintes, 4,5szobás, 2fürdőszobás konyha +ebédlős, dupla
garázsos, nagy részben felújított CSALÁDI HÁZ eladó. Gödöllő környéki kisebb
házat beszámítunk értékegyeztetéssel. Iár:23 MFt. 30/754-1219
*SZÉP ÖRÖKPANORÁMÁS környezetben lévő CSALÁDI HÁZ sürgősen eladó:
Szada Szőlőhegyen. Érd: egész nap 20/246-8775 
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

20/5255-36620/5255-366
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu

Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést

nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent

hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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*Eladó Gödöllőn az Erzsébet királyné körúton egy magasföldszinti 1,5
szobás, 54 nm-es LAKÁS jó állapotban, nyugodt környezetben. Óvoda,
iskola 5 percre. Iár: 12MFt. 30/461-0292, 30/649-2594 
*Elcserélném Budapest XVI. kerületben lévő nagy, erkélyes (16nm)
50nm-es (+tárolóval, autóbeállóval) újépítésű LAKÁSOMAT gödöllői kertes
HÁZRA. Tel: 20/557-0148, 20/420-6330 (egész nap).
*Eladó az Erzsébet királyné körúton 64 nm-es 1+2 félszobás első
emeleti, erkélyes felújított LAKÁS egyedi mérőkkel. Érd: 20/330-2117 
*SZADÁN CSALÁDI HÁZ eladó. 4 szoba, amerikai konyhás nappali, dupla
garázs, parkosított kert. Iár: 32,5 MFt. Érd: 30/236-5989 
*Gödöllőn a Szt. János utcában 64 nm-es, 2 szobás, ebédlős fiatalosan
felújított LAKÁS eladó egyedi fűtéssel. Érd: 30/308-1316  
*BAGON 100nm-es, vegyes tüzelésű CSALÁDI HÁZ 60 nm-es garázzsal,
rendezett udvarral eladó. Iár: 9,9MFt. Tel: 20/267-1963 
*Gödöllőn, Központban, téglaépületben 1.em. 1szoba összkomfortos,
gázfűtéses LAKÁS (kicsi rezsi) eladó vagy 1+félszobásra cserélhető
értékkülönbözettel, magasföldszint 1.emeletig. Tel: 30/566-8635 
*Eladó 2db 680nm-es ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllőn: Rét utcában áron alul
7,5 MFt, Galagonya utcában 6,5 MFt. Kellemes környezet, M3-s
autópálya 3perc. 30/487-5519 
*Gödöllőn, az Egyetemen eladó földszinti, erkélyes 60nm-es egyedi
fűtésű 2szobás LAKÁS nagy tárolókkal csendes, parkos területen.
Azonnal költözhető. Iár: 13,9 MFt. 30/422-7603, 30/385-7372 
*Vácszentlászlón, Gödöllőtől 13 km-re, horgásztó közelében, csendes
utcában eladó 1384 nm gyümölcsfákkal betelepített, bekerített ÉPÍTÉSI
TELEK, előtte közművel. Iár: 3,9MFt. 30/385-7372
*Eladó Szt. János utcai földszinti teljesen felújított 1,5 szobás LAKÁS
(tégla), tárolóval. Iár: 9,5MFt. Érd: 20/492-2721
*SÜRGŐSEN ELADÓ Kazinczy körúton III. emeleti, erkélyes, 57 nm-es teljesen
felújított LAKÁS. Iár: 12,5 MFt. Tel: 30/6756-609, 30/339-1039 
*SZŐLŐ UTCÁBAN 2 szobás, konvektoros, erkélyes, 60 nm-es magas-
földszinti LAKÁS eladó. Iár: 10,5MFt. Érd: 20/928-1442 
*ASZÓDON 57 nm-es 3. emeleti, erkélyes, 2 szobás LAKÁS eladó. Iár: 8,5
MFt. Érd: 20/391-2959 

ALBÉRLET KIADÓ
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtésű lakás kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*ALBÉRLET KIADÓ. Tel: 20/226-3007 
*Cégeknek és magánszemélyeknek kiadó CSALÁDI HÁZ (3szoba +nappali
+2fürdőszoba +konyha +étkező.) Tel: 20/432-1572 
*Gödöllőn, frekventált helyen CSALÁDI HÁZ felső szintje (kétszoba-hallos,
fürdő, konyha) bútorozottan (vagy részben) május 15.-től kiadó.
Tisztaságszeretők előnyben. 28/410-604, 30/569-8137,  30/811-9747 
*Palotakerti lakótelepen, Gödöllőn 2 szobás LAKÁS kiadó. Modern,
beépített konyha, telefon, internet van. Tömegközlekedés 5 perc. Tel:
70/216-4202 (9-22-ig). 
*Kiadó Gödöllőn 2 szobás összkomfortos, bútorozott CSALÁDI HÁZ.
50.000,-Ft/hó +rezsi. Tel: 20/3280-438 
*44 nm-es gázkonvektoros, 1,5 szobás külön mérőórás, magasföldszinti
LAKÁS kiadó Gödöllőn a Kör utcában. 45.000,-Ft/hó +rezsi. Tel: 70/7033-692
*Kiadó Gödöllő belvárosában igényes, egyedi fűtésű, légkondicionált
90nm-es LAKÁS. 85.000,-Ft +rezsi +2 havi kaució. Tel: 30/9617-621 
*LAKÁS KIADÓ A KÖZPONTBAN Gödöllőn: 104 nm, 1.em. egyedi fűtésű,
klimatizált, IGÉNYES, kerthasználattal. Kisgyermekesek kizárva. Szőlő
u.27. Érd: H-P 8-18-ig 28/430-209 
*Gödöllőn, Palotakerten 8. emeleti 1 szoba összkomfortos LAKÁS KIADÓ
vagy ELADÓ. Érd: 20/233-6193 
*Incsői lakóparkban, kellemes, családias környezetben egyedi fűtésű 59
nm-es 2,5szobás, bútorozott, földszinti LAKÁS terasszal és garázzsal
65.000,-Ft +rezsiért kiadó. 20/5105-467 
*Gödöllőn, családi háznál 20nm-es nagyszoba 1-2 főnek kiadó. A ház jól
felszerelt (internet, stb.) Közös fürdőszoba és konyhahasználat.
Kocsibeállás. Ár: 20.000,-Ft/hó +rezsi. 20/368-9494 
*Gödöllő Központjában 1 szoba kis konyhával, fürdőszobával kertes
házban külön bejárattal kiadó. Tel: 30/9-585-018 
*Petőfi téren vadonatúj, 34nm-es első emeleti LAKÁS hosszútávra kiadó.
Irodának is! Érd: munkaidőben 20/965-0066 
*Gödöllőn a János utcában 55nm-es, bútorozott, felújított, 1.em, cirkófűtés-
es LAKÁS hosszútávra kiadó. 52eFt/hó+rezsi +1 havi kaució. 20/422-2998 
*Gödöllőn, Palotakerten kétszobás első emeleti vízórás, egyedi mérőórás,
felújított LAKÁS hosszútávra kiadó. Azonnal költözhető. Bérleti díj +kau-
ció. Megbeszélés szerint. 20/928-0973 
*Gödöllőn Paál László közben 1,5 szobás 44nm-es bútorozott LAKÁS
hosszútávra kiadó. Konvektoros, külön víz-, gázórás. Érd: 20/454-4578,
28/495-730 este
*Gödöllőn, családi háznál, külön bejárattal 1szoba-konyha összkomfortos
LAKÁS kiadó 1-2 fő részére. 40.000,-Ft +rezsi. 1 havi kaució. Önálló
órákkal. Tel: 30/597-0225 
*Gödöllőn, CSALÁDI HÁZBAN külön bejárattal szoba, konyha, zuhanyzó
kiadó 1-2 fő részére. Konvektoros fűtés. Érd: 70/575-0846 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Garázs kiadó a Szent János utcai garázssor közepén. Tel.: 06-20/340-5575.
*Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely
akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is kitűnő. Iá: 14,9 mFt. Érd.:
28/411-086; 20/919-4870
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.
*30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.
*Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-es üzlethely-
iség! Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
*Kiadó és eladó üzlethelyiséget keresek 20-944-7025
*GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN 38 nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ (konyhá-
val, riasztóval, ráccsal felszerelve)! Irodának és fodrászatnak is alkalmas.
Érd: 30/231-7508
*GÖDÖLLŐI BELVÁROSI LAKÁS -88 nm- IRODA CÉLJÁRA,
HOSSZÚTÁVRA KIADÓ! 30/9504-604, 70/610-6840 
*Kiadó 49 nm-es ÜZLETHELYISÉG a SZŐLŐ UTCÁBAN, forgalmas helyen.
Tel: 30/9967-546 
*PETŐFI TÉR 11. alatt található udvari 30nm-es üzlethelyiség kiadó!
Irodának is alkalmas. Tel: 30/346-5408 
*Gödöllőn, Központban, ÁTRIUM ÜZLETHÁZBAN, 24 nm-es üzlethelyiség
kiadó. Tel: 20/404-8071 
*ÜZLETHELYISÉG KIADÓ PALOTAKERT ÜZLETHÁZBAN. Gödöllő,
Szabadság út 26. Tel: 28/414-448 
*ASZÓD központjában az OTP mellett (lámpás kereszteződésben) 54nm-
es utcafronti üzlethelyiség hosszútávra kiadó. Tel: 20/977-9988
*GÖDÖLLŐ belvárosában, a Remsey körúton 80 nm-es ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ. ASZÓDON, a Szabadság téren 50 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel:
70/267-2007 

*Palotakert 10. földszinti 1 szoba összkomfortos berendezett LAKÁS
kiadó. 45.000,-Ft +rezsi +1havi kaució. Tel: 30/9446-816
*KIADÓ IRODA KÖZPONTBAN, GÖDÖLLŐN, 104 nm, első emeleti, utcafron-
tos, klimatizált, igényes. SZŐLŐ u.27. Érd: H-P 8-18-ig 28/430-209 
*Üzlethelyiség kiadó Gödöllőn a Napsugár étteremnél. Alkalmas kereskedelmi
és szolgáltató tevékenységre, irodának, stb. Klimatizált. Érd: 30/313-3056 
*ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. 100 nm. Gödöllő, Kőrösfői u. 14. Tel: 30/209-0517 
*1500 – 2000nm összközműves IPAR-KERESKEDELMI TERÜLET bér-
beadó hosszútávra, -konténer és/vagy mobilház telepítése lehetséges-,
forgalmas főút mellett saját bejáróval! Tel: 30/202-0050
*Május 1-től Dózsa Gy. úton 20nm-es üzlet kiadó. Bérleti díj: 50.000,-Ft
+rezsi. 1 havi kaució. Érd: 30/500-7028 

ÁLLÁS
*AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ és KAROSSZÉRIA LAKATOS munkatársakat
keresünk, Gödöllőn lévő márka független szervizünkbe. A fényképes önéletraj-
zokat, bérigény feltüntetésével az info@chevroletkatona.hu email címre várjuk!
*Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.

*15 éve működő ingatlanirodánkba jó kommunikációs képességekkel ren-
delkező munkatársakat felveszünk. Bővebb információ: 20/919-4870.
*FODRÁSZT, KOZMETIKUST, MANIKŰR PEDIKŰR MŰKÖRMÖST
FELVESZEK előnyös feltételekkel. Vendégkörrel előnyben. 30/676-4335 
*GÖDÖLLŐI SZÉPSÉGSZALONBA MŰKÖRMÖST, FODRÁSZT FELVESZEK.
Tel: 30/247-6718 
*Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata – a Duna House –
gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű ingatlan értékesítő munkatár-
sakat keres. Érd: 30/280-0450, palosi.erika@dh.hu 
*Gödöllői PIZZÉRIÁBA KONYHALÁNYT és szakképzett vagy gyakorlattal
rendelkező SZAKÁCSOT keresünk. Tel: 20/574-8111 
*Gödöllői autószalon és márkafüggetlen autószerviz AUTÓSZERELŐ
MUNKATÁRSAT KERES! (Gumiszerelői tapasztalat előny.) Tel: 30/9968-
228, e-mail: szilbenkft@invitel.hu 
*Szeretné, ha szép tiszta lenne a háza? Hívjon engem! Minden, ami a takarítás-
sal kapcsolatos egy házban, én elvégzem, hogy Ön tiszta környezetben jól
érezze magát. Referenciával rendelkezem. Fizetéses megegyezés személyes
megbeszéléskor. Elérhető vagyok a 0620/9494752-es telefonszámon. 

INGATLANOK  FORGAL-
MAZÁSA,  INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS,  DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

ÁRCSÖKKENÉS:
*GÖDÖLLŐN, az M3-as felha-
jtójához közel, a Szadára vezető út
mellett, 7495 nm-es ipari terület
eladó. Beépíthetőség: 40 %.
Irányár: 19 ezer Ft/nm.
*GÖDÖLLŐN, az Alsó-park
közelében141 nm-es üzletté
minősített, felújított családi ház,
tágas terekkel, saját parkolóval,
kiváló közlekedéssel, bejáratott
tevé-kenységgel eladó. Iár:39 mFt.
*SZADA és Gödöllő határán,
panorámás domboldalban új
építésű, alacsony energia fel-
használású, 209 nm-es, nap-
pali+3 szobás családi ház dupla
garázzsal eladó. Iár: 36 mFt.

KIADÓ INGATLANOK GÖDÖLLŐN:
*A Paál László közben 68 nm-es,
2+1 fél szobás, kéterkélyes, egyedi
fűtésű, alacsony rezsijű, kiváló
állapotú lakás hosszútávra bérbeadó.
Bérleti díj:75 e. Ft/hó+ rezsi.
*A Blahán, 80 nm-es, 2,5 szobás jó
állapotú családi ház, 100 nm-es
telekkel hosszútávra bérbeadó.
Bérleti díj:80e. Ft/hó+rezsi.
*A Kossuth Lajos utcában 2003-ban
épült, 2. emeleti, 69 nm-es, nappali
+2 szobás társasházi lakás, zárt gép-
kocsi beállóval kiadó. Bérleti díj:85e.
Ft/hó+rezsi.
*Forgalmas út mellett 700 nm-es telek

(vállalkozásra alkalmas) hosszútávra
bérbeadó. Bérleti díj:70e. Ft/hó.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Nagyfenyvesben 120 nm-es, 2
lakásos, 4 szobás, régi építésű csalá-
di ház 802 nm-es telken, csendes,
aszfaltos utcában eladó. Iár: 29,5 mFt.
*Az Antal-hegyen1850 nm-es,
panorámás telken, 2004-ben épült,
igényes, 3 szintes családi ház (nappali,
2 szoba, amerikai konyha, gardrób,
kamra, fürdő, mosókonyha, tárolók,
dupla garázs). A tetőtérben egy önálló
lakás kialakítható. Irányár: 65 mFt.
*A Blahán, nappali+3 szobás, kétsz-
intes, jó állapotú családi ház, garáz-
zsal 910 nm-es, panorámás telken
eladó.  Irányár: 27,8 mFt. 
*A Blahán 60 nm-es felújítandó, 2 szobás
téglaház, 852 nm-es telken eladó.
Cserelakás beszámítható. Iá: 16,5 mFt.
*A Blahán, buszmegálló közelében
nappali+3 szobás, jó állapotú családi
ház, garázzsal 800 nm-es telken
eladó.  Irányár: 26,5 mFt.
*A Kertvárosban nappali+2 szobás,
95 nm-es családi ház, 40 nm-es
különálló házzal, fedett autóbeállóval,
melléképülettel, ásott kúttal 1120 nm-
es telken eladó. Két generáció
számára is kiválóan alkalmas.
Irányár: 26,5 mFt.
*A Kertvárosban, 120 nm-es, nap-
pali+3 szobás, ízlésesen felújított,
hangulatos családi ház 605 nm-es
parkosított telken, a központ
közelében eladó. Iá: 38,5 mFt.
*A Királytelepen 240 nm-es, 3 szintes,
kétlakásos, 6 szobás jó állapotú csalá-
di ház, szép gondozott, 506 nm-es
telken eladó vagy 2 szobás családi
házra és 1+2 fél szobás lakásra
cserélhető. Iár: 26 mFt.



*IDŐSGONDOZÁST, házi-segítségnyújtást, felügyeletet vállalok szociális gon-
dozóként. Hívjon bizalommal BEJÁRÓNŐVÉRKÉNT is! Tel: 20/231-5970 
*FŰRÉSZESBE 6T alatti rádióvezérelt híddarura, 0,125T és 0,08T forgódaru-
ra keresünk szakmunkásokat (darukötőzői vizsga előny), ill. csiszolókat és CNC
gépkezelőket budapesti munkahelyre. Fényképes szakmai önéletrajz szük-
séges. Érd. 10-17: 70/431-8013, devicekft@freemail.hu 
*Sörözőbe keresünk fiatal, agilis pultos lányt Pomáz, Szentendre, Csobánka
környékéről. Fényképes szakmai önéletrajz szükséges. Érd: 20/244-5723,
vivcsyke10@citromail.hu  
*KŐMŰVES VÁLLALKOZÓT KERESEK GÖDÖLLŐI ÉPÍTKEZÉSRE.  Tel:
30/652-7632  
*Osztrák cég befektetési arany közvetítésére keres területi képviselőt,
valamint átváltási pontokat, Art & Gold, Exclusive, reprezentatív
aranykártyák forgalmazásához partnereket. Tel: 20/595-7688 
*Gödöllői tanácsadó cég pénzügyes kolleganőt keres 6 órás munkára.
Elvárás: min.3 év hasonló területen szerzett tapasztalat. Önéletrajzokat
az info@emva.hu címre várjuk. 

SZOLGÁLTATÁS

*Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a kezét
szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~
MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jel-
legű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
*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, vál-
lalok. Tel.: 30/242-9441
*Tapétázást, festést, mázolást, lépcsőház és homlokzatfestést rövid
határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is,
30 éves szakmai tapasztalattal. Tel.: 06-20/325-4944.
*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Con-
trolling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
*Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédelmi
mérés. 70/264-3660 
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajc-
sapok 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
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű cso-
magolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilá-
gosítás: 20/423-4828,  www.interiortrans.hu 
*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I. Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői
u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/556-2653, E-mail:info@ili.hu
*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk családias hangu-
latú 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 garanciá-
val. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
*KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 30/508-1380 
*FOGYASZTÁS, ALAKFORMÁLÁS PROFI SZINTEN. DIÉTÁS TANÁCSADÁS
TAVASZI AKCIÓVAL. 30/676-4335 
*25% ÁRENGEDMÉNNYEL ÉPÍTŐIPARI 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
*KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat azonnali
kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679 

*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés). Vállalunk minden-
nemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes áraján-
lat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
*KÖNYVELŐIRODA. –Gödöllő és Vác telephellyel – KFT-k, BT-k, egyéni
vállalkozók részére teljes körű számviteli szolgáltatást vállal, több
évtizedes gyakorlattal. Tel: 28/411-428 
*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 
*CSALÁDI HÁZAK TERVEZÉSE teljes körű ügyintézéssel, rövid határidőv-
el, 1500,-Ft/nm áron. Érd: Szép-Otthon 2003 Kft. 30/354-7232 
*KERTI RÖNK BÚTOROK, gyermekjátékok (hinták, homokozók, házak),
kerítések, virágládák, pergolák gyártása rövid határidővel, szállítással.
Tel: 20/9710-338 
*LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. -Kapuk, ajtók, ablakok javítása, zár-
javítás, zárcsere, betörés utáni javítás. -Lamináltpadló lerakás, fürdőszobai
javítások. -Bútorok összeszerelése. –Redőnyjavítás. Tel: 70/201-1292 
*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
*INFRASZAUNA a BIO-FIT CENTER-ben! http://www.biofitcenter.hu
*FOGYI KLUB a BIO-FIT CENTER-ben! http://www.biofitcenter.hu 
*ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT VÁLLALOK, szgk és utánfutó van.
Többek között autója belső takarítását is megoldom az otthonában (a min-
denes). Érd: 20/486-2747
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna bekötés, régi rend-
szerek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek, konvektorok tisztítása, javítása.
Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229 
*FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható. Női hajvágás:
1800 Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek hajvágás: 600 Ft. Hívjon biza-
lommal! 70/280-2276
*ÉPÜLET BÁDOGOS MUNKÁT VÁLLALOK TETŐJAVÍTÁSSAL,
GARANCIÁVAL. 20/9-160-292 
*BÚTORASZTALOS KFT vállalja az Ön és cége egyedi bútorainak
elkészítését. Mindenféle anyagból dolgozunk, Gödöllőn ingyen szállítunk!
30/316-6570, butorfakt@gmail.com 
*FŰNYÍRÁST, SZAKSZERŰ PERMETEZÉST VÁLLAL A KERTEMBER. T:
20/414-6823 
*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi áron!
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
*FAKIVÁGÁST, visszavágást, gallyelszállítást vállalunk több éves szakmai
tapasztalattal. Május hónapban minden favágást megrendelőnknek 30%
kedvezményt biztosítunk az elszállítás árából. További információ: Dóra
Géza 20/669-0023, www.favago.hu 
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
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*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

OKTATÁS
*HOGYAN GYŐZD LE AZ 5 LEGGYAKORIBB NYELVTANULÁSI PROB-
LÉMÁT? Nézd meg itt: www.oktatars.hu/neked
*HOL RONTJA EL AZ ANGOLUL TANULÓK TÖBBSÉGE? Évek óta tanulsz
már angolul, de még mindig nem mersz megszólalni? Vannak szavak,
amelyeket újra és újra megtanulsz, mégsem tudod őket megjegyezni? A
nyelvtani feladatok jól mennek, de ha kommunikálnod kell, fogalmad sincs
melyik szerkezetet, igeidőt használd? RENGETED IDŐT, ENERGIÁT ÉS
PÉNZT FEKTETTÉL MÁR NYELVTANULÁSODBA, MÉGSEM ÉRZED MAGAD
SIKERESNEK? VAN MEGOLDÁS! www.oktatars.hu/edzotabor
*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 CSOPOR-
TOS 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: Egyéni angol órák, egyeztetett időpontban, vizsgafelkészítés,
üzleti nyelv, stb, Már most érdeklődhetsz és jelentkezhetsz a nyári szu-
perintenzív nyelvtanfolyamokra. www. toptan. hu, top-
tan1999@gmail.com, 30-224-75-63.
*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános, intenzív és vizs-
gafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal
felnőttek és gyerekek részére egyaránt, 560 Ft/óra díjtól. I.L.I.
Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 2O/543-1775. Az I.L.I.
Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb nyelviskolája, a Nyelviskolák Szakmai
Egyesülete által is AJÁNLOTT nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04) 
*GYAKORLÓ ÓRÁK JOGOSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐKNEK. Tel: 30/369-4942 
*Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak.
TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet, figyel-
met, gondolkodást. Tel. 28/415-998, 20/388-4953  
*ANGOL nyelv oktatása Gödöllő, Blahán. Diplomás, tapasztalt pedagógus
nyelvtanár, tanító. Felkészítés nyelvvizsgára, érettségire, állásinterjúra,
felvételire. Alsó tagozatosok korrepetálása minden tantárgyból. 20/399-
3610, english@fibermail.hu 
*Nyelvtanár vállal NÉMET TANÍTÁST minden korosztálynak, minden szin-
ten, korrepetálástól a nyelvvizsgáig. Érd: 30/546-5193 
*Kineziológia kezdő tanfolyam I. júni. 25-26. II. (tanulási problémák) júli
8-10. indul Gödöllőn. Előzetes jelentkezés Barna Krisztina: 20/323-1856 
*TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kezdőknek és haladóknak, folyamatos
bekapcsolódási lehetőséggel. Ha tenni szeretne egészségéért, várjuk! Érd:
20/544-8021  
*Tapasztalt nyelvtanárként örömmel várok NÉMETÜL tanulni vágyó,
nyelvvizsgára készülő diákokat minden korosztályban! Kecskés Judit
20/339-8594 
*Munkát vállalna Ausztriában, Németországban vagy Svájcban?
Professzionális felkészítés német szakmai nyelvből: Scherzinger Mária
30/223-6715 
*NÉMET turbótanfolyam nyaralás előtt jún. 27 – júli. 14. között. Ingyenes
szintfelmérés, időpont egyeztetése: Scherzinger Mária 30/223-6715 

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

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

ADÁS~VÉTEL

*PADLÁSVÁSÁR! MÁJUS 21-én, szombaton a gödöllői HONVÉD UTCA 8-
ban 9-13-ig. LAKÁSFELSZERELÉS, BERENDEZÉSI TÁRGYAK ELADÓAK. 

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

*Eladó bemutatótermi ülőgarnitúra, komplett konyhabútor, 2db kör
dohányzó asztal, 6 fiókos fagyasztó, francia ágy, ovális dohányzó asztal.
Tel: 30/401-8564 

*Eladó új 90×200 cm-es ÁGY KERET/RÁCS – középkemény kókusz-
betétes JYSK MATRAC (3 év garanciával) 45E Ft-ért. 20/3-750-520

*Eladó Isaszegen egy 6m hosszú, 1,5m széles, 2,3m magas HINTAÁLLVÁNY
különböző tartozékokkal. Ára 15.000,-Ft. Tel: 70/668-2225 

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

*Gödöllőn megkímélt, jó állapotban Holland ÜLŐGARNITÚRA (kanapé +2
fotel), Csepel női kerékpár, terménydaráló elfogadható áron eladó. Tel:
20/915-0341, 28/417-125 

EGYÉB

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

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

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

*TÁRSKERESŐ IRODA – ha komolyan gondolja! Országos fényképes
adatbázis! Minden korosztály részére! Hívjon bizalommal: H. Boglárka
20/504-9910 http://godollo.ctk.hu 

*Ha kikapcsolódásra vágyik, rendkívüli árengedménnyel megteheti
TISZAINOKÁN. Bővebb ismertetést kaphat a www.tiszatanya.hu honla-
punkon, 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

*MÉHRAJOK BEFOGÁSÁT VÁLLALOM. Tel: 70/773-6053 

*NÉMETJUHÁSZ KISKUTYÁK ELADÓK rajzos anyától, ordas apától.
Nagyon jó vérvonal. Szépek, egészségesek, már elvihetők. Ára: 20.000,-
Ft/ kiskutya. Tel: 30/512-1928
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Mit csinálj, ha
nem érted vagy

nem jut eszedbe?

A nyelvtanulók többsége az alábbi két szituá-

cióban leblokkol:

•ismeretlen szavakkal, kifejezésekkel találkozik
hallott vagy olvasott szövegben,
•nem jut eszébe a megfelelő szó, kifejezés beszéd
vagy írás közben.
A blokk oka a szükséges kompenzációs

stratégiák ismeretének és alkalmazásának a
hiánya. Ma ezekről a nagyon fontos nyelvtanulási
stratégiákról lesz szó.

Hogyan találd ki a jelentését ismeretlen szavaknak,
kifejezéseknek  olvasott vagy hallott szövegben?
1. Figyelj a nyelv jeleire, azaz használd a tudá-

sod a nyelv rendszeréről, felépítéséről és figyeld

meg a szövegkörnyezetet!

•Mi a szövegkörnyezet? Mi a téma?
•Határozd meg a szótövet és annak szófaját.
Főnév, ige, melléknév? Ebben segít, ha megnézed
mi van előtte, utána. Például angolban: főnév előtt
lehet melléknév, utána pedig ige. 
•Kapcsolódik-e hozzá valamilyen előtag, vagy
rag?  Van-e előtte-utána prepozíció? 
2. Figyelj az egyéb árulkodó jelekre:

•megszólítások - ebből következtethetsz a kapcso-
latokra, stílusra
•testbeszéd, arckifejezések
•intonáció, hangsúly
•háttérzajok (pl. partin, focimeccsen)

Mit csinálj, ha nem jut eszedbe az a szó vagy kife-
jezés, amit mondani vagy írni akarsz?
1. Kérj segítséget!

Tanuld meg, hogyan tudod célnyelven
megkérdezni az adott szót. Írd körbe. Pl.: How do
you say 'baby cat' in English? It's a kitten. Ez nagy-
on hasznos nyelvórán, illetve valós szituációban,
beszélgetés közben is. 
2. Mutogasd el!

Általában ezt a stratégiát az előzővel kombiná-
cióban használjuk. A felnőttek általában ezt picit
cikinek tartják, pedig jól működik. 
3. Kerüld a túl bonyolult struktúrák használatát!

Mi magyarok hajlamosak vagyunk túlbonyolítani
a dolgokat, mert azt gondoljuk, attól lesz stílusos
és választékos a beszédünk, írásunk. Hidd el: a
kevesebb sokszor több!
4. Arról írj, beszélj, amit tudsz!

Nagyon tipikus hiba, amikor például nyelvvizsgán
valaki azért blokkol le, mert nem tudja elmondani,
hogy a kedvenc étele a „szőlőleveles töltike”. Légy
reális önmagadhoz és olyan üzeneteket akarj mon-
dani, amik összhangban vannak a nyelvi szinted-
del, ne akarj olyat mondani, ami még egy nyelv-
tanárnak is kihívás. 
5. Alakítsd át, egyszerűsítsd az üzenetet!

Nem kell minden részletet elmondanod, nyugod-
tan hagyj ki részleteket, amelyek csak fölöslegesen
bonyolítják a mondandódat. Mondd azt, hogy
„Azért nem utaztam el, mert nem volt pénzem”
ahelyett, hogy „A fizetésemből nem tellett egy
ilyen drága utazásra”.
6. Használj szinonímát vagy körülírást!

Sámli helyett például: leültem egy pici, támla
nélküli székecskére. 

Csősz Ildikó
OktaTárs Nyelvstúdió - Gödöllő, Kandó K. u. 2.

www.oktatars.hu/angolul

Szada, Dózsa György út

2011. május 18–25.

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD

Lottózó, telefonkártya-feltöltés,
fémdoboz visszaváltás

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

  A minôség garanciája

699 Ft/kg

79 Ft/db

599 Ft/kg

Ár!Ár!

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:

Termékeink bomba áron!

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

139 Ft

599 Ft/kg 1349 Ft/kg 1999 Ft399 Ft139 Ft
79 Ft

Saját füstölésû termékek

Friss sertés 
darálthús

Friss 
pulykamell filé

Kozel dobozos sör
0,5 l

278 Ft/l

Trombi szénsavas
üdítôk 

2 l
39,50 Ft/l

Domestos 24H 
(atlantic, 

citrus, pine, 
pink) 
0,75 l
532 Ft/l

Ariel Mountain Spring
mosópor

2 kg 
+ Ariel gél kapszula

Étkezési paprikaKígyó uborkaFüstölt fôtt császár szalonnaFonott kalács 0,5 kg 278 Ft/kg

Grillbár napi ajánlat: 690 Ft
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁJUS 25.
Megfejtés: 1. 130 éve született jeles tudósunk, a rakétatechnológia és az űrhajózás egyik úttörője;
2. Önéletírásának címe
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os vásárlási utalványát nyerte: Kertész Klára, Kossuth Lajos u. 37.,
Mihajlovich Nikola, Szent János u. 12/b.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Farkas Mónika, Babati u. 26., Kö-
rösi Sándor, Semmelweis u. 11.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Németh Krisztina, Alkotmány
u. 9.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Szalkai Mária, Kossuth L. u. 27.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Nagy Terézia
Katalin, Vörösmarty u. 2.


