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A Barokk Év rendezvényeinek kere-
tében több zenei különlegesség vár a
gödöllőiekre. Az elmúlt hét végén Jo-
hann Sebastian Bach kantátái csen-
dültek fel a Szentháromság templom-
ban a Gödöllői Szimfonikus Zenekar
előadásában, a héten pedig, június 11-
én és 12-én este  a Barokk Színházban
kerül sor egy hazai ősbemutatóra,
Baldassare Galuppi: „A falusi kávé-
ház” című művét láthatja majd a kö-
zönség.
Június 11-én a GIM-Házban is a ba-
rokké lesz a főszerep, ekkor nyílik
meg ugyanis a Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány és a Gödöllői Iparmű-
vészeti Műhely új, „Reflexiók barokk
kertre” című csoportos képzőművé-
szeti kiállítása.
Barokk kori vigalommal, az „Antal-

napi Vigasságok” programmal emlé-
kezik egykori földesurára Gödöllő jú-
nius 12-én. Grassalkovich Antal ide-
jén, a gróf neve napján nagy mulatsá-

gokat ren-
deztek. A jú-
nius 12-ei ren-
dezvények ezt
az ünnepet
elevenítik fel.
Egész nap szí-
nes progra-
mok, többek
között barokk
l o v a s b e m u -
tató, koncer-
tek, borkósto-
ló, vadászati bemutató, színielőadá-
sok és gyermekprogramok kínálnak
kikapcsolódást az érdeklődőknek. 
Szintén a barokk kor lesz a középpont-
jában a „Múzeumok éjszakája” ren-
dezvényeinek, június 18-án. Az el-
múlt években rendkívül népszerűvé
vált rendezvénysorozat az idén ketté-
válik, a vidéki helyszíneken június
18-án, a fővárosi múzeumok pedig
egy héttel később várják az érdeklő-

dőket. Városunkban hét helyszínen
lesznek színes programok: a Gödöllői
Városi Múzeumban, a Gödöllői Kirá-
lyi Kastélyban, a GIM-Házban, a Le-
vendula Galériában, az egykori Vér-
ellátó helyén megnyílt Múzeumi Lát-
ványtárban, és a megújult főtéren,
ami ezen az estén a kortárs művészek
ötletére épülő fény- és árnyjátékok-
nak, barokk installációknak, koncer-
teknek lesz a helyszíne. A Városi Mú-

zeum belső udvara színházzá változik
erre az estére, a Garabonciás Színtár-
sulat itt mutatja be Goldoni: Terecske
című zenés komédiáját. A fő szenzáció
azonban várhatóan a felújított Királyi
Váró lesz, amit ezen a napon adnak át.
Az épület abban a pompában fogadja a
látogatókat, ami egykor Ferenc Józsefet
és Erzsébet királynét is gyönyörköd-
tette.  (Folytatás a 6. oldalon, kapcsolódó
írásunk az 5. oldalon)

Barokk programok a júniusi Gödöllőn

Hétvégi kulturális kalandok
2011 a barokk jegyében telik Gödöllőn, váro-
sunk az idén emlékezik meg Mária Terézia ki-
rálynő  látogatásának 260-ik,  és az időközben
a város egyik jelképévé vált kastélyt építtető
Grassalkovich Antal gróf halálának 240-ik év-
fordulójáról. A két jeles évforduló kapcsán
egész évben egymást követik a különböző
programok, a június azonban különösen sok
kulturális csemegével szolgál, ami egyaránt
vonzó a városunkban élőknek és az ideláto-
gatóknak. 

Látványos programokban bővelkedett a
Gödöllői Rendőrkapitányság által szer-
vezett nyílt nap, amit az iskolások részé-
re szerveztek.         (4. oldal)

Ismét nagy siker volt az Ünnepi Könyvhét.
A városi könyvtár szombati rendezvényén
több százan vettek részt.                                  

(5. oldal)                                                

Benkó Réka Eb ezüstérmet szerzett az
Oroszországban megrendezett vívó U23-as
Európa-bajnokságon. 

(8. oldal)

Június 4-én emlékeztek meg
városunk lakói a trianoni béke-
diktátum aláírásának 91. évfor-
dulójáról, az I. világháborút le-
záró szerződésről és annak kö-
vetkezményeiről a Művészetek
Háza melletti emlékműnél.

A rendezvényen a Török Ignác Gim-
názium diákjai és a Gödöllői Városi
Vegyeskar többek között  Kányádi

Sándor, Király László, és Illyés Gyula
gondolatait elevenítették fel, rajtuk
keresztül idézték meg a trianoni szer-
ződés megkötését, aminek eredmé-
nyeként minden 20 lakosból 7 idegen
állam polgára lett. Ezt Pintér Zoltán

alpolgármester mondta köszöntőjé-
ben, majd Bárdy Péter, a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium igazgatója
tartott emlékező beszédet. Korabeli
újságcikkeket idézett, amely elénk
vetítette, hogyan látták az eseménye-
ket, hogyan élték meg a tragédiát a 91
esztendővel ezelőtt élt magyarok. 

(Folytatás a 6. oldalon)

Emlékezés Trianonra

Koszorúk
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Ipacs Piroska, az intézmény nyugal-
mazott igazgatója, a projekt vezetője
értékelésében elmondta, hogy a lakó-
szobák száma 16-ról 20-ra emelkedett.
Már nincs négy ágyasnál nagyobb la-
kószoba, és megfelelnek annak a felté-
telnek is, hogy minden ellátottra leg-
alább 6 négyzetméter terület jusson. A
két és három ágyas szobák lehetővé te-
szik, hogy az ellátottak egészségi álla-
potának megfelelően elvégezzék a
csoportbontást. A fürdőszobák száma
3-ról 6-ra, a WC-k száma 7-ről 12-re
emelkedett. Felújították, kiegészítették
a lakószobákban elhelyezett nővérhívó
és füstérzékelő rendszert. A közös he-
lyiségek száma is bővült egy klubszo-
bával, továbbá új mosókonyhát és rak-
tárhelyiségeket alakítottak ki.   
Történt még fűtéskorszerűsítés, ablak-
csere, fedett teraszt létesítettek és két
parkolót alakítottak ki mozgássérültek
részére. Az önkormányzat a pályáza-
ton nyert 54 millió forintot további 29
millióval kiegészítette. 
Czeglédi Ingrid intézményvezető ki-
emelte, hogy az otthon lakói nagy tü-

relemmel viselték az átépítés során je-
lentkező nehézségeket. A lakók nevé-
ben Kovács Tamásné mondott kö-
szönetet a szépen elvégzett korszerű-
sítésért. 

Az idősek otthona és a gondozóházi
részlegen elhelyezett idősek részére a
teljes körű ellátást ebben az 1916-ban
épült és 1986-ig szülőkórházként műkö-
dött épületben biztosítja a város önkor-
mányzata. A pályázati program megva-
lósulásával az intézményi ellátást a jö-

vőben olyan szinten tudják végezni,
mely minden tekintetben eleget tesz a
jogszabályi feltételeknek és megfelel az
uniós elvárásoknak is. Az emberhez
méltóbb környezetben, az ellátottak al-
kotmányos és a szociális törvényben
meghatározott alapvető és speciális jo-
gait is maradéktalanul érvényesíteni
tudják. 

A fizikai akadálymentesítés mellett
az infokommunikációs akadály-

mentesítést is finanszírozta a program,
ami azt jelenti, hogy az ellátottak a
dolgozók segítségével az internet adta
lehetőségekkel is megismerkedhet-
nek. Az elektronikus levelezés által
gazdagodik a kapcsolattartás a hozzá-
tartozókkal, családtagokkal. Végeze-
tül megemlítjük, hogy terápiás szoba
is kialakult, ami a japán masszázs-
fotellel és egyéb korszerű terápiás fel-
szereléssel ritkaságnak számít az idő-
sek otthonaiban. it

Átadták az Orange Packaging
Kft. új papírfeldolgozó üzemét a
Gödöllői Üzleti Parkban. Az
uniós támogatással megvalósí-
tott fejlesztés munkálatai a múlt
év szeptemberében kezdődtek. 

A csomagolástechnikával foglalkozó
cég az elmúlt években speciális védő-
csomagoló eszközök gyártására, cso-
magolás tervezésre, papír alapú csoma-
golóeszközök gyártására specializáló-
dott. 
A Gödöllőn megvalósított közel nyolc-
van millió forintos beruházást a

KMOP-1.5.3/C-10-2010-0003 pályá-
zata segítségével valósították meg. Az
üzem építéséhez az Európai Unió a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, és a
Pro Regio Közép-Magyarországi Re-
gionális Fejlesztési és Szolgáltató Non-
profit Közhasznú Kft. közreműkö-
désével 23.870.012 forint támogatást

biztosított. A május végén átadott új
épület raktárakat, üzemcsarnokot, iro-
da- és szociális helyiségeket foglal ma-
gába. Mint azt Fáy Attila ügyvezető az
ünnepélyes átadáson lapunknak el-
mondta, a családi vállalkozásként in-
dult cég ma már nyolc főnek ad mun-
kát, de a most végrehajtott fejlesztés
eredményeként a létszámot is bővíteni
fogják a munkaügyi központ bevoná-
sával.
Mivel az általuk kínált munka nem
minden esetben igényel szakképzett-
séget, azoknak is lehetőséget tudnak
nyújtani, aki alacsony végzettséggel
rendelkeznek, s így a legrosszabb esé-
lyekkel indulnak a munkaerőpiacon.
A magyar tulajdonú vállalkozás új
üzemcsarnokában az átadást követően
megindult a munka. (x)

Városszerte több helyszínen is
zajlanak a felújítások, a járdák,
közutak, valamint a patakme-
der rendbetétele. Csak az idő-
járástól függ, mikor lehet vé-
gezni a szabadtéri munkákat. 

A hét elején megkezdődött és a tervek
szerint még a héten be is fejeződik az
Állomás téri buszmegálló peronjának
a felújítása. 

Ezzel együtt az itt  lévő parkoló ká-
tyúzását is elvégzik, a területen a
szemközti Királyi Váróhoz a jelenle-
ginél méltóbb környezetet alakítanak
ki.  

Szintén a héten megkezdik az Ál-
lomás utcai járda korrekcióját is, ez a
vasúti átjáró és a Dalmady Győző ut-
ca közötti szakaszt érinti. 

A végéhez közeledik a Martinovics
utca és az Ady sétány csatlakozásánál
végzett járda felújítás is, itt már csak
apróbb munkák vannak hátra. Dolgoz-
nak a Batthyány utcában és a Szilhát
utcában is.

Könnyebb lesz a gyalogos közle-
kedés a Szent Imre utcában is. Itt, a
Körösfői és a Városmajor utca közötti
szakaszt újítják fel. 

Folyamatos az útburkolatok javí-
tása is. A gondos karbantartás ered-
ményeként a városi utakon csak ki-
sebb felületi hibák adnak munkát a
szakemberekben.

Dolgoznak az Őz utcában is, ahol a
napokban forgalomcsillapító eszköz
beépítése zajlik. Ezt a Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság írta elő, az ott lévő
bevásárlóközpont engedélyezése kap-
csán.  
A nyári időszakban az élővizek men-

tén is sok a feladat. Hetek óta tart a
Rákos-patak mederrendezése, s a na-
pokban – szintén a Rákos-pataknál –
megkezdődött a kaszálás is. A munkát
a Rét utcánál kezdték, és a Blaháné
úttal párhuzamosan haladva végzik.

Az elmúlt napok esőzései, viharai
sokfelé gondot okoztak. Gödöllőt ed-
dig megkímélte az időjárás, a hétfői
eső is csak rövid ideig okozott gondot

az aluljárónál, a VÜSZI Kft. mun-
katársai néhány percen belül meg-
oldották a felgyűlt csapadékvíz elve-
zetését. Mint megtudtuk, a korábbi
évek tapasztalatai alapján felkészül-
tek azokra a feladatokra, amiket az
egyszerre lezúduló nagyobb mennyi-
ségű csapadék esetén kell megoldani.   

Nem csak az utak, hanem az elek-
tromos rendszer korszerűsítése is fo-
lyamatos. Az elmúlt hetekben az
ELMÜ is több helyszínen hajtott vég-
re felújítást. A biztonságosabb ellátás
érdekében a Kazinczy körút 15., a
Szent János u. 21. és a Szabadka utca
22. előtti, közel fél évszázados transz-
formátor állomásokat újakra, energia-
takarékosabbakra és – a lakók örömé-
re – csendesebbekre cserélték. 

Korszerűsítési munkákat végeztek
a Ganz Ábrahám utcában, az Egye-
tem téren és az Isaszegi úti alállomá-
son is. 

Az elektromos munkák azonban
nem értek véget. A nyár folyamán az
Arany János utcában a Mátyás király
út felőli részen a teljes 0,4 kV-os
hálózatot átépítik. A munkákkal kap-
csolatos áramkimaradásokról időben
értesíteni fogják az érintett lakókat. 

jk

A város kiegészítette a pályázati támogatást

Korszerűbb lett az Idősek Otthona 
Befejeződött az Egyesített Szociális Intézmény Ady sétányi Idő-
sek Otthona épület-átalakítási és komplex akadálymentesítési
projektje. A hétfői ünnepélyes átadáson Gémesi György polgár-
mester köszöntőjében örömmel állapította meg, hogy a beru-
házás során otthonosabbá vált a hatvan embert befogadó intéz-
mény. A munkáért a kivitelezőnek, a türelemért – hiszen az épít-
kezés-átalakítás „üzem közben” zajlott –, a lakóknak és az ott-
hon dolgozóinak mondott köszönetet. A projekt az Európai Unió
társfinanszírozásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap
támogatásával valósult meg.

Május 25-én került sor a Gödöllői
Kistérségi Foglalkoztatási Pak-
tum  projektzáró konferenciájá-
ra  a gödöllői Erzsébet Királyné
Szállodában. Az eddig elért ered-
mények ismertetésén túl a szak-
képzés, a pályaorientáció és a
kompetenciafejlesztés egymás-
sal szervesen összefüggő három
területe állt a rendezvény fóku-
szában.

Mint az a konferenciát követő sajtótá-
jékoztatón elhangzott, a több mint egy
éves munka eredményeként amellett,
hogy átfogó képet kaphattak a szakem-
berek a térség munkaügyi helyzetéről,
sikerült megindítani a korábban hiányzó
párbeszédet a különböző szektorok kö-
zött, s ezzel növelni a foglalkoztatásból

kiszorultak elhelyezkedési esélyeit.
A paktumot alapos előkészítés 2010
szeptemberében kötötték meg, s a tér-
ségben lévő önkormányzatok, cégek,
oktatási intézmények közül hatvanan
csatlakoztak hozzá.
A programnak köszönhetően több
együttműködés is született. Így pél-
dául a Madách Imre Szakközépisko-
la, Szakiskola és Kollégium a helyi
gyógyszeripari igényekre építve, első
lépésként felnőttképzés formájában,
általános laboráns képzést indított,
amit a későbbiekben a nappali okta-
tásban is be kívánnak vezetni. 
Szintén a paktum részeként, a tervek
szerint már ősszel elindulhat el az a
program, ami az általános iskola vég-
zős diákjainak nyújt segítséget a pá-
lyaválasztásban. A tapasztalatok sze-

rint ugyanis rengeteg problémát je-
lent, hogy a diákok és a szülők a di-
vatszakmákra koncentrálva döntenek
a továbbtanulásról, aminek eredmé-
nyeként az iskolapadból fiatal mun-
kanélküliek kerülnek ki. 
A szakemberek azt remélik, hogy a
projekt segít majd abban, hogy a
diákok a munkaerőpiacon verseny-
képes szakmák felé orientálódjanak. 

jk

Szakképzés – pályaorientáció – kompetenciafejlesztés

Projektzáró konferencia

Magyar tulajdonú cég teremt munkahelyeket

Újabb fejlesztés az üzleti parkban

Biztonságosabb utak, korszerűbb elektromos ellátás

Csak az időjárástól függenek a munkák

Hetek óta örömmel számolunk be a városunkban elvégzett fel-
újításokról, értékeink megújulásáról. Sajnos azonban, már má-
sodik alkalommal voltunk tanúi annak, hogy nem mindenkinek
szereznek örömet megújuló értékeink. 
Az Alsóparkban a hét végén a nemrég kihelyezett hulladékgyűj-
tőket vették célba a rongálók, az Erzsébet-parkban pedig a Kál-
váriát használják egyesek játszótérnek. Alig két héttel az átadást
követően máris javításra szorulnak a felújított szobrok és a kor-
lát. bj

Újabb rongálás a városban
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Az elmúlt napokban két jelentős
tanácskozást is tartottak a Királyi
Kastélyban. A Keresztény-zsidó-
iszlám párbeszédet követően
hétfőn vette kezdetét az ASEM
(Ázsia-Európa találkozó). 

Lapzártánk idején zajlik  az  ASEM  a
Királyi Kastély  lovardájában. A rendez-
vényt megnyitó Orbán Viktor minisz-
terelnök szavait azonban egy villámcsa-
pás félbeszakította. 
A világ jövője szempontjából kulcskér-
dés, hogy Ázsia az Európai Unió milyen
együttműködést tud kialakítani – mond-
ta Orbán Viktor miniszterelnök, amikor
megnyitotta az Ázsia-Európa találkozó
külügyminiszteri tanácskozását. 
Olyan új világ alakult ki szédítő sebes-
séggel a globális pénzügyi és gazdasági
verseny következtében, amely megerő-
sített együttműködést kíván, „többé
nem lehetnek sikeresek a magányos har-
cosok“ – jelentette ki a kormányfő. 
Orbán Viktor azt mondta, hogy az előt-
tünk álló éveket az együttműködési for-
mák és szövetségek keresése jellemzi
majd, Európa keresi a gazdasági és poli-
tikai együttműködés leghatékonyabb
formáit Ázsiával. „Európa és Ázsia
együttműködése lehet az egyik kiindu-
lópontja a gazdasági válság utáni világ
megújulásának“ – hangsúlyozta. 
A miniszterelnöknek azonban félbe kel-
lett szakítania beszédét, mivel a vihar-
ban villámcsapás érte a kastély elektro-
mos hálózatát, s emiatt nem működött a
hangosítás. A résztvevők mintegy 20
perces várakozás után elhagyták a ter-
met, így a tanácskozás mintegy jó más-
fél-kétórás csúszással kezdődhetett. 

Magyarország rokonszenve jól érzékel-
hető volt a hármas japán tragédia idején
– jelentette ki az újságíróknak Marto-
nyi János külügyminiszter, miután ja-
pán kollégájával megbeszélést folytatott
hétfőn Budapesten.
Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy Gé-
mesi György gödöllői polgármester
koncertet rendezett, melynek „eredmé-
nyét“ átnyújtják Macumoto Takeaki
külügyminiszternek. (A szigetország
diplomáciájának irányítója a kétnapos
gödöllői Ázsia-Európa találkozóra
(ASEM) érkezett Magyarországra.)
Martonyi János a vendégével közösen
tett sajtónyilatkozatában hangsúlyozta:
a kétoldalú kapcsolatok „hagyományo-
san, különlegesen jók“ mind a gazda-
ságban, a kereskedelemben és a befekte-
téseknél, mind pedig a tudományos,
kulturális, oktatási együttműködésben
és a turizmusban.
„Van egy közös értékrendünk“ – mond-
ta a tárca vezetője, hozzátéve, a magyar
és japán nép közötti erős, mély rokon-

szenv tartósan garantálja a kétoldalú
kapcsolatok fejlődését.
„Azt kérjük Japántól, hogy amikor ide-
jönnek a japán emberek Európába, ak-
kor Magyarországot egy kicsit a máso-
dik otthonuknak tekintsék“ – mondta
Martonyi János.
A japán külügyminiszter országa köszö-
netét fejezte ki Magyarországnak az
ASEM külügyminiszteri fordulójának
megrendezéséért. Kijelentette, Tokió
nagyra értékeli azt a fejlődést, amely
Magyarország 2004-es EU-csatlakozá-
sa óta végbement.
Egyetértett azzal, hogy Magyarország-
nak és Japánnak közös értékrendje van,
mint mondta, a kapcsolatok „hosszú
történelmi múltra tekinthetnek vissza“.
Macumoto Takeaki külügyminiszter ki-
jelentette, célnak tekinti a kereskedelmi
és turisztikai kapcsolatok erősítését.

Az ASEM gödöllői külügyminiszteri ta-
nácskozása a féléves soros magyar EU-
elnökség legnépesebb rendezvénye: a
27 uniós ország, két szervezet – az Eu-
rópai Unió és a Délkelet-ázsiai Nemze-
tek Szövetsége (ASEAN) –, valamint
19 ázsiai állam képviselteti magát. 
Nagy figyelem kísérte a Keresztény-zsi-
dó-iszlám párbeszédet is június 2-án.

A rendezvény megnyitó-
jában Semjén Zsolt mi-
niszterelnök helyettes úgy
fogalmazott: A vallássza-
badság biztosítása, a társa-
dalom és a vallás összetar-
tozásának erősítése az ál-
lam kiemelt feladata.
Az eseményt a magyar el-
nökség azért szervezte,
hogy erősítse a történelmi
egyházak közötti párbeszé-

det, együttműködést. A háromnapos 
eseményen a tagországokon kívül Hor-
vátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovi-
na, Ukrajna, Oroszország, Izrael, az
Egyesült Államok, illetve közel-keleti
államok delegációi kaptak meghívást. A
résztvevők beszámoltak arról, hogy or-
szágukban milyen az állam és az egyház
viszonya, és hogyan valósul meg a val-
lásgyakorlás szabadsága. Napirenden
szerepelt az egyes vallások, illetve val-
lási kisebbségek helyzete is.

A politikus emlékeztetett arra, hogy a
világ számos részén különböző módsze-
rekkel akadályozzák az embereket val-
lásuk szabad gyakorlásában. 
Szászfalvi László, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi kapcso-
latokért felelős államtitkára arról be-
szélt, hogy „az európai gyökereket
meghatározó keresztény-zsidó-iszlám
értékek hogyan járulhatnak hozzá a bé-
kés igazságos európai élet meg-
valósításához”. Mint mondta, a Lissza-
boni Szerződés gesztusértékű üzenete
az, hogy az állam és az egyház kapcso-
latát a tagállamok hatáskörébe utalja,
ugyanakkor elismeri, hogy „a vallási
közösségek jelentős társadalmi hozzájá-
rulást nyújtanak az európai értékekhez.”
Aliza Bin-Noun, Izrael budapesti nagy-
követe nyitóbeszédében az Izraelben élő
felekezetek és népcsoportok helyzetéről
beszélt. A diplomata rávilágított: Izrael-
ben is három világvallás hívei élnek,
hiszen a zsidók mellett jelentős arab és
keresztény kisebbség van jelen az or-
szágban. A politikus emlékeztetett arra,
hogy Izraelben egyre zökkenőmente-
sebb a különböző felekezetek egymás
mellett élése. 
Felidézte II. János Pál pápa 2000-es
izraeli látogatását, amely mérföldkövet
jelentett a keresztény-zsidó párbeszéd-
ben. 
Eleni Tsakopoulos Kounalakis,  az
Egyesült Államok budapesti nagykö-
vete üdvözölte a magyar elnökség té-
maválasztását. A nagykövet szerint
„ideje arról beszélnünk, hogy a vallás
miként épít hidakat, amelyek összeköt-
nek, nem pedig falakat, amelyek el-
választanak”.
Elhefny Mahmoud, Egyiptom buda-
pesti nagykövete beszédében hangsú-
lyozta: észak-Afrikában jelentős vál-
tozások mennek végbe, és nagy elő-
relépés történik mind a demokrácia,
mind a vallásszabadság erősödésében,
amihez Európa támogatását is kérte.
„A zárt templomokat ki kell nyitni az
imádkozók előtt” – fogalmazott. 
Jorge Sampaio, az ENSZ Civilizációk
Szövetségének elnöke, volt portugál ál-
lamfő videoüzenetében azt a gondolatot
domborította ki, hogy a sokszínűség
gazdagítja, nem pedig szétválasztja az
egyes társadalmi csoportokat. Ugyan-
akkor figyelmeztetett arra is, hogy a
kulturális, vallási sokszínűséggel az in-
tolerancia is együtt jár, ami megnehezíti
a szabad vallásgyakorlást. 
Tőkés László, az Európai Parlament
(EP) alelnöke felszólalásában az egy-
házaknak a közép- és kelet-európai
kommunista rendszerek megbukta-
tásában játszott szerepét emelte ki.
Rámutatott arra, hogy igazságos jó-
vátételre, az egyházak tényleges sza-
badságára van szükség a térségben. 

jk

Gödöllői események

EU 2011

Látnivalók a soros elnökség fővárosából címmel közöl kétoldalas
írást a Horizon,  a Malév magazinja. 

Az összeállítás magyar és angol nyelven mutatja be az uniós
helyszínként szolgáló kastélyt és a megújult Királyi Várót, valamint
felhívja a figyelmet a következő hetek kulturális rendezvényeire,
az Antal-napi Vigasságokra, és a Múzeumok Éjszakája program-
jaira. 

Az elmúlt hetekben egy spanyol utazási magazin is Gödöllőre
irányította a figyelmet. 
Az uniós események kapcsán Budapest mellett Gödöllőt ajánlotta
utazási célpontként a Spanyolországból hazánkba érkezőknek.

Gödöllőt mutatja be a MALÉV

Felzászlózott HÉV
Különleges módon kívánt hozzájárulni az Uniós Elnökség sikeréhez a BKV és a Budapesti Közle-
kedési Központ. Az elnökség által is szorgalmazott környezettudatos közlekedés jegyében két, e
célkitűzésnek megfelelő közlekedési módra hívják fel a figyelmet: júniusban a 2-es villamos illetve
Gödöllői HÉV egy-egy járműve oldalán a 27
uniós tagállam lobogójával és az uniós zászló-
val közlekedik. Az Ázsia-Európa Találkozó
(ASEM) 10. Külügyminiszteri Értekezlet ide-
jén, amelyre 48 résztvevő állam delegációja
érkezett városunkba, már a zászlókkal felma-
tricázott HÉV-szerelvény – természetesen
menetrend szerint – közlekedett. 

A Szent István Egyetemen május
31-én szerveztek fórumot a Nem-
zeti Vidékstratégiáról, amit ta-
vasszal bocsátott vitára a Vidék-
fejlesztési Minisztérium, s amiről
Ángyán József, a tárca parlamen-
ti államtitkára, az intézmény pro-
fesszora tartott előadást. 

Bevezetőjében elmondta, hogy az el-
múlt évtizedekben a nemzeti vagyon
nagy része kézen-közön eltűnt, magán-
vagyonokba vándorolt. Elképesztő mér-
tékben eladósodott az ország, ami a szu-
verén döntések lehetőségétől is meg-
fosztotta. Ezért a saját gazdaságunkat
kell fejleszteni. Az alapanyag-termelő
helyzetbe szorult mezőgazdaság jósze-
rivel hazai piacait is elveszítette. Levá-
lasztották róla az élelmiszeripart és a ke-
reskedelmet. A cukoripar az ágazat állat-
orvosi lova. A tucatnyi cukorgyár gyors
ütemben külföldi, főleg osztrák és fran-
cia cégek kezébe került, akik piacvásár-
lási céllal privatizáltak. Mára egyetlen
cukorgyár maradt. S miközben Magyar-
ország éves cukorigénye 300-330 ezer
tonna; jelenleg 105 ezer tonna cukor
gyártására van jogosultságunk az unió-
ban. Kormánybizottság deríti majd ki,
hogy mi vezetett ide. Európának is nagy
baklövése volt a cukortermelés vissza-
fogása, de más államok csak kapacitá-
suk 15-20 százalékáról mondtak le, míg
Magyarország 75 százalékról. Negatív
példaként említette még a dioxinbot-
rányt. Amikor szigorú moratóriumot
rendelt el Magyarország a német húsim-
portra, azt egy magyar élelmiszeripari
tőkeérdekeltség vétózta meg első-
ként. 
Az új agrárkormányzat első kezdemé-
nyezései közé tartozott a földtörvény
módosítása, aminek révén a nemzeti föld-
alap a tárcához került, az állam elővásár-
lási jogot szerzett, megkönnyítve a
spekuláció elleni fellépést. Az állami
földdel olyan fiatal párokat kíván se-
gíteni a kormányzat, akik vállalják,
hogy letelepednek, termelnek és gyer-
mekeket nevelnek. A földalapnak a gaz-
dálkodó családok gazdálkodását kell se-
gítenie. Az államtitkár azt is elmondta,
hogy az állami kézben lévő és bérbe
adott földek 80 százalékát a 180 legna-
gyobb tőkés társaság használja. Az ága-
zatot érintő pályázatokra is az volt a jel-

lemző, hogy egészen szűk kör vitte el a
vidékfejlesztési forrásokat. A korábbi
gyakorlat a legerősebbeket támogatta, a
gyengébbek be sem adhatták a pályá-
zatukat. Közpénzeket csak a közjó ér-
dekében kell szabad elkölteni, hangsú-
lyozta.

Ángyán József rámutatott, hogy a
hatékonyság többféleképp értelmezhető
és az ország pozitív export-import mér-
lege mellett is tönkremehetnek a vidéki

települések. Úgy fogalmazott, hogy
meg kell kérdőjelezni a megkérdőjelez-
hetetlennek tűnő dogmákat, mert mi-
közben a világkereskedelemben az „át-
lag sárgarépa” 1800 kilométert utazik a
földtől a fogyasztó asztaláig, nálunk a
fogyasztó szomszédságában megy
tönkre a tehéntartó, a falu már önmagát
sem látja el élelmiszerrel, nemhogy a
várost. 

Az élelmiszerbotrányok juttatják ér-
vényre azt a felismerést, hogy a jelenle-
gi rendszerben az élelmiszerbiztonság
nem garantálható. 

A kormányzat támogatja az élelmi-
szerlánc lerövidítését, a kistermelők
közvetlen értékesítését. Ennek érdeké-
ben a közbeszerzési törvényt is módo-
sítják. A nagy közétkeztető területek –
az iskoláktól a kórházakon át a honvéd-
ségig – közös programot indítnak a
helyi termelés és feldolgozás ösztönzé-
sére. 

Ángyán József elmondta még, tá-
mogatják, hogy a mezőgazdaság több
embernek adjon megélhetést. Ezért
pártfogolják a kis- és közepes gazda-
ságokat. Szólt arról, hogy a magyar
termék jelölés feltételeit szigorítják.
Állást foglalt a genetikai módosítás
nélküli fajták termesztése mellett,
szükségesnek tartotta a hatékony ag-
rár-érdekképviselet működését. Beje-
lentette, hogy a Vidékstratégia vitáját
két héttel meghosszabbítják, mert
nagy szükség van a párbeszédre. it

Ösztönzik a helyi termékek helyi étékesítését  

Vitán a vidékstratégia

MTI-fotó/Koszticsák Szilárd
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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” cím-
mel 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 Szol-
gálat 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?

Nyílt napot tartott a Gödöllői Rendőr-
kapitányság június 3-án, melyen az
általános iskolások ismerkedhettek
meg a rendőri munkával, a rendőrség
által használt eszközökkel. A gyere-
kek nagy lelkesedéssel vették birtok-
ba, és próbálták ki a rendőrautókat,
motorokat – s különösen nagy jártas-
ságról tettek tanúbizonyságot a rádió,
hangosbemondó, valamint a különbö-
ző hangeffektek kezelése terén. 

Sokak számára nagy
élmény volt az is, hogy 
végre felülhettek az elmúlt
hónapokban az Alsópark-
ban többször is megcso-
dált rendőrlovakra. 

A vállalkozó szellemű-
ek néhány percre a „helyszínelők”
között érezhették magukat a tenyér-
lenyomat vételkor, vagy a különböző
fegyverek szemlézése során. Volt

tehát bőven látni- és kipróbálni való,
a gyerekek határtalan lelkesedése pe-
dig a legnagyobb köszönet volt a 
szervezőknek. bj

Nagyszabású védelmi napot tartottak
a gödöllői középfokú oktatási intéz-
mények tanulói részére a Madách
Imre Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium területén a Gödöllő Szék-
helyű Polgári Védelmi Kirendeltség

és a Magyar Tartalékosok Szövetsé-
ge Pest megyei Szervezete rendezé-
sében. 
A több mint 800 résztvevő számtalan
izgalmas bemutatót láthatott, az ejtő-
ernyős, közelharc, airsoft lövészet iz-
galmas percei mellett kipróbálhattak
egy repülőgép szimulátort is.
A vállalkozó kedvű diákokat rend-

őrségi ügyességi pálya várta, és
megismerkedhettek a polgári védel-
mi eszközökkel, valamint nagy ér-
deklődés kísérte a Toborzó Iroda sát-
ránál a különböző fegyverek bemu-
tatóját is. A rendezvény igencsak bő-

velkedett látványos
elemekben, így pél-
dául az egyik bemu-
tató során Gödöllő
Város Hivatásos Ön-
kormányzati Tűzol-
tósága lángoló autó
oltását, az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület
pedig speciális esz-
közökkel egy baleset
szimulációt és sérült
ellátást mutatott be.

Társszervként a Speciális Mentők és
a Vizek Őre – Vízi-mentő Egyesület
is bekapcsolódott a programba. 

A bemutatókhoz az Alku Team
2000 biztosította a gépjárműveket,
a Megyeri Sí- és Kerékpár Szaküz-
let pedig kerékpárokkal segítette a
program megvalósítását. bj

Ifjú tehetségek munkáit tekinthették
meg az érdeklődők a Városháza Ga-
lériájában az elmúlt napokban. Az
idén ugyanis itt állították ki a Művé-
szetek Háza művészeti foglalkozá-
sain készült alkotásokat. A Sanyi Ma-
nók Rajzköre, a Monofaktúra Kéz-
műves Műhely, az Ifjúsági Képző-
művész Szakkör és a Felvételi előké-

szítő növendékei rajzokkal, textil
munkákkal, kollázsokkal és kerá-
miákkal mutatkoztak be. bj

Felhívás – Petőfi Sándor Általános Iskola
Tisztelt Olvasó, 

Kedves gödöllői lakosok!

Iskolánk, a gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola
töretlenül szeretné folytatni megújulását és 
„zölddé” varázsolását. Így az iskola előkertjének
újrafüvesítéséhez egy pályázat adta lehetőséget szeretnénk kihasználni:a
www.cetelem.hu/zoldsuli oldalon minden látogató szavazhat az általa
választott iskolára, így versenyeztetve az iskolákat. 

Ezért kérjük Önöket, szavazzanak a Mi iskolánkra!

Járuljon Ön is hozzá egy fűszállal új udvarunkhoz!

Köszönettel: a Petőfi Sándor Általános Iskola minden kis- és nagy diákja

Nagy siker volt a Hajós Alfréd Álta-
lános Iskolában a Tehetségek és csa-
ládok napja, amit május végén ren-
dezett meg az intézmény. Az egészna-
pos program izgalmas vetélkedőket,
előadásokat, sportrendezvényeket kí-
nált a résztvevőknek.

Délután a 2000-ben Sydney-ben
olimpiai ezüstérmes női kézilabda vá-
logatottunk tagjai közül Kökény
Beatrix, Simics Judit, Hochriter
Rita és Kántor Anikó tartott élmény-

beszámolót, majd ját-
szottak együtt az iskola
csapatával. 
A legifjabbak számára
bábjáték előadás, míg a
nagyobbaknak az esti ret-
ro diszkó nyújtott vonzó
kikapcsolódási lehetősé-
get. Aki pedig megéhe-
zett, azt finom ízek vár-
ták; több mint 600 adag
gulyás készült el.bj

Nem a levelek, hanem a
hulladékok érdekelték
a gödöllői postásokat,
amikor a TESZEDD!
akció keretében kita-
karították az Erzsébet-
parkot.

A Gödöllői Posta mun-
katársai első alkalommal
vettek részt ilyen programban, több mint húszan vállalták, hogy zsákokba
gyűjtik a felújított parkban eldobált szemetet. Volt is mit összeszedni, az üve-
gek, műanyag palackok mellett kidobott ruhák, műszaki cikk tartozékok, ká-
belek kerültek a zsákokba, amikből több mint 20 gyűlt össze. Bár a résztvevők
közül sokan csak dolgozni járnak városunkba, mégis örömmel vettek részt a
kezdeményezésben. kj

Szeptemberben kezdi 20. tanévét a
Gödöllői Református Líceum. En-
nek jegyében várták öregdiák talál-
kozóra azokat, akik 1996 és 2003
között itt tettek érettségi vizsgát.

Az egykori tanulók bensőséges hangulat-
ban ünnepeltek együtt: Barthos Gergely
hévízgyörki lelkipásztor, egykori líceumos
diák hirdetett Igét, s emlékezett meg az itt
kapott örök értékekre, majd Barthos Zol-
tánné alapító igazgató köszöntötte a részt-
vevőket, akik zenével, és egy kiállítás kere-
tében elevenítették fel az itt töltött éveket. 
Szeptembertől, a jubileumi tanév során
több rendezvényt tartanak majd, meg-
emelékezve a jeles évfordulóról. Többek
között színi előadások, különböző verse-
nyek várják majd az érdeklődőket. Már erre
készülve hirdették meg a „Líceum csillaga”
című vetélkedőt, aminek során a diákok
többek között vers, tánc, stand-up, ének,
zene, és más sok más kategóriában mutat-
hatják be tudásukat. A legjobbak a szeptem-
beri Líceumi Napok rendezvényein is fel-
lépnek majd a Művészetek Háza színpadán.

it 

Tehetségek és családok napja a Hajós Iskolában

Ismerkedés a bűnüldözőkkel

Rendőrségi nyílt nap

Polgári védelmi bemutató diákoknak Jubileumra készül a 
Református Líceum

Kiállítás a Városházán

Más munkakörben

Takarító postások



2011. június 8. Gödöllői Szolgálat 5Kultúra

Többszörösen misztikus törté-
netben mélyedhet el, aki elol-
vassa Morris L. West Az ördög
ügyvédje című regényét. Az
„ördög ügyvédje” a katolikus
boldoggá, illetve szentté ava-
tási eljárásoknál az, aki igyek-
szik akadályokat gördíteni az
eljárás sikeressége elé. Azon
fáradozik, hogy olyan bizonyí-
tékokat találjon, melyek arra
vallanak: az illető nem méltó
rá, hogy elismerjék kiválósá-
gát, kanonizálják kiválasztott
voltát. Hiszen nem is volt kü-
lönleges. Amiket tett, amiket
végrehajtott, tűnjenek bár cso-
dáknak, valójában nem is vol-
tak csodák. 

Az ördög ügyvédje szerepére mindig
feddhetetlen, rangos egyházi személyt
kérnek fel. Jelen esetben Blaise Me-
redith atyát, a Vatikán angol szárma-
zású, magas beosztásban levő mun-
katársát. Neki kell Olaszország egyik
déli tartományába, Calabriába utaz-
nia azzal a megbízatással, hogy ki-
vizsgálja, mi is a helyzet valójában
Giacomo Neronéval, akit a nép halála
után egyre inkább szentként kezdett
tisztelni. 

Mit tett, egyáltalán ki volt Giaco-

mo Nerone? A II. világháború idején
jelent meg a vidéken, telepedett le az
egyik faluban, Gemello Minoréban.
A partizánok lőtték agyon. Kivégez-
ték. Tekinthető-e ennek alapján már-
tírnak? A kegyelem állapotába került-e,
mielőtt elérte a végzet? 

Meredith atya megismerkedik Ge-
mello Minore lakóival. A vidék föl-
desuránál, a középkorú özvegy báró-
nőnél kap szállást. Nem ő az egyetlen
vendége a bárónőnek, nála időzik egy
festőművész is. A falu orvosa, a falu
plébánosa fontos tanúk, hiszen jól is-
merték Giacomo Neronét. 

De a legtöbbet mégis egy egyszerű
asszony, Nina Santuzzi tudhat róla.
Együtt éltek a férfival, fiuk is szüle-
tett, az immár fiatalemberré serdült
Paolo Santuzzi. A Giacomo után ma-
radt tárgyakat is az asszony őrzi: a
kivégzésekor viselt véres ingét, egy
csomagnyi levelét, feljegyzését. 

A gyermek, Paolo vakon, hályog-
gal a szemén jött világra. Az apja, 
Giacomo megmondta, hogy három
hét múlva látni fog. És úgy lett. Meg-
szervezte a háborús időkben különö-
sen nélkülöző lakosság élelmiszer el-
látását. Senki sem halt éhen. Ezért
szent lenne? 

A doktor jelen volt, mikor a kivég-
zését elrendelő partizánparancsnok, Il

Lupo, vagyis A Farkas gúnyolta a jó-
tékonykodásáért. Az ő elképzelése
szerint nem jótékonyságra, hanem az
erő és a félelem biztosította fegyel-
mezésre van szükség az emberekkel
szemben. 

Erre az elképzelésre mondott ne-
met Giacomo. Megszökhetett volna,
de mindennél erőteljesebb jelet, az
önkéntes halála emlékét kívánta 
hagyni maga után. Mintegy felhívni
arra: emberek, ne higgyetek az erő-
nek és a félelemnek…!

Hogy boldoggá avatják-e? Nem
dől el a regény végére. De magának
az „ördög ügyvédjének” a személyi-
sége is megváltozik a tapasztaltak ha-
tására.
(Morris L. West: Az ördög ügyvédje) 

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Ne féljetek!

A gödöllői Barokk évnek és a bu-
dapesti Bach-hétnek egyaránt
eseményét jelenti az a hangver-
seny, melynek szombaton este
lehettünk részesei a Szenthá-
romság templomban. A buda-
pesti Deák téri evangélikus temp-
lomban majd 12-én, pünkösd va-
sárnapjának estéjén, a Bach-hét
zárásaként adja elő a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar, a Lutherá-
nia Énekkar, valamint a szólisták
a Liszt-díjas karnagy, Kamp Sala-
mon vezényletével azt a két Bach
kantátát, amellyel Gödöllőn már
megismerkedhettünk. 

A város nevében Six Edit tanácsos kö-
szöntötte a Szentháromság templomban
a közönséget és az előadókat. Szecsődi

Péter, a templom plébánosa örömét fe-
jezte ki, hogy az ökuménia jegyében
együtt dicsérik Istent evangélikusok és
katolikusok. 

„Az Úr az én pásztorom, nincsen
hiányom semmiben…” Német nyelven
csendült fel most ez a talán leggyakrab-
ban idézett zsoltár Bach zenéje kísére-
tében.

Az első kantátát követőn Gödöllőn
Bach F-dúr oboaversenyét is műsorra

tűzték. Szólójátékával Horváth Béla

oboaművész aratott hatalmas sikert. 
A második kantáta témája a Jézus

Krisztushoz folyamodás, a hozzá véde-

lemért könyörgés, a nála megtalált
örömben való ujjongás volt. „Herr Jesu
Christ, du höchstes Gut…” A kórus be-
vezető éneke után Schöck Atala alt szó-
lója következett, amit Orendt Gyula

basszus éneke váltott fel, majd bekap-
csolódott a tenorszólót éneklő Megyesi

Zoltán, a szoprán Zádori Mária.
Szűnni nem akaró tapssal köszönte

meg végül a közönség a magasztos,
nagyszerű élményt, melyet a barokk ze-
ne legnagyobb mestere, Johann Sebas-
tian Bach műveinek kiváló előadásával
nyújtottak a művészek. 

N. A. 

A Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ az idén is
megrendezte a Könyv Ünnepe
rendezvénysorozatot, melynek
fő eseménye szombaton dél-
előtt a Könyv Napi Sokadalom
volt. 

A Gödöllői Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központ épületében és udva-

rán izgalmas programok zajlottak va-
lamennyi korosztály számára. Az ese-
ménysorozatot Fülöp Attiláné, a
könyvtár igazgatója nyitotta meg. 
A műsorban közreműködött a Dixix
Rhyhtm Band, a Bab Társulat és csa-
ládi, baráti bábprodukciók. 
A könyvhéten bemutatott A parkon át
című, gödöllői szerzők írásaiból vá-
logatott könyvet több alkotója is de-

dikálta az olvasóknak,
akiknek bőséges kínálatot
nyújtottak a helyi könyv-
kereskedők standjai. 
A hét vége, mint az Ün-
nepi könyvhét záró-
eseménye, azonban nem
minden gödöllői szer-
zőnek tette lehetővé, hogy
itt helyben töltse velünk az
időt. Nádudvari Anna,

például, akinek a könyvhétre jelent
meg „Az athéni műkereskedő”című
regénye, Budapesten, a Vörösmarthy
téren dedikált. it

Koncert a Barokk év porgramsorozatában  

Bach kantáták

A Könyv Ünnepe Gödöllőn
Eredményes heteket tudhat maga mögött a Gödöllő Tánc-
együttes, akik két országos megmérettetésen is eredeményesen
szerepeltek. Május végén Szolnokon, június 5-én pedig Szarva-
son arattak elismerést táncosaink.

Május végén immár  huszonegyedik alkalommal rendezték meg a Szolnoki Or-
szágos Néptáncfesztivált. A rangos rendezvényen, a korábbiakhoz hasonlóan,
most is képviseltette magát  városunk. 
A Széphalmi Zoltán vezette Gödöllő Táncegyüttes  a felnőtt csoporttal lépett
színpadra, s mélykeréki román táncot, valamint gerendkeresztúri táncot mutat-
tak be. 

A felkészüléssel telt hónapok nem maradtak eredmény nélkül: a  rangos zsűri
elismeréseként különdíjjal térhettek haza, a legstílusosabb előadásmódért a
Honvéd együttes által felajánlott 150.000 forint értékű tárgyjutalmat kaptak.
A felnőttek mellett természetesen az ifjabbak is megmutatták tudásukat. Ők az
elmúlt hétvégén Szarvason, a XII. Országos Gyermek Szólótánc Versenyen áll-
tak színpadra. A döntőbe hatvanhat fő jutott be az eredetileg induló több mint
háromszázból, köztük hat gödöllői táncos. Kötelezőként nyírségi, a szabadon
választottak között pedig nyárádmenti táncokat mutattak be. Valamennyi ver-
senyző szépen szerepelt, Márkli Zsuzsanna és Molnár Balázs azonban  ki-
érdemelték a pántlikás táncos, és kisbokrétás táncos címet. jb

Eredményes gödöllői táncosok

Szarvasi és szolnoki sikerek

Egy évvel ezelőtt kapta a felkérést a
szimfonikus zenekar a XXII. Buda-
pesti Bach-hét záró koncertjén történő
közreműködésre. A rangos zenei ese-
mény műsora jól illeszkedett a Gödöl-
lői Barokk év programjához, ezért
úgy gondoltuk, hogy bemutatjuk a
műsort Gödöllő zeneszerető polgárai-
nak is. Jó volt hallgatni a Bartók Rá-

dióban, amikor hírt adott
a hangversenyről kiemel-
ve, hogy a 30 éves Gödöl-
lői Szimfonikus Zenekar
Bach estje a Gödöllői Ba-
rokk év programja. Nagy
örömmel fogadtuk, hogy
a Deák téri Evangélikus
templomban június 12-én
elhangzó Bach kantáták-
ról, a Budapesti Bach Hét
záró koncertjéről az MR3

rádiófelvételt készít. Ez olyan szak-
mai elismerés zenekarunk számára,
amely után büszkén mondhatjuk, nem
véletlen, hogy a Művészetek Házával
közösen meghirdetett bérletsorozat el-
ső koncertjén és az augusztus 20-i ün-
nepi műsorban Kossuth-díjas karmes-
terek vezénylik városunk szimfonikus
zenekarát. Bízom benne, hogy az el-
következendő koncerteken is sok-sok
gödöllői zeneszeretőt örvendeztethet
meg a szakmai körökből egyre több
elismerést kapó zenekar!

Ferenczi Anna, 
a zenekar kuratóriumi elnökhelyettese
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1907-ben Garó Emília (1861-1932) magánkezdeménye-
zésére alakult meg a gödöllői Polgári Leányiskola, amit a
megnyitástól 1920-ig ő maga vezetett. Az intézménynek
kezdetben saját házában adott otthont a Kossuth Lajos u. 53.
szám alatt. A négy évfolyamos polgári iskolát 1910-ben át-
vette a község, de az továbbra is Garó Emília házában mű-
ködött 1916i-ig, ekkor költöztették át az akkori községháza
épületébe, ami a Bakos utcára (ma Gábor Áron utca), a Pető-
fi térre, és a Darányi utcára (Petőfi utca) néző földszintes
épület volt, és ami korábban a minorita gimnáziumnak adott
helyet. Érdekes, hogy később, 1928-ban szintén a minorita
gimnázium helyére költözött át a leánypolgári, a Hamvay-

kúria épületébe. 
A Garó Emília vezette in-
tézmény 1907-ben 23 fő-
vel kezdte meg működé-
sét, s 1922-ben már 160,
1942-ben pedig már 227

tanulót mondhatott magáénak. Ekkor már a környező fal-
vakból is sokan ide jártak, mivel Gödöllőn ez volt az
egyetlen nyilvános középfokú oktatási lehetőség a lányok ré-
szére. A szülők foglalkozását mutató statisztika szerint első-
sorban kisiparosok, kiskereskedők, köztisztviselők, vasuta-

sok adták polgáriba 10-14 éves lányukat. A tandíj egész évre
60 korona volt, melyet félévi részletekben kellett befizetni. 
Az iskola könyvtárat is fenntartott, elkülönülten működött a
tanári és az ifjúsági könyvtár és felállítottak egy úgynevezett
„segélykönyvtárat” is, ahonnan tankönyveket kölcsönöztek
a szegényebb sorsú gyerekeknek. A segélykönyvtár gyara-
podását a jobb módú tanítványok tankönyvajándékára
alapozták. Az iskola 1948-ban szűnt meg, ezt azonban Garó
Emília már nem élte meg. Az iskolaalapító pedagógus, aki
45 éven át tanított, 1932-ben halt meg, s városunkban temet-
ték el. Nevét ma utca őrzi.

Gaálné dr. Merva Mária: A gödöllői oktatásról
50 éves a Gödöllői Városi Könyvtár– Fülöp Attiláné írása 

GÖDÖLLŐ ANNO PLUSZ
Gödöllő számtalan kiváló pedagógussal büszkélkedhet, a városunkban működő oktatási intéz-
mények már a múlt század elején is jelentős vonzerőt jelentettek a környéken élőknek. Ebben a
sorban fontos szerepet játszott az egykori gödöllői Polgári Leányiskola, ami magánkezde-
ményezésként jött létre. A pedagógusnaphoz közeledve, írásunkkal alapítója, Garó Emília előtt
tisztelgünk. 

(Folytatás az 1. oldalról) 

A nyitást követően azonban már nem
vasúti váróterem, hanem a városi mú-
zeum és a Magyar Műszaki és Köz-
lekedési Múzeum rendezésében itt
nyílik meg az a kiállítás, ami a királyi
vonatokat, valamint az egykori kirá-
lyi váróban folyó életet mutatják
majd be. 
A különböző helyszínek között ha-
gyományosan kisvonat szállítja majd
az érdeklődőket. 

A gazdag programkínálat június
utolsó hétvégéjén is folytatódik. Jú-
nius 24-én, pénteken este a Világfánál
ünnepi műsorral emlékezünk meg a
Magyar Szabadság Napjáról. A ren-
dezvényen  leteszik állampolgársági
esküjüket a határon túli magyarlakta
testvérvárosainkból érkezett küldött-

ségek tagja és színpadra lép a Világ-
hírű Experidance Együttes, akik Ro-
mán Sándor: Ezeregyév a Szabadság
útján című koreográfiáját adják elő.

Másnap, június 25-én szombaton
két nagyszabású rendezvény is helyet
kap városunk főterén. Délelőtt 10
órától éjfélig tart a Testvérvárosi fesz-
tivál, aminek keretében testvértele-
püléseink kulturális életéből kaphat-
nak ízelítőt az érdeklődők. A rendkí-
vül színes program során zenés, tán-
cos produkciók kavalkádja ad ízelítőt
a különböző országok művészeti gaz-
dagságából. 

A Testvérvárosi Fesztivállal össz-
hangban szervezik meg ugyancsak a
Főtéren az Európai Identitás Napját,
ami szintén számos érdekes programot
ígér a gyerekeknek és a felnőtteknek
egyaránt.     kj

Miután elbontották az épületet
körülvevő állványokat, nap
mint nap egyre többen gyö-
nyörködnek a megújult Királyi
Váróban. A vonattal és a gépko-
csival közlekedők egyaránt
meg-meg állnak, lelassítanak,
hogy megcsodálják az egye-
dülálló szépségű létesítményt. 

Már csak néhány nap van hátra, és
június 18-án már a belső részek, a
királyi, a királynéi és a hercegi várók,
valamint az egyéb helyiségekben ki-
alakított idegenforgalmi iroda és a ká-
vézó is fogadja majd a látogatókat. 

Az egykori várótermi részek azon-
ban új funkciót kapnak. Az épületben
kialakításra kerül egy közlekedéstör-
téneti és egy helytörténeti kiállítás, az
egykori hercegi, királyi és királynéi
várókból, a fennmaradó területeken
pedig idegenforgalmi létesítmény kap
helyet.

A kiállítási részben a Magyar Mű-
szaki és Közlekedési Múzeum az ud-
vari vonatokkal és a királyi várók leg-
szebb emlékeivel ismerteti majd meg
a látogatókat, ötven dokumentum és

húsz műtárgy bemutatásával. Olyan
különlegességek is itt lesznek látha-
tók, mint a MÁV 1052. pályaszámú
udvari vonati
gőzmozdo-
nyának 1:5
arányú mo-
dellje és a Ti-
s z a - v i d é k i
vasút udvari
kocs i j ának
1 8 5 7 - b ő l
megmaradt
bútorzata.
A helytör-
téneti kiállí-

tás részeként a Gödöllői Városi Mú-
zeumból visszakerül ide a Stróbl Alajos
által készített Erzsébet királyné és Fe-
renc József mellszobor, amik egykor a
királyi váróteremben álltak, valamint

Halmi Artúr grafikái, és olyan képes-
lapok, fotók, amik a királyi váró épületét
mutatják be. kj

(Folytatás az 1.oldalról) 

A korabeli újságok gyásznapról írtak.
Volt is mit gyászolni, hiszen hatalmasak
voltak a veszteségek: 3,2 millió magyar
került idegen országba, a határ menti te-
rületeket összefüggő tömbökben szakí-
tották el, az ország faállományának 88,
a vasércbányák 83,  míg a sóbányák 100
százaléka került idegen kézbe. Elvették

a vasút jelentős részét, és meghatározták
azt is, hogy nem épület vasút egynél
több sínpárral. Ennek ellenére Magyar-
ország mégis talpra állt – emlékeztetett
Bárdy Péter. Ehhez azonban olyan
politikusok kellenek, mint Klebergsberg
Kúnó és Teleki Pál. Példaként em-
lítette, hogy a Trianon utáni Magyar-
országon kétszer annyit fordítottak okta-
tásra és kultúrára, mint ma. Felhívta a fi-

gyelmet arra, hogy a nemzeti
együvé tartozás gondolata innen,
Gödöllőről indult el, s az alapok-
tól, a gyermekektől kíván épít-
kezni. Jó dolognak nevezte, hogy
tavaly a parlament június 4-ét a
nemzeti összetartozás napjának
nyilvánította, de – mint mondta –
törvényekkel nem lehet a nem-
zeti összetartozást erősíteni, azt
nekünk kell tartalommal megtöl-

teni. Záró gondolataival Juhász Gyulát
idézte: „Nem kell beszélni róla so-
hasem, De mindig, mindig gondoljunk
reá.”

A beszédet követően az önkormány-
zat képviseletében Pintér Zoltán és Fá-

bián Zsolt alpolgármesterek, majd a vá-
rosi intézmények és szervezetek he-
lyezték el koszorúikat az emlékműnél.
A megemlékezést Albert Gábor evan-
gélikus, majd Tar Zoltán református
lelkész áldása zárta. bj

Királyi pompa az egykori váróteremben

Nyitás előtt megszépülve

Emlékezés Trianonra

Versek és koszorúk
Barokk programok a júniusi Gödöllőn

Hétvégi kulturális kalandok
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Június 11-12., szombat,
vasárnap: 9-11 óra: 

Plútó Állatorvosi Rendelő

Rendel: dr. Horváth Márk   

Gödöllő, Szabadság út 97. 

Tel.: 20-38-55726

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

VI. Bika-tavi Természetvédelmi
és Ornitológiai Tábor

Az MME Gödöllői Helyi Csoportja 2006 óta rendezi meg
a Bika-tavi Természetvédelmi és Ornitológiai Tábort, a BITOT-ot.

A táborban 10-14 éves diákok vehetnek részt. A sátrakat és a napi
háromszori étkezést, illetve a szakmai programokhoz szükséges felsze-relést
a Helyi Csoport biztosítja. A gyerekek külön 6-7 fős kiscsoportokban mennek

délelőtti szakmai programokra. Minden kiscsoportot egy
szakvezető és egy kiscsoportvezető kísér.

Programok: Rovarászat, Madarászat, Gyűrűzés, Természetjárás, Botanika és
Meteorológia. Délután közös játékok, illetve ismeretterjesztő előadások
kötik le a gyerekeket! A második BITOT óta délutáni programokat egy a

történelemhez kapcsolódó játékos kerettörténet színesíti. 2007-ben a Török
hadjáratokat, 2008-ban A Magyarok Honfoglalását 2009-ben Az Olimpiai

Játékokat ókortól a napjainkig 2010 -ben A gondolkodó ember Homo sapiens
kialakulását élhettük át közösen a résztvevő gyerekekkel. A következő tábor

kerettörténetét mindig a tábor első napján ismertetjük a gyerekekkel. 
Reméljük, hogy egyre több gyerekkel tudunk a jövőben közösen találkozni

Galgahévízen és táborozni egy jót! 
Helyszín: Galgahévíz, Bika-tó
A tábor időpontja: 2011. július 29- aug. 7.  (érkezés 29-én 16 órától)
Elhelyezés: Helyi Csoport által biztosított sátrakban
Részvételi díj: 26.000 Ft
Jelentkezés: 9-14 éves korig
Elérhetőség: Juhász Tibor (06-20-368-9757)

Név: ……………………………...................………….
Születési év: ....................................................
Levelezési cím: .................……………………………………………
Telefon: …………………………………..
E-mail cím: ……………………………..........……, osztály: ….....…..
A sikeres jelentkezés feltétele a minél pontosabban kitöltött feladatlap (40-
nél több beérkezett és jól kitöltött feladatlapoknál az érkezési sorrend szá-
mít) és a szülői beleegyezés! A táborba való felvételről értesítést küldünk az
e-mail vagy a levelezési címedre. A részvételi díjat a táborba való felvétel
után kell befizetni. Ha nem adtál meg e-mail címet, melyet rendszeresen né-
zel, akkor ne felejtsd el mellékelni a saját címedre megcímzett felbélyegzett
borítékot is!
Jelentkezési határidő: Június 13.
Jelentkezési cím: 2114 Valkó Rózsa F. köz 6/A, E-mail: juhosz@freemail.hu
Tárgy: BITOT jelentkezés

FELADATLAP
1. Sorolj fel 3 invazív növényfajt!
…….....…...............  …….......……................  ……........…..…............   
2. Mi a szukcesszió?
…………………………………………………........................…………............................
...................................................................................................................
3. Sorolj fel 3 fokozottan védett ízeltlábút!
…....................................    ……......….........…………    ………...............…………
4. Hol található Magyarországon a lisztes kankalin?
…………………………………................................................................................
....................................................................................................................
5. Kösd össze: Mag Kis légykapó

Kis őrgébics
Parlagi sas

Rovar Erdei pinty
Kerecsen sólyom
Sordély

Hús Jégmadár

Az Állatkert szinte minden sarkában
apróságok, kölykök és fiókák várják a
látogatókat. A flamingóknál 15 fióka
kelt ki április vége óta, és továbbiak
világra jövetele várható. A makik két
fajánál, a gyűrűsfarkú és a szerecsen-
makiknál is volt szaporulat a közel-
múltban. Kölyke van a Délkelet-
Ázsiában honos, az úgynevezett kar-
csúmajmok közé tartozó jávai langu-
roknak is. A Dél-Amerika kifutóban a
nagy mara kölykök, a tevék szom-
szédságában a tucatnyi apró prériku-
tya bébi, a pálmaházi hüllőoviban öt
kiskrokodil és szinte megszámlálha-
tatlanul sok „mosolygós” nappai gek-
kó képviseli az ifjúságot.

Ezeken kívül pedig világra jött egy
berbermajom kölyök és megszületett
az indiai antilopok első egészséges
borja. 
A Nagyszikla oldalában lakó berber-

majmok (Macaca sylvanus) mind-
annyian mentett állatok, eredetileg il-
legálisan hozták őket Európába, és
egy holland állatvédő szervezeten ke-
resztül kerültek – hányatott sors után
– a végre biztonságos és végleges he-
lyet kínáló Állatkertbe. Kifutójukon a

sörényes juhokkal osztoznak, és re-
mekül érzik magukat, amit a nemrég
világra jött utód is bizonyít.

Az indiai, vagy más néven kecske-
antilop (Antelope cervicapra) pár

2008 óta él Budapesten, a Mérgesház-
zal szemközti kifutóban. A május 16-
án világra jött antilopborjú az első si-
keres szaporulata ennek a tenyészpár-
nak. A kicsi – a hazai őzek gidáihoz
hasonlóan – nap közben a bokrok kö-
zött rejtőzik, ennek ellenére egy kis
odafigyeléssel könnyen megláthatják
a látogatók. pts

Fővárosi Állat- és Növénykert

Megint újabb állatkölykök

Az egyik legjobb mód, hogy kert-
jében növelje a madarak számát,
ha megfelelő növényeket választ,
s annyira a természetes környe-
zetet mintázza, amennyire ez
csak lehetséges. Próbáljon olyan
növényeket ültetni, melyek maxi-
mális dió-, mag-, bogyó-, rovarbő-
séggel bírnak! Ha lehetséges, vál-
tozatos területet létesítsen, gyep-
pel, sziklakerttel, sövénnyel, vi-
rágággyal, bokrokkal és fákkal.

Épp a legjobban ápolt gyepek megfele-
lőek a földigiliszták és olyan rovarok
számára, amelyek a fekete rigónak és a
vörösbegynek kedvelt tápláléka.
Ha sövényt telepítünk, használjunk
olyan őshonos fajokat, mint a galago-
nya, magyal és a mogyoró. Ezek búvó-
helyet és táplálékot is nyújtanak. Az ős-
honos fák, mint amilyen a tölgy, a fűz, a

nyír, a kőris és a berkenye számos olyan
rovart és hernyót táplálnak, amelyeket
viszont a madarak zsákmányolnak. A
gyümölcsfák, mint az alma, a körte és a
vadcseresznye éppolyan mutatósak,
mint amilyen táplálóak a hullott gyü-
mölcsök ősszel. A bogyók hagyomá-
nyos őszi táplálékai a rigóknak, ezért
egy jó természetszerű kert nagy válasz-
tékot nyújt olyan növényekből, mint
amilyen például a sóskaborbolya, a ma-
gyal, a bodza, a tűztövis és a madárbirs.
A színpompás virágok a rovarokat
vonzzák, őket pedig elsősorban a poszá-
ták fogyasztják, ahogy a napraforgó, az
őszirózsa, a nefelejcs magvait pedig a
pintyfélék. Hagyjon egy kis csupasz te-

rületet, ahol a következő gyomok: a bo-
gáncs, a takácsmácsonya, a gyermek-
láncfű, a csalán és földi szeder teljesítik
ki az élővilág bőségét!

Milyen fák, cserjék jók a madárbarát

kertbe?

Jó lenne, ha a kiskertekben is megjelen-
nének a hazánkban honos fás szárú nö-
vények, azonban ezek természetből való
gyűjtését nem ajánljuk! A faiskolák
többségében ugyan többnyire nemesí-
tett változatai kaphatók ezeknek a fajok-
nak, mégis érdemes ezeket vásárolni.

Fészkelésre alkalmas

Lucfenyő, erdei fenyő, közönséges bo-
róka, tiszafa, közönséges gyertyán, me-
zei juhar, korai juhar, hegyi juhar, má-
jusfa, júdásfa, közönséges puszpáng,
kutyabenge, orgona, kányabangita, 
ostroménfa, egybibés galagonya, kétbi-
bés galagonya, fagyal, borostyán, vad-
szőlő, borbolya, kislevelű hárs.

Fészkelésre is alkalmas védőcserjék

Közönséges boróka, közönséges gyer-
tyán (többször visszametszve), mogyo-
ró, egy- és kétbibés galagonya, kökény,
lilaakác, csíkos kecskerágó, bibircses

kecskerágó, veresgyűrű som, húsos
som, orgona, fekete bodza.

Sövénynek való fajok

Mogyoró, tűztövis, egybibés galagonya,
kétbibés galagonya, téli magyal, közön-
séges magyal, csíkos kecskerágó, bibir-
cses kecskerágó, veresgyűrű som, kö-
zönséges fagyal, télizöld fagyal, kánya-
bangita, télibangita, közönséges hóbo-
gyó.

Táplálékot is adó fajok

Lucfenyő, erdei fenyő, déli ostorfa, nyu-
gati ostorfa, fekete eperfa, fehér eperfa,
madárberkenye, házi berkenye, madár-
birs, tűztövis, egy- és kétbibés galago-
nya, kökény, vadcseresznye, zelnice-
meggy, húsos som, fekete bodza.

Néhány szempont a növényzet, a kert

kialakításához

A cserjéken érdemes fészekrakásra al-
kalmas elágazásokat kialakítani a met-
szés során.Alakítsunk ki olyan sövényt,
bokorsort is, amelynek nem egyenesre
metszettek az oldalai.A bokrok alatti
avar meghagyása az avarszinten élő élő-
lények megtelepedését segíti. Ez terített
asztalt jelent a rigóknak. Érdemes egyes
fák elhalt részeit is meghagyni, illetve
teljesen elhalt fákat megőrizni.Az oldal-
ról zárt bokorcsoportok biztonságos
fészkelőhelyet jelentenek a madaraknak
(alulról sem legyenek átláthatóak).
Hagyjuk meg a kertben az idős fákat, kí-
méljünk meg néhány idős gyümölcsfát
is. Célszerű régebbi, ellenállóbb gyü-
mölcsfajták beszerzése, szaporítása. Le-
gyen a kertben fenyők, örökzöldek cso-
portja vagy idősebb egyede. A táplálé-
kot kínáló fák bokrok telepítése is fon-
tos. mme

Madárbarát növények ültetése a kertbe

Kertünk világa

Helyi szinten rekord nagyságú, mintegy 240 egyedből álló fehér gólya
csapatot figyeltek meg Máltán az elmúlt időszakban. Mivel a szigetország
nem érinti a gólyák vonulási útvonalát, vélhetően eltévedt madarakat lát-
hattak a megfigyelők.
A helyi vadászok kihasználva az alkalmat, több gólyát is kilőttek az éjsza-
kázó helyet kereső csapatból, eddig 3 madár tetemét találták meg lőtt sé-
rülésekkel, de helyi források szerint többen is áldozatául eshettek a mé-
szárlásnak – számolt be Jason Aloisio, a Spring Alive (Tavaszi madárles)
helyi koordinátora. 
A gólyák nagytestű, hosszú távú vonuló madarak, általában a főbb tenger-
szorosok (Gibraltár, Boszporusz, Messinai-szoros) felett haladnak át. A csapat valószínűleg heves szelek következtében
tévedhetett el, és próbált vonulni Európa felé. A fehér gólya az EU 1979. évi Madárvédelmi irányelvének értelmében kö-
zösségi jelentőségű védett madárfaj.
A máltai kormány az illegális vadászat visszaszorítása érdekében szigorú szankciókat vezet be a napokban, többek kö-
zött a vadászengedélyek – ha a törvénysértő rendelkezik vele – élethossziglani visszavonását. A radikális szabályozás új
mérföldkövet jelent az illegálisan vadászott madárfajok és a törvénytelen vadászati módszerek visszaszorítása terén.

Eltévedt fehér gólyákat mészároltak le Máltán

A három öthetes sasfiókát korábban felderített
fészkekbe helyezték el, ugyanis a kis sasokat
befogadják az egyébként fiókákat nevelő párok,
úgy táplálják őket, mint saját utódaikat. 
A védett sasfiókákat orgazdák próbálták áruba
bocsátani egyenként 200 ezer forintos áron. Az
állatvédők értesítették a Nemzeti Nyomozó
Irodát. 
Horváth Márton, az Magyar Madártani Egye-
sület fajvédelmi csoportvezetője arról szólt,
hogy a parlagi sas fokozottan védett madár, ter-
mészetvédelmi értéke egymillió forint, s a fé-
szekrablásért akár több éves börtönbüntetés is
kiszabható. Magyarországon mintegy százhúsz
fészkelő párt tartanak nyilván, ami az Európai
Unió parlagi sas állományának 60 százaléka.
A most „nevelőszülőkhöz“ kihelyezett példá-
nyok valószínűleg egy fészekaljból származnak.
Több mint valószínű, hogy megtalálják eredeti
szüleiket is, hiszen a teljes magyar állományról

DNS-mintával rendelkeznek.
A kis sasokat meggyűrűzték, DNS-mintát vettek
tőlük, majd részben alpinista módszerekkel el-
helyezték őket újdonsült testvéreik mellé. Olyan

fészkekbe került egy-egy sasfióka, ahol sas pá-
rok csupán egy utódot neveltek. 
A parlagi sas többnyire mezőgazdasági terüle-
tek szomszédságában fészkel. Legfőbb táplá-
lékai rágcsálók, ám a nyulat és a mezei mada-
rakat is elejti. Egy kifejlett példány szárnyfesz-
távolsága eléri a két métert. mme

Elrabolt parlagi sasfiókákat telepítettek nevelőszülőkhöz Hatvanban
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A Gödöllői Sport Klub utánpótlás
labdarúgó-szakosztálya várja 5-16

éves kor közötti, focizni vágyó fi-
úk és lányok jelentkezését.

Érdeklődni, valamint jelentkezni:
+36/70-60-44-388-as számon!

Úszásoktatást szervez a FUT
Alapítvány a Hajós Alfréd Általános
Iskola uszodájában Gödöllőn! június
20 - július 08. naponta 8-10 óra között
(Időpontok: 8:00–8:40,  8:40–9:20,

9:20–10:00) 5-12 éves korig
(kezdőknek és úszni tudóknak)

Részvételi díj: 15.000 Ft
Jelentkezés: Bencsik Ernő tanár
úrnál, reggel 7 és 9 óra között,

valamint 19 óra után a 06/28-420-632-
es telefonszámon

ÚSZÁSOKTATÁS !

Focizz velünk

Elkezdte az biciklis idényt a Gö-
döllői Sport Klub terepsport sza-
kosztálya, méghozzá remek
eredményekkel. A mérleg: két
arany, négy ezüst, valamint két
bronzérem az eddigi futamokon.

A klub szakosztálya remek igazolással
kezdte a szezont, ugyanis a tavalyi te-
reptriatlon Európa-bajnok Szente Dáni-
el, majd egy újabb „klasszis” versenyző
döntött a Sport Klub mellett, Koós Bri-
gitta személyében, aki az olimpiai „B”
keret tagja mountain bike sportban.

Már ezek jó előjelei voltak a tavasz-
nak. Az idei első versenyt Tapolcán ren-
dezték, amely a hazai tájékozódási ke-
rékpár világkupa futam volt. Koós Brigi
korosztályában 3. helyen végzett hosz-
szútávon. Ugyanezen a hétvégén Szlo-
vákgyarmaton megkezdődött az idei
cross country kupa sorozat, ahol U15-ös
korosztályban 6., Master 3-as korosz-
tályban 2., míg másodosztályban egy 7.
helyet hoztak el a mieink. Innen persze
hétvégéről hétvégére utaznak az
ország különböző pontjaira verse-
nyezni a GSK bringásai.

Anyák napján került sor a Buda
maraton Mountain bike versenyre,
mely napon nem csak az anyukák,
de a gödöllői kerékpárosok is
aranyesővel ünnepeltek. Kocsis
Sándor és Rusovszky Gábor egy-
aránt megnyerte a kategóriáját,

előbbi rövid, utóbbi hosszú távon. Koós
Brigitta a felnőtt nők között, Pásztor
Dániel, az U19-es korosztályban vég-
zett 2. helyen, míg Madocsai Ágoston
3. lett. Ezen felül két versenyző rossz
gumiválasztás miatt dobogós helyről
kényszerültek feladni, ugyanis beragad-
tak a sárba pechjükre.

Egy hétre rá már a Pilisben rótták a
köröket a GSK versenyzői, nem is rosz-
szul! Rusovszky Gábor ismét dobogós
lett, 2. helyen futott be, Kocsis Dávid
U19-es korosztályban 4. helyével pont
lemaradt az éremszerzésről, legfiatalabb
titánunk Lőrincz Marci 5. lett és Mán-
dics Barna is szépen szerepelt, noha ez
nem az ő versenyszáma, ennek ellenére
egy 5. hellyel gyarapította kupa pontja-
inak a számát!

A triatlonosok Tiszaújvárosban a
csapat országos bajnokságon kezdik a
szezont. Ha szeretnél Te is csatlakozni a
szakosztályhoz, hívd a 06/20-9156525,
vagy a 06/20-2925861-es telefonszá-
mot. -li-

Terepsport – Álomszerű szezonkezdés

Éremeső az eddigi futamokon

A gödöllői akrobaták folytatták jó
szereplésüket a 2011-es szezon-
ban. Az év egyik legfontosabb
megmérettetésére Nagykani-
zsán került sor, ahol az országos
Diákolimpia döntőjét rendezték.
A Grassalkovich Közhasznú SE
összesen hat egységgel vett
részt az év második megméret-
tetésén. A mérleg: két arany és
négy ezüstérem.

Gyermek korosztályban a Szamosi An-
drás, Bán Antal Balázs fiú páros kép-
viselte Gödöllőt. Gyakorlatuk össze-
szedett volt , teljesítményüket második
hellyel díjazták a bírók.

A Serdülő II. korosztályban egy
egységünk indult. A leány hármas
(Oláh Luca, Papp Kinga, Alton So-
phie) idén alakult és lépett fel ebbe a
mezőnybe. Most is nagyszerűen szere-
peltek, ami a második helyet jelentette

számukra. A Serdülő I-ben két fiú pá-
rost és egy leány párost indított a GSE.
A Papp Csenge, Zamecz Kitty ösz-
szeállítású páros nagyon kitett magáért
és Ők is másodikok lettek.

A Zamecz Norbert, Varjú Dominik
összeállítású egység szép előadásokkal
kápráztatták el a nézőket, melyekbe
csak itt-ott csúszott be egy-két apróbb
hiba. Így ezen a versenyükön is dobo-
góra tudtak állni, ezüstérmesek lettek. A
másik fiú páros (Janocha Bence,
Szlavkovszki Zsolt) teljesítménye el-
kápráztatta a nézőket és a zsűrit, így
megérdemelten lettek elsők, ezzel ismét
igazolták, hogy érettek az Eb-n való
részvételre.

Ifjúsági II-ben a Szamosi Anikó,
Tóth Anita, Gerhát Laura leány hár-
mas indult. Gyakorlataik elegáns tech-
nikai végrehajtása és az egyre érettebb
előadásmódnak aranyérem lett a jutal-
ma. -ká-

Diákolimpia – Akrobatikus torna

Nagykanizsai remeklés

Befejeződtek a Pest megyei Di-
ákolimpia labdajáték döntői. 
A Premontrei Gimnázium középiskolás
csapatai kiváló teljesítményt nyújtva a
következő eredményeket érték el: 
Röplabda lány csapat 3. hely; kispályás
labdarúgó csapat  2. hely.; kézilabda 
amatőt lány csapat 2. hely; kézilabda V.
korcsoportos fiú csapat 3. hely; kézilab-

da amatőr fiú csapat 2. hely; kézilabda
VI. korcsoportos fiú csapat 1. hely (or-
szágos elődöntő 3. hely) A Pest megyei
Diákolimpián kézilabda sportágban me-
gyénk legeredményesebb középiskolája
a 2010/2011-es tanévben a Premontrei
Gimnázium lett. Felkészítő tanárok:
Sárdi Erzsébet, Mácsár Gyula 

-li-

Diákolimpia – Kézilabdás remeklés

Premontrei a megye legjobbja

A megyei I. osztályú bajnokság
utolsó előtti játéknapján parádé-
zott a Gödöllői SK csapata, töb-
bek között a két hete orrtörést
szenvedő és három góllal vissza-
térő Lovrencsics Balázsnak kö-
szönhetően. A GSK 6–0-ra verte
idegenben az Örkény együttesét
és továbbra is a 11. helyen áll a
tabellán.

Az U19-es gárda is nyert, az újabb há-
rom pont azt is jelenti, hogy Sztriskó
István legényei már biztosan bronzér-
mesek a bajnokságban.
Pest megyei I. osztály, 29. forduló
Örkény – Gödöllői SK 0–6 (0–2)
Gól: Lovrencsics Balázs (3), Katona
Miklós, Somogyi András, Switzer Nabil
Pest megyei I. osztály U19, 29. forduló
Örkény – Gödöllői SK 0–2 (0–2)
Gól: Czuczor Attila, Koczeth Zsolt
Következik:
Június 11., szombat 17 óra (ifi: 15 óra),
Táncsics M. u. sporttelep:
Gödöllői SK – Hévízgyörk

Megyei I/B osztály – Hullámvasú-

ton a GEAC labdarúgói

A megyei I/B-ben szereplő GEAC hét-
ről hétre hullámvasúton érezheti magát.
Egyszer fent, egyszer lent, ezúttal a Per-
bál vendégeként került nagyon mélyre,
ahol nyolc gólt kapott Nagy Béla együt-
tese. A csapat jelenleg a 11. a tabellán.
Pest megyei I/B osztály északi cso-
port, 29. forduló: Perbál – GEAC 8–0
Következik: 
Június 12., vasárnap 17 óra, egyetemi
pálya: GEAC – Verőce

Megyei III. osztály – Előny az Őr-
bottyánnál

Az Őrbottyán otthonában lépett pályára
a GSK II. a megyei III. osztályú bajnok-
ság rájátszásában. A megyei bajnoki
címről döntő első találkozón 2–0-ra 
nyert a hazai csapat. Visszavágó június
12-én Gödöllőn 17:30-kor.
Pest megyei III. osztály, rájátszás,
döntő, első meccs:
Őrbottyán – Gödöllői SK II. 2–0 (1–0)

Utánpótlás – Újabb ’96-os arany

Újabb aranyat nyert, ezúttal a megyei
U16-os bajnokságban a Gödöllői SK

1996-os korosztálya. A fiatalok egy év-
vel fiatalabbként elindulva a Gödöllő
körzeti bajnokságban nyerték meg a
sorozatot.
NB II. U17, közép C csoport, 29. for-
duló: Gödöllői SK – Jászberény 1–2
(0–0) Gól: Babicz Benjamin
NB II. U17, közép C csoport, 30. for-
duló: Gödöllői SK – Maglód 3–2 (2–1)
Gól: Keszég Miklós, Babicz Benjamin,
Háló Buda
NB II. U15, közép A csoport, 29. for-
duló: MTK – Gödöllői SK 2–2 (1–1)
Gól: Szabó Tibor, Balogh Róbert
NB II. U13, közép A csoport, 29. for-
duló: MTK – Gödöllői SK 10–0 (4–0)
Megyei I-III. osztály U16, Gödöllő
körzet: Mogyoród – Gödöllői SK U15
5–8 (2–6) Gól: Győri Gergő (3), Husz
Attila (3), Nagy Barnabás (2)
Gödöllői SK U15 – Valkó 4–1 (3–1)
Gól: Nagy B., Husz A., Bihari Gábor,
Hegyi Balázs
Gödöllői SK U15 – Kerepes 3–0 (az el-
lenfél nem jelent meg)
Megyei kiemelt U14, 22. forduló: 
Gödöllői SK – Szentendre 5–5 (3–3)
Gól: Balogh Róbert, Dékány József, Ifj.
Morvai László, Fellegi Nándi, Mihalik
Zsolt
Megyei U13, ¾ pálya Gödöllő körzet
Gödöllői SK – Acsa 3–0 (az ellenfél
nem jelent meg)                                          -tt-

Rendezvény időpontja: június 11.
Rajt: Erkel Ferenc Általános Iskola
(Szabadság ér 18.); Rajt nyitva
tartása: 20-22 óráig; Cél nyitva
tartása: 20-6 óráig; Díjazás: névre
szóló oklevél, kitűző; Nevezési díj:

30/20 távokon 800 Ft/fő;12/6 távokon
400 Ft/fő, Magyar Turista kártya ked-
vezmény: 100 Ft/fő
További infó: Kobzi András: +36/30-
609-87-29, Kobzi Andrásné: +36/30-
209-28-28; www.344-2.hu

Szabadidősport – Éjszakai gyalogos teljesítménytúra

Labdarúgás – Bronzérmes az ifi

Gödöllői hatos Örkényben

Oroszországban, a Tatárföld fő-
városában, Kazanyban rendez-
ték meg a vívó U23-as Európa-
bajnokságot. Gödöllőről Benkó
Réka ért el szép eredményt, a 2.
helyen végzett, míg a női kard
csapat tagjaként a 4. helyet sze-
rezte meg.

Gáll Csaba az 5. helyen zárta a konti-
nesviadalt. Gáll edzője: Varga József. 
Serdülő kard Országos bajnokságot ren-
deztek Nagykanizsán, május 28-29-én.
A GEAC-SZIE csapata az aranyérmet
hozta el a versenyről. Az első helyért az

UTE csap-
atát verték
a fiúk. A
csapatban
v í v t a k :
Bancsics
Máté, Gé-
mesi Hu-
ba, Holló

Áron, Matuz Márk és Morvai Ákos.
Egyéniben is jó eredmények születtek.
Bancsics Máté első helyen végzett, Gé-
mesi Huba pedig az ötödik lett. A ver-
senyen 45-en indultak. Benkó Réka és a
serdülők edzője: Bokor Gergely.

Gödöllőn rendeztük meg a IV. korcso-
portos diákolimpiát kard szakágban,
amelyen a dobogó legmagasabb fokára
Gémesi Huba állhatott a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium tanulójaként.
Második lett Bancsics Máté, aki szintén
a Premontreibe jár. Az 5. helyet szerezte
meg Holló Áron. A Premontrei csapata
egy erősen vitatható tussal kapott ki
45:44-re a dunaharaszti Baktay Ervin
Gimnáziumtól, így második helyen
végzett. A csapatban vívtak: Bancsics,
Gémesi és Dankó Benedek. 

Tőr sikereket is megélt a GEAC ví-
vószakosztálya az elmúlt hetekben. Sze-
geden, kadet válogatón Markolt Dániel
a 8. helyezést érte el. Hanzl Lilla tőrpici
versenyen 5. és Klenczer Tamás 8. he-
lyen végezett. Edzőjük: Czakel István.

-zs-

Vívás – Nemzetközi és hazai sikerek

Benkó Réka: U23 Eb ezüst

Remekül teljesített az idén is a
különböző bajnokságokban a
Bocskai SE női kosárlabda szak-
osztálya. A lányok a Pest megyei
junior bajnokságot veretlenül 
nyerték: 12 meccs, 12 győzelem.

A csapat az elődöntőben a Százhalom-
battai KSE csapatát 107:19 verte, míg a
döntőben a szintén gödöllői Kosársuli
SE csapatát múlta felül 59:40 arányban.

A budapesti felnőtt bajnokságban a
IV helyet szereztük meg a 13 csapatból.
A Bocskai SE történetében az utolsó 7
évben 25 bajnoki címet szereztek.
Iski Zsolt edző értékelte az évet: – Na-
gyon jó évet zártunk, ez a mostani me-
gyei junior aranyérem volt a 25-dik a
sorban. Természetesen gratulálok min-
den játékosnak és köszönjük a szülők-
nek mind az anyagi, mind az erkölcsi tá-
mogatást. 

A győztes csapat tagjai: Tóth Janina,
Mészáros Anna, Majoross Krisztina, Is-
ki Eszter, Csaba Dorottya, Méhes Krisz-
tina, Gosler Anikó, Kósa Zsuzsnna,
Wirnhardt Júlia, Oswald Réka,Piffkó
Eszter, Varga Dorottya, SoósAlexandra,
edzők: Mácsai Tamás, Iski Zsolt.           -li-

Kosárlabda – Bocskai SE parádé

Hét év, 25 bajnoki cím

Az elmúlt hétvégén rendezte a
Kirhhofer SE, immáron 5. alka-
lommal a Manó Maratont, az
óvodás korú gyerekeknek 
A futóversenyre összesen 450 kisgyer-
kőc adta le a nevezését és állt rajthoz. Az
óvodák közötti versenyt a Martinovics
óvoda nyerte, ők delegálták a legtöbb
futót a rendezvényre. 

A Hat kategóriában megrendezett fu-
tóversenyben az első hat helyezettet díj-

azták. A díjakat 450 Kiss Gergő, olim-
piai bajnok vízilabdázó adta át. Az egyé-
ni helyezetteket a következő számunk-
ban olvashatják majd.                                -ll-

Manó Maraton – 5. alkalommal futottak az ovisok

Martinovics óvoda a győztes



2011. június 18., szombat
Múzeumok Éjszakája 

a Gödöllői Városi 
Múzeumban 

16 órától 1 óráig

16 óra (vasútállomás): 
a felújított Királyi Váró megnyitása

Fellép a Gödöllői Fúvószenekar

18 óra: barokk zene 
(Gödöllő Consort) a Gödöllői

Városi Múzeum előtt
A Múzeumok Éjszakája 
ünnepélyes megnyitása

18:20-kor és 20:20-kor
kurátori tárlatvezetések 

a barokk kiállításban 

21 óra: szabadtéri színházi 
előadás a múzeum udvarán 

Goldoni: Terecske című darabját
előadja a Garabonciás Színtársulat

21 óra: Barokk fényinstalláció a
múzeum épületén 

23 órától 01-ig: táncház a Berka
együttessel a Főtéren 

18 órától a Veresi Gőzös 
közlekedik a városi helyszínek
között (Városi Múzeum, GIM
Alkotóház, Levendula Galéria,
Királyi Kastély Királyi Váró,

Egyetemi Könyvtár, Régészeti
Látványtár)

Díjtalan múzeumlátogatás 
múzeumpedagógiai foglalkozások

folyamatosan

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

JÚNIUS 9. CSÜTÖRTÖK 17.00
CHOPIN - OPEN zenés évbúcsúztató kerti mulat-
ság
JÚNIUS 14. KEDD 18.00
Kurucz Ádám gitárestje
JÚNIUS 16. CSÜTÖRTÖK 14.00-16.30
BEIRATKOZÁS a 2011/2012. tanévre
JÚNIUS 16. CSÜTÖRTÖK 17.00
ÉVZÁRÓ HANGVERSENY ÉS BIZONYÍTVÁNYOSZ-
TÁS
JÚNIUS 20-TÓL 26-IG
ZENE ÉS TÁRSMŰVÉSZETEK TÁBOR

A Continuo Gödöllő Alapítvány a 2011/2012-es
tanévben is indít Zenevár csoportokat a Frédéric
Chopin zeneiskolában, illetve a kihelyezett óvodai
csoportokban. A foglalkozásokra 4-6 éves gyer-
mekek jelentkezését várjuk. A jelentkezéshez fel-
vételi játszóházat tartunk 2011. június 9-én, csü-
törtökön 16.30 órától 18-ig a zeneiskola nagyter-
mében.  

Frédéric Chopin Zeneiskola

Gödöllői Szolgálat 92011. június 8. Közérdek

Tisztelettel meghívjuk Önt 2011.  június 11‐én (szombaton) 17 órára a GIM‐Ház kiállító termébe,
a Barokk Év Gödöllőn 2011 keretében rendezett Reflexiók barokk kertre című 

csoportos képzőművészeti kiállítás megnyitójára

A kiállítást köszönti: 
Dr. Gémesi György, Gödöllő Város polgármestere és 

Kovács Balázs, a gödöllői Művészetek Háza ügyvezető igazgatója
A kiállítást megnyitja:

A. Szabó Magda, kulturális főtanácsadó, Duna Televízió
Közreműködik

Gödöllő Consort: Buka Enikő furulya, Fodor László furulya, dob, Kósáné Szabó Beáta gitár, lant 
és T. Pataki Anikó cselló

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

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY



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

Június 6-12-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Június 13-19-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. 
Tel.: 419-749. 

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

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BÉR-
BE ADJA A GÖDÖLLŐ, DEÁK FERENC 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 időtar-
tama: 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 helyisé-
gében, illetve érdeklődni lehet a 06-28-529-171-
es telefonszámon.
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Tisztelt Gödöllőiek!

Gödöllő Város Önkormányzata a Gödöllői Testvérvárosi
Egyesülettel közös szervezésben „Európai identitás” címmel
testvérvárosi fesztivált rendez 2011. június 24-26. között.

Az EU által támogatott rendezvényre Gödöllő valamennyi
testvérvárosa meghívást kapott. Testvérvárosainkból művé-
szeti csoportok, diákok, felnőttek látogatnak hozzánk, akik
2011. június 25-én szombaton, szabadtéri programban mutat-
koznak be városunk főterén.

A vendégek részére szállásadó családokat keresünk, olyan
vendéglátókat, akik szívesen alakítanak ki baráti kapcsolatot
az érkezőkkel.

A testvérvárosi delegációk 2011. június 24–26 -ig tartózkod-
nak Gödöllőn (péntek délelőtti érkezéssel és vasárnap délelőtti
távozással). Szállás, reggeli biztosítását, továbbá esetenként a
vendég szállítását kérjük a szervezett programokra és esti ha-
zaszállításukat. 
További részletes információ és jelentkezés: Sándorné Pál-
falvy 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

A pályázatot meghirdető szerv
neve, címe:
Gödöllő Város Önkormányzata, 
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

Munkahely és munkakör meg-
nevezése:
1. számú Városi Bölcsőde (2100
Gödöllő, Palotakert 17. )
BÖLCSŐDEVEZETŐ

Az intézményvezető által ellá-
tandó feladatok: a 1. számú Vá-
rosi Bölcsőde munkájának koordi-
nálása, szakmai tevékenységének
tervezése, szervezése, az intéz-
mény működését érintő pályázati
lehetőségek figyelése, pályázatok
készítése, személyügyi és gazdasá-
gi feladatok ellátása. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
2. számú mellékletének I. rész 1/2
B) pontjában meghatározott képe-
sítés,
– legalább 5 év felsőfokú végzett-
séget vagy felsőfokú szakmai ké-
pesítést igénylő, a gyermekvéde-
lem, a szociális ellátás, az egész-

ségügyi ellátás szerzett szakmai
gyakorlat,
– büntetlen előélet.
– helyismeret előnyt jelent.

A pályázatnak tartalmazni kell:
részletes szakmai önéletrajzot, az
intézmény vezetésére vonatkozó
programot, a szakmai helyzet-
elemzésre épülő fejlesztési elkép-
zelésekkel, a képesítést igazoló
okirat hiteles másolatát, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt, a pályázó nyilatkozatát arról,
hogy a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, a pályázó nyilatkozatát,
hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 15. §-ának (8)
bekezdésében meghatározott ki-
záró ok vele szemben nem áll fenn. 

Elvárt kompetenciák: kiváló kap-
csolatteremtő, kommunikációs és
irányító készség. 

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: 
A közalkalmazotti jogviszony hatá-
rozatlan időre szól.
A magasabb vezetői megbízás 

időtartama: 5
év, 2011. októ-
ber 1.–2016.
szeptember 30-
ig szól.

Bérezés: a Kjt.
rendelkezése
szerint, magasabb vezetői pótlék a
257/2000. (XII. 26.) Korm. rende-
let alapján.

A pályázat benyújtásának módja,
helye, határideje: A pályázatot
zárt borítékban, két példányban dr.
Gémesi György polgármesterhez
kell benyújtani (2100 Gödöllő, Sza-
badság tér 7.) 2011. július 25-ig. 
A borítékon fel kell tüntetni: „Pá-
lyázat az 1. számú Városi Bölcsőde
vezetői állására. Kódszám: 108/
216-6/2011.” 
A pályázat elbírálásának módja,
határideje: Bizottsági meghallga-
tás és javaslat kialakítását követően
Gödöllő város képviselő-testüle-
tének 2011. szeptember 22-én tar-
tandó ülésén. 

A pályázattal kapcsolatban infor-
máció kérhető: Dr. Tamás Márta
irodavezetőtől (telefonszám: 28 –
529 – 188).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

FELHÍVÁS
Gödöllői Szolgálat

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat,
hogy a GÖDÖLLŐI SZOLGÁ-
LAT HIRDETÉSFELVÉTELE
2011. JÚLIUS 1-VEL A MŰVÉ-
SZETEK HÁZÁBA KÖLTÖ-
ZIK!
Az új helyen a megszokott nyitva
tartással várjuk tisztelt ügyfelein-
ket!

A Gödöllői Szolgálat szerkesztősége
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NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22                             Kávéház: 7–22

Asztalfoglalás: 28/816-819,   szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu

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

Kávéházunkban hétvégenként gyermeksarok várja a családos vendégeinket.

NYÁRKÖSZÖNTŐ FINOMSÁGOK!
Grill húsok, friss zöldségek, rostonsült halak, salátakülönlegességek

több féle öntettel, fagylalt- és gyümölcskelyhek.
Hangulatos terasz és kerthelyiség várja a vendégeket!

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



INGATLAN
*Gödöllőn az Antalhegyen 2300 m2 –es telek eladó, teljes közművel (víz, gáz,
villany). Iár: 25.9MFt. Elérhetőség: 30/588-5889
*Gödöllőn, a Körösfői utcában eladó egy 75 m2 alapterületű, jó elosztású, teljes
körűen felújított 2 szobás családi ház, új beépített minőségi konyhabútorral és
fürdőszoba bútorzattal. A mediterrán hangulatú kertet kültéri kemence, kerti szau-
na (zuhanyozóval) és borospince teszi hangulatossá. Iá: 22 mFt. Érd.: 20/9194870
*Gödöllőn, az Erzsébet parkkal szemben eladó 100 nm-es, jó elrendezésű
családi ház. A telken szaletli, kerti sütő és fűthető garázs található. Iá: 24,5
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 20/9194-870
*Gödöllő Belvárosában 2011. Decemberi átadással épülő 18 lakásból (30-92
m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2) álló társasházban lakások, iro-
da és üzletek eladók. Árak: 9,9 – 27,4 mFt (280 eFt/ m2-től). Érdeklődni:
FŐNIX Ingatlaniroda 2100 Gödöllő, Szabadság tér 14., Tel.: 20/9194-870;
28/411-086 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn, a Belvárosban 168 nm alapterületű családi ház eladó, amelyben 2
nappali+3 szoba található 1200 nm-es saroktelken. Az ingatlanhoz szauna és
konditerem is tartozik. Iá: 38 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20-
9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn a Mihály Dénes közben eladó földszinti, 60 nm-es 2 és fél szobás
lakás. Iá: 13 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn az Ambrus közben eladó nappali+ 2 és fél szobás, 64 nm-es, felújí-
tott parkettás, erkélyes lakás. Iá: 13mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Kistarcsán eladó nappali+3 szobás családi ház+ egy melléképület, amelyben
szoba, konyha, fürdőszoba található. Iá: 21 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-
086; 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn, az Antalhegyen eladó egy 832 nm-es, teljes közművel ellátott,
örökzöldekkel beépített, panorámás, 25 m-es utcafronttal rendelkező építési
telek. Iá. 12,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
*Mogyoródon ALKALMI ÁRON eladó két utcára nyíló telken egy 110 nm
összbeépítésű nappali+ 2 szobás, 2 fürdőszobás szuterénnel, pincével ren-
delkező családi ház. A telekre plusz egy ház építhető. Iá.: 17,9 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

*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 www.fonixingatlanbt.hu
*Bagon, a Dutka dűlőn eladó 35 nm-es, 2 szobás, konyhás, fürdőszobás faház
13 nm-es terasszal 648 nm-es telken. Iá: 3,7 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn, a Palotakerten eladó lakások 9,5-12,9 mFt-ig. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn a Palotakerten eladó egy parkra néző, panorámás, 2 szobás luxus
kivitelű öröklakás. Iá: 13,9 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Kartalon, a központhoz közel eladó kétszintes, nappali+ 3 szobás,
panorámás, garázzsal ellátott családi ház. Iá: 21,9mFt Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn eladó a Kertvárosban amerikai konyhás, nappali+ 2 szobás, kandal-
lóval is fűthető 100 nm alapterületű kifogástalan, igényes családi ház. A telken
garázs és ásott kút található. Iá: 28 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn eladó az Antal-hegyi dombon egy panorámás, befejezés előtt álló
kétszintes lakóház. Ára: 23 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu
*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.
*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).
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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)

*Nyitva:  H: zárva,  K: 11-16, Sz-Cs: 8:30-16  P: 8:30 12*

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést

nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent

hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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*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!
*SZADA RÓZSADOMBJÁN ÖTLETES TERVEZÉSŰ MEDITERRÁN stílusban
épített, minden lakhatási igényt kielégítő 140nm alapterületű, +120nm
szuterén, +38nm körterasz családi otthon, a kölcsönösen kialakított alkalmi
vételárért eladó! 70/382-1747
*Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes berendezéssel (műszaki fel-
szerelés, háztartási gépek, bútorok stb). Fszt. 90nm: előszoba, közlekedő,
2szoba, nappali, étkező, konyha (egybe) fürdő. Em. 80nm: gyerekszoba, egy
légterű óriási nappali, gardróbszobák, fürdősz. Lépcsőfeljáró kívül belül, akár
2család részére is megoldható lakhatás. 300nm rendezett telek. I.ár: 30MFt
30/579-0545, 20/404-2383
*Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha -étkezős, kiváló állapotú kockaház
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, lakás. Iár: 8,9MFt
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 nagypol-
gári lakás eladó, amely irodának, rendelőnek is tökéletesen alkalmas. 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, jó 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 nagypol-
gári 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 +36 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 
*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 lakások és
garázsok eladók. Tel: 30/946-7702
*Gödöllő belvárosában, Kőrösfői utcában eladó két utcára nyíló családi ház,
kellemes hangulatú belső udvarral. (3szoba, pince, garázs.) Érd: 28/430-348 
*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.
*Peresben egy 1080nm és 1180nm-es telek eladó (2,2 és 2,5MFt) közel a
buszfordulóhoz. Befektetésnek is kiváló. Érd: +447838599970, e-mail:
h74sanyi@citromail.hu
*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
*Valkó központjában 2 szintes, 250 nm-es 2 generációs családi ház akciós áron
eladó, vagy értékegyeztetéssel gödöllői lakásra cserélhető. Tel: 30/9752-433 
*Galgahévíz központjában eladó 3 szobás, összközműves, kertes családi ház
téglából, pincével, melléképülettel. Iár: 10MFt. Ugyanott eladó 3 hektár ter-
mőföld. Tel: 20/968-0336 
*Gödöllő Palotakerten SÜRGŐSEN ELADÓ JÓ ÁLLAPOTÚ 64 nm-es VI.em.
LAKÁS Iár: 9,3 MFT. Tel: 20/226-7008 
*A SZŐLŐ UTCÁBAN eladó egy 69 nm-es, 1+2 félszobás klímás, erkélyes,
konvektoros felújított LAKÁS. Alacsony rezsi. Érd: 20/345-0074
*HARASZTBAN tulajdonostól eladó 107nm-es, kétszintes, 4szobás sorházi ingat-
lan első udvarral, hátsó kerttel. Nyugodt környezet, városközpont, HÉV, Erzsébet
park közelsége kifejezetten előnyös. Ár:21MFt. 28/412-971, 20/222-5907 
*Gödöllőn, BLAHÁN ELADÓ rendezett, felújított, téglaépítésű CSALÁDI HÁZ
1.200 nöl-es telken. 2szoba, nappali, konyha, fürdőszoba, 2WC, pince, műhe-
ly. 30/878-8907 
*Gödöllőn, Palotakerten IV: emeletes háztömbben 4.em. 59nm-es, 2 szobás,
erkélyes, napfényes, parkra néző lakás egyedi fűtésmérővel eladó. Iár:12MFt.
Tel: 30/254-7695
*Gödöllőn, a BLAHÁN 100 nm-es FELÚJÍTOTT CSALÁDI HÁZ ELADÓ. Iár: 24,7
MFt. Tel: 20/455-8831 
*Palotakerten 1+2 félszobás, tehermentes lakás tulajdonostól áron alul,
sürgősen eladó. Érd: 30/201-3719 
*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 beszámí-
tunk értékegyeztetéssel. Iár:23,5 MFt. 30/754-1219
*BUDAPESTI, KŐBÁNYAI, KERTES, 63nm-es, nappalis +2félszobás, amerikai
konyhás, 2 teraszos, mélygarázsos, tárolós társasházi lakásomat gödöllőire
CSERÉLNÉM, vagy eladnám. 20/931-8292, 061-2600-598 

*Köztársaság út folytatásánál, jobb oldalon (Marika telep) művelt, gondozott
10.354 nm-es FÖLDTERÜLET ELADÓ 20 millió forintért. Tel: 20/260-9115 
*8,5 millió Ft-ért sürgősen eladó Bagon egy 130nm-es 4szobás CSALÁDI HÁZ
teljes közművel, csendes utcában. Gödöllői egyedi fűtésű cserelakás is lehet-
séges értékegyeztetéssel. 30/9967-546 
*HÁZ ELADÓ Gödöllőn az Erkel F. utcában. Felújított, 150 nm-es 2 külön
bejárattal. 2 családnak, vagy különböző vállalkozási célra alkalmas. 30/418-
7206, 70/619-9079 
*Gödöllő Központjában (Szt. János u.) napfényes, parkra néző, felújított,
mérőkkel ellátott, 3.em. 44 nm-es LAKÁS 7,8 MFt-ért eladó. Érd: 28/418-648 
*MÁTRÁBAN 2 szobás, gázfűtéses, fürdőszobás, komfortos vályogház szép
környezetben 800 nöl kerttel, gyümölcsfákkal kedvező áron eladó.
Méhészkedésre, pihenésre is alkalmas. 20/529-6062 (18ó. után)
*CSALÁDI HÁZ ELADÓ az ANTALHEGYEN, 2405nm-es TELKEN 184nm HÁZ.
Iár: 60 millió Ft. Érd: Antalhegyi u. 96. +3630/962-8151
*Gödöllőn Ádám u. elején eladó 110nm-es, tágas, világos CSALÁDI HÁZ 3,5
szobával (mindegyik külön nyílik), garázs, műhely, 640nm telek. Ár: 23,9 MFt.
30/384-2894 https://sites.google.com/site/godolloicsaladihaz/home 

ALBÉRLET KIADÓ
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

*Gödöllőn kiadó az Erzsébet királyné körúton 2 és fél szobás, II. emeleti,
bútorozatlan, tégla építésű egyedi fűtésű lakás. 60.000+rezsi/hó. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn, a Kazinczy körúton téglaépítésű 2 szobás lakás kiadó. Tel: 20/325-1436 
*LAKÁS KIADÓ A KÖZPONTBAN Gödöllőn: 104 nm, 1.em. egyedi fűtésű, kli-
matizált, IGÉNYES, kerthasználattal. Kisgyermekesek kizárva. Szőlő u.27. Érd:
H-P 8-18-ig 28/430-209 
*Gödöllőn az Alvégben, családi háznál külön bejárattal 1 szoba összkomfortos
lakás kiadó 1-2 fő részére, önálló víz, villany, gázórával. Tel: 30/597-0225 
*Kiadó Gödöllő csendes részén kétszobás, összkomfortos, bútorozott
CSALÁDI HÁZ hosszútávra havi 50.000,-Ft +rezsiért. Tel: 20/3280-438 
*Gödöllő Palotakerten 8. emeleten 1 szoba összkomfortos lakás KIADÓ vagy
ELADÓ. Érd: este 28/415-915, 20/539-838 
*Gödöllő központjában külön bejáratú szoba, fürdőszoba és kis konyha kiadó.
Tel: 30/9-585-018 
*Gödöllőn, frekventált helyen CSALÁDI HÁZ felső szintje (kétszoba-hallos,
fürdő, konyha) bútorozottan (vagy részben) 55.000,-Ft +rezsiért kiadó.
Tisztaságszeretők előnyben. 28/410-604, 30/569-8137, 30/811-9747 
*Gödöllőn, Palotakerten kétszobás első emeleti vízórás, egyedi mérőórás,
felújított LAKÁS hosszútávra kiadó. Azonnal költözhető. Bérleti díj +kaució.
Megbeszélés szerint. 20/928-0973 

INGATLANOK  FORGAL-
MAZÁSA,  ÉRTÉKBECSLÉSE,

DIJTALAN  HITELÜGYINTÉZÉS!

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
* A Felső-park közelében 992 nm-es,
parkosított telken 200 nm-es, nappali+
nagy étkezős, 4 szobás kétszintes,(két
fürdő, 2 pince, kerti tároló, garázs)
igényes családi ház eladó. Iár: 45 mFt.
* Az Öreg-hegy lábánál 2100 nm-es
szép, parkosított telken 1980-ban épült
165 nm-es, kétszintes, 5 szobás csalá-
di ház, 230 nm-es impozáns téli kerttel
benne 50 nm-es úszómedencével, 32
nm-es lakással eladó. Irányár: 67 mFt.
* A Kertvárosban, 2 szobás, 68 nm-
es, részben felújított családi ház gon-
dozott 718 nm-es telken (díszfák,
ásott kút) garázzsal, 68 nm-es műhe-
lynek, raktárnak alkalmas szuterénnel
eladó. Irányár: 22 mFt.

* Távol a város zajától, idilli
környezetben, 1998-ban épült, 542
nm-es, luxus kivitelű villa, 3 garáz-
zsal, fűthető medencével, kerti lakkal,
sok extrával 4500 nm-es parkosított
telken (3 generáció számára is
megfelelő). Irányár:195 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 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.
ELADÓ LAKÁSOK:
* A városközpontban 99 nm-es, nap-
pali+ 2 szobás (további szobák
kialakíthatók),10 éve épült, kiváló
állapotú, padlófűtéses első emeleti
lakás eladó. Lakásnak, irodának
egyaránt alkalmas. Irányár: 24 mFt.
* A Remsey körúton 5 éve épült, első
emeleti 71nm-es, amerikai konyhás,
nappali+2 szobás, nagy erkélyes,
igényes lakás eladó. Iár: 25,5 mFt.
* A központban 89 nm-es, nappali+ 3
szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi
fűtésű 2. emeleti, polgári lakás hatalmas,
osztatlan közös kerttel eladó. Iá.: 19 mFt.

* A Szent János utcában 2 szobás, 59
nm-es, 4. emeleti, felújított, erkélyes
lakás egyedi mérőórákkal, saját
tárolóval eladó. Iá: 11,5 mFt.
* A Szent János utcában 2 szoba+
étkezős, 64 nm-es, 4. emeleti, felújí-
tandó lakás egyedi mérőórákkal,
tárolóval eladó. Iá: 11,4 mFt.
* A Szent János utcában 2 szobás, 59
nm-es, 3. emeleti, jó állapotú lakás
(egyedi mérő órák, szép nagy
szobákkal) eladó. Iá: 12,5 mFt.
* A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, franciaerké-
lyes, felújított, egyedi (gázcirkó) fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 7,9 mFt.
* A Szabadka utcában 55 nm-es, 2
szobás, igényes, 1. emeleti, erkélyes,
téglaépítésű lakás ízléses belső
berendezésével vagy üresen eladó.
Irányár: 13,9 mFt. 
* A központban 12 lakásos tár-
sasházban földszinti, másfél szobás,
felújított lakás kocsibeállóval eladó
vagy 1+2 fél szobás lakásra cserél-
hető (1. emeletig). Iá: 12 mFt.



*Gödöllő központjában, városháza mellett 2szobás +étkezős-nappalis, egyedi
fűtésű, klímás, jó állapotú bútorozott lakás 1.em. hosszútávra kiadó. 55.000,-
Ft/hó +rezsi +2havi kaució. 20/82-44-676 
*Gödöllői tavak mellett családi ház felső szintjén 60nm-es, 2 szobás,
összkomfortos LAKÁS csendes, szép környezetben kiadó. Tel: 20/663-7403 
*Gödöllőn, CSALÁDI HÁZBAN külön bejárattal szoba, konyha, zuhanyzó kiadó
1-2 fő részére. Konvektoros fűtés. Érd: 70/575-0846 
*Gödöllőn a János utcában 55nm-es, bútorozott, felújított, első emeleti,
cirkófűtéses LAKÁS hosszútávra kiadó. 52.000,-Ft/hó +rezsi +1 havi kaució.
20/422-2998 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*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 (konyhával,
riasztóval, ráccsal felszerelve)! Irodának és fodrászatnak is alkalmas. Érd:
30/231-7508
*Gödöllőn, Központban, ÁTRIUM ÜZLETHÁZBAN, 24 nm-es üzlethelyiség
kiadó. Tel: 20/404-8071 
*SZABADSÁG TÉR 28. sz. alatti 26 nm-es üzlethelyiség kiadó. (Parfüméria
volt.) Tel: 30/224-7584 
*GARÁZSBEÁLLÓ KIADÓ A REMSEY MÉLYGARÁZSBAN. Érd: 30/201-7329 
*KIADÓ IRODA KÖZPONTBAN, GÖDÖLLŐN, 104 nm, első emeleti, utcafrontos,
klimatizált, igényes. SZŐLŐ u.27. Érd: H-P 8-18-ig 28/430-209 
*Eladó 90 nm-es üzlethelyiség Gödöllőn, reális áron, berendezve vagy anélkül!
Sörözőként üzemelt, de más tevékenység céljára is alkalmas. Érd: 70/271-3556 
*KIADÓ IRODA KÖZPONTBAN, Postával szemben, Gödöllőn, 32 nm, első
emeleti, utcafrontos, igényes. Érd: napközben 70/373-8154, 20/9294-669 
*Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában GARÁZS KIADÓ. Tel: 30/9585-018 
*SÜRGŐSEN KIADÓ A SZŐLŐ UTCÁBAN egy 49 nm-es üzlethelyiség forgal-
mas helyen. Tel: 30/9967-546 
*Gödöllőn a városközpontban 86 nm-es üzlethelyiség kiadó vagy eladó. Érd:
20/236-0775 
*2 db GARÁZS a Szt. JÁNOS UTCÁBAN hosszabb távra kiadó. Tel: 30/9285-272 
*Üzlethelyiség kiadó Gödöllőn a POSTATÖMBBEN (UNIQA) 54 nm, KLÍMÁS,
TEAKONYHÁS, RAKTÁRHELYISÉGGEL. Érd: 30/9515-654 

ÁLLÁS

*Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
*A La Valette étterembe beugrós szakácsot keresünk. Tel.: 28/430-030,
20/315-0951
*Veresegyházi idősek otthonába szakképzett ápoló-gondozót keresünk.
Érdeklődni: 20-3349-342
*Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata – a Duna House –
gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű ingatlan értékesítő munkatársakat
keres. Érd: 30/280-0450, palosi.erika@dh.hu 
*Csömöri Auchanban lévő gyorsétterembe keresünk gyakorlattal rendelkező
PULTOST és KONYHALÁNYOKAT. Jelentkezni: 70/2199-934 Személyesen
önéletrajzzal: Teli-Tál ételbár. 
*Gödöllői ARZENÁL ÁRUHÁZ ELADÓT felvesz. Szerelvény szakmában való jár-
tasság és számítógép ismeret szükséges. Érdeklődni személyesen vagy a
28/430-530 telefonszámon. 
*Zártkörűen működő részvénytársaság azonnali belépéssel keres veresegyházi
munkahelyére ÁCS, ASZTALOS SZAKMUNKÁSOKAT. Darukezelői vizsgával, tar-
goncavezetői jogosítvánnyal rendelkezők előnyben. Érd: Kapcsos László 20/4241-469 
*Gödöllői ÉPÍTŐIPARI CÉG KERES szakirányú végzettséggel, valamint Windows
és Office programok ismeretével rendelkező munkatársat. 70/328-5154 
*HEGESZTŐKET keresünk (porbeles és tömörhuzalos ismeret szükséges)
budapesti munkahelyre. Utazás és szállás biztosított. Érd: 10-19-ig 70/620-
9901, apm10@freemail.hu 
*CNC gépkezelőket keresünk budapesti munkahelyre (gyakorlat szükséges),
azonnali kezdéssel. Érd: 10-18-ig 70/342-2285, mail.09@freemail.hu 
*Szakképzett, munkájára igényes kisegítő szakácsot keresünk gödöllői
elegáns étterembe. Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal az
etterem88@gmail.com címen vagy a 06/20/526-3740-es telefonszámon.

*Könnyű fizikai munkára férfi és női munkaerőt keresünk 1 hetes időtartam-
ra (06.14-06.17.). Kifogástalan munkavégzés esetén a további foglalkoztatás
lehetséges. 70/604-2309 
*CNC gépkezelőket keresünk budapesti munkahelyre (gyakorlat szükséges),
azonnali kezdéssel. Érd: 10-17. 70/431-8013 e-mail: devicekft@freemail.hu 
*Két hölgy takarítást vállal, kiválóan tiszta munkáért tisztességes jövedelmet
kérünk! Családi házakban élők jelentkezését várjuk. Tel: 20/402-5631 
*Komoly referenciával, idősgondozásban jártas, 41 éves erdélyi egyedülálló
hölgy vállal gyermekfelügyeletet vagy idős ember házi ápolását, házvezetőnői
munkát, bentlakással is. 0040722130072, edyth77@freemail.hu 

SZOLGÁLTATÁS
*Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a kezét
szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~
MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
*GYÓGYTORNÁSZ magánrendelés az Ön otthonában! Gerincferdülés,
tartáshibák kezelése Schrott-módszerrel, reumatikus fájdalmak kezelése,
műtét utáni rehabilitáció.0670/7015617.www.mobilgyogytornasz.hu
*Házak, lakások külső, belső hőszigetelését, teljes körű felújítását vál-
lalom. Tel.: 0630/242-9441
*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Con-
trolling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig,
2órán belül. 30/3006200. 
*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával. Csatornakamerázás.
Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 70/2479072, 20/9177-555 
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók,
kazánok szervize 2órán belül. Tel: 30/302-4622. 
*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
*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések
tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
*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 
*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
*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciá-
val. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés). Vállalunk minden-
nemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes áraján-
lat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
*KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 30/508-1380 
*KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat azonnali
kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679 
*Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag gombás benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talp masszázs. 28 év szakmai háttér.
Óvakodjon a házaló, kínálkozó kontároktól! Bárándi József 20/532-7275 
*FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható. Női
hajvágás: 1800 Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek hajvágás: 600
Ft. Hívjon bizalommal! 70/280-2276
*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi áron!
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
*Fogyókúra éhségérzet nélkül fülakupunktúrával a belvárosban. Lézeres
kezelés, tartós tűvel való kezelés is. Bejelentkezés: 30-2310-443 
*FOGTECHNIKUS. FOGSOROK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. Gödöllő, Gábor
Áron u. 1. Fókusz Üzletház udvarában. Tel: 30/412-8620 
*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
*TAKARÍTÁS!! Gödöllőn és környékén festés utáni nagytakarítást,
vasalást -és mindent, ami egy házzal kapcsolatos takarítás- vállalom.
Kérem a tisztelt érdeklődőket, hogy a „majd visszahívom” ne hív-
janak! 20/9494-752 
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Harry Potter hatalma
Nagyon nagyra nőtt, mikor megszerezte a
Pálcák Urát, a Halál ereklyéinek egyikét. Ez
a pálca ősidők óta varázserővel bír. Nem
meglepő, hogy bodzából készült. Egy régi
népmese szerint, ha egy gyermeket vagy
fiatal állatot valaki dühében megüt egy
bodzaággal, akkor az soha többé nem nő
meg.A bodzának régen nagy volt a becsülete,
a germánoknál szent gyógyító növény, sok
tudós füvesember kérte, halála után bodzafát
ültessenek a sírjára. 

A bodza valóban varázsos. Illata, buja
bőséggel termő virága, fájából könnyen
készíthető furulya – mind alkalmas arra,
hogy megfogja a képzeletet. Ráadásul tény-
leg bír gyógyhatással, virágjából, kérgéből,
leveléből teát főztek. Manapság csak
virágját, bogyóját használjuk. Az idén
erdőszélről gyüjtöttem virágot, hogy csapdá-
ba csaljam az illatát. Már készen is van az
első kanna bodzaszörp ami jéghideg vízzel,
citromkarikával leveri a gyári üdítőket.
Tavaly egy boresten bodzazselének léptettem
elő. Megszolgálta a bizalmat, a tányér a téli
hidegben visszaidézte a nyárelő napfényét. 
Édesanyám palacsintatésztában sütött ki a
gyerekeknek frissen szedett bodzavirágot. A
hangsúly a frissen van, a szedés után órákkal
már nem hozza a várt formát. Annál inkább
élményt ad a bogyója. Színe sötétbíbor, ezért
ipari méretekben termelik természetes étel-
színezéknek. Hasonló célból vörösborok
színét is mélyítik vele - ahogy hallom borás-
zoktól – festőanyag. (Vajon ezzel festett
kelméből milyen hatású ruhaanyag lenne…
varázsos?) 
Az igazi kedvencem azonban a bodzalekvár.
A sok antocián (ami a színét is adja) erős
antioxidáns hatású így egészségesnek mond-
ható. Sok munka van vele, de egyedien kissé
fanyar íze feledteti a munkát. Innen tovább
léphetünk egyedi mártások felé, vadhúsok
kísérőjeként.
Ám az is elég, ha csak csodáljuk. Nincs az a
brüsszeli csipke, amely szépségében felve-
hetné a versenyt ezzel a nagy, lapos ernyők-
ben fejlődő virággal.

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

06/28-430-434, 06/20-454-27-68

www.fagyongyetterem.hu (x)



*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804

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

*Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel: 30/9229-553.

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

*Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98

*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jel-
legű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS
*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?
Fogalmad sincs, mikor melyik szerkezetet, igeidőt használd? Rengeteg
időt, energiát és pénzt fektettél már nyelvtanulásodba, mégsem érzed
magad sikeresnek? GYERE EL MAGABIZTOSAN ANGOLUL TRÉN-
INGÜNKRE! www.oktatars.hu/siker

*TÖLTSD A NYARAT AKTÍVAN, JÓ HANGULATBAN INTENZÍV ANGOLTAN-
ULÁSSAL. Utazz velünk, zakatol az OktaTárs Expressz!  40 órás intenzív
tanfolyamaink mellé most +20 ÓRÁT AJÁNDÉKBA ADUNK! Hívd a 20/
297-1210 –et vagy nézd meg weboldalunkat: www.oktatars.hu/nyar2011 

*GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL, DE ATTÓL TARTASZ,
HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD, AMILYET SZERETNÉL? VAGY EGYSZ-
ERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY NEM JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ
NEM PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA
100 SZÁZALÉKOS ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁL-
LALUNK! NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ MA!
WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK ANGOLUL, NÉMETÜL, OLASZUL, FRAN-
CIÁUL, 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 
*BESZÉDCENTRIKUS ANGOL nyelvoktatás hétfőtől szombatig egyéni és
csoportos formában is. englishlearning.hupont.hu Tel.: 0630/932-4401
*TOP-TAN: Nyári szuperintenzív, 50 órás, 2 hetes felkészítő angol nyelv-
tanfolyam a július 7-i Origo, az aug. 7-i Euro, a szept.10-i  Origo nyelvvizs-
gára, 75 órás felkészítő az aug. 13-i TELC nyelvvizsgára.  Egyéni órák,
üzleti angol és német is. További tanfolyamok: www.toptan.hu, top-
tan1999@gmail.com, 30-224-75-63.
*TOP-TAN: Angol szuperintenzív középszintű érettségire felkészítő, közép-
fokú nyelvvizsgára alapozó tanfolyam: jún. 14-júl. 1-ig. 75 tanóra, 1-2 fő jelen-
tkezése esetén is megtartjuk a tanfolyamot ugyanazon az áron, de kisebb
óraszámban. www.toptan.hu, toptan1999@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) 
*F.H. AUTÓSISKOLA. Tel: 30/309-5598 vagy 30-369-4942,
www.fhautosiskola.5mp.eu 
*MENCELUS Nyelvstúdió. ANGOL, OROSZ, JAPÁN nyelvoktatás Gödöllő
központjában, anyanyelvi tanárok, alap-, közép-, felsőfokon, kedvező
áron, egyéni, csoportos. Általános, beszédcentrikus, üzleti tanfolyamok,
érettségi, nyelvvizsga felkészítés. 06-30-374-6545 www.mencelus.com 
*MATEK TANÁRT keres középiskolás gyermekének? Olyat, ahová szívesen
jár, ahol akár még a matekot is megszereti? Nyáron is. 20/359-1196
*TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kezdőknek és haladóknak, folyam-
atos bekapcsolódási lehetőséggel. Ha tenni szeretne
egészségéért, várjuk! Érd: 20/544-8021  
*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  
*FESTÉS TANFOLYAM Kezdőknek és haladóknak egyaránt; különböző
technikák kipróbálásával - festés, rajz, pasztell 2011. június 16-18. Árni-
ka Központ, Gödöllő, Szabadság út 45. További info: Ujváry Éva
06/20/575-7049 www.aranyarnika.hu
*48 ÓRÁS NÉMET ÖSD Középfokú nyelvvizsga előkészítés: Júl.4. –júl.29.
/vizsga júl.30./ /max. 4 fő/ Tel: 30/611-0036 Kollarics Katalin
*NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál minden szinten, minden korosztály-
nak. Egyéni és kiscsoportos. Nyári intenzív nyelvvizsga előkészítő. ÖSD
07.30. TELC 08.13. ORIGÓ 08.19. 30/611-0036 Kollarics 

ADÁS~VÉTEL
*KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
*JÓ MINŐSÉGŰ KIS BÁLÁS LUCERNA ELADÓ. Száraz helyen tárolt, 500,-
Ft/bála. Gödöllő. Tel: 20/520-6000
*Eladó egy Sony Playstation 3-as, 250 GB, slim! 2 játékkal. Tel.: 06-
20/555-1829
*Lakókocsi WC (original) tartozékaival; PREDOM lengyel táskavarrógép
újszerű állapotban (Lucznik liszence); BaByliss lábáztató; porcelán falióra:
a számokat 1-1 galambfaj jelöli (1982.) eladó. 28/410-272 
*ÍRÓASZTAL ELADÓ! 70×140 cm-es, jó állapotú. Ár: 10.000,-Ft. Tel:
30/236-3722 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*2005-s RENAULT CLIO 1,5 DCI, fekete, klímás, központi záras, elektro-
mos ablak, hitelátvállalással elvihető. Tel: 30/876-2162 

ÜDÜLÉS, TÁBOR
*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. 
*NAPKÖZIS ANGOL TÁBOR 7-12 éves gyermekeknek családi háznál.
Egyhetes turnusok (hétfőtől péntekig 8.00-17.00) 30/2310-443. Bővebb
információ: www.tubamirum.eu/angoltabor
*BALATONFÖLDVÁRON jól felszerelt, összkomfortos, strand közeli
NYARALÓ –kerttel, terasszal, gépkocsi beállással maximum 6 fő részére
júl.6.-aug.6. kedvező áron kiadó. 28/421-135 

EGYÉB
*Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
*Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
*Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
*TÁRSAT KERES? NÁLUNK MEGTALÁLHATJA! ORSZÁGOS TÁRSKERESŐ
IRODÁNK MINDEN KOROSZTÁLYNAK SEGÍTSÉGET NYÚJT! 20/504-9910
http://godollo.ctk.hu
*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
*NEM TÁPOS, MAGYAR HÍZÓK ELADÓK ŐSTERMELŐTŐL! Élősúly: 400,-
Ft/kg; Hasítva, konyhatisztára pucolva: 500,-Ft/kg. MANGALICA hízók
eladók! Élősúly: 500,-Ft/kg; Hasítva, konyhatisztára pucolva: 650,-Ft/kg.
20/413-1031 
*TERMŐFÖLD INGYEN LERAKHATÓ GÖDÖLLŐN (magánszemély)! Tel:
70/2222-678 (esti órákban).
*Nem törzskönyvezhető 8 hetes KUTYAKÖLYKÖK (erdélyi kopó anyától
és huskie apától) jelképes térítés ellenében elvihetők. Egészségesek, önál-
lóan esznek mindent. Tel: 20/596-6561 
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
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A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Antal Józsefné, Mohács u. 8., Czi-
ra Lászlóné, Faiskola tér 21.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Sas István, Nyárfa u. 3., Fürjes
Kálmán, Kaffka M. u. 3. 
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Tóth Bence, Csalogány u. 2.
A Városi Mozi belépőjét 
nyerte: Berzékiné Kovács Ildi-
kó, Szabadság u. 19.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utal-
ványát nyerte: Bodnár Istvánné,
Bethlen G. u. 9.

Hozzávalók:

A palacsintához: 0,5 l tej, 0,5 l szénsavas ás-
ványvíz vagy szóda, 0,5 dl olaj, 35-40 dkg liszt,
3 egész tojás, pici só.
A töltelékhez: 15 szem eper, 50 kg túró, 1 cso-
mag vaníliás cukor, 6 dkg cukor, 1 citrom re-
szelt héja, 2 dl tejföl.
Az eperöntethez: 10 szem eper, 4 evőkanál cukor.

Elkészítés:

A tésztához valókat egy tálban összekeverjük, majd kevés olajon a palacsintákat meg-
sütjük.
A túrós töltelékhez valókat szintén összekeverjük, legvégül az eperszemeket beledarabol-
juk. A palacsintákat ezzel a krémmel kenjük meg, majd a tálalás előtt az alábbi öntettel lo-
csoljuk meg: Az epreket és a cukrot egy kisebb lábasba tesszük és közepes lángon forrástól
számított 4-5 percig főzzük.

Recept – Epres-túrós palacsinta


