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Oklevelet adományozott Milánkovics
Kingának, a Regina Alapítvány alapítójának Eleni Tsakopoulos Kounalakis, az
Egyesült Államok nagykövete. (4.old.)

A TEVA-GRC együttese bejutott a női
röplabda-bajnokság döntőjébe. Az elődöntő 5. mérkőzésén, idegenben ismét
legyőzte 3:1-re a BSE-t.
(8.old.)

Megnyílt az új kiállítás a Királyi Váróban

Lakossági fórum

Nők a Gödöllői Művésztelepen

Hulladékudvar
Lakossági fórumot tartottak a
városházán március 20-án este
a Vásártéren épülő hulladékudvarral kapcsolatban.

A Híres Hölgyek Gödöllőn –
2012 a Nők Éve rendezvénysorozat egyik újabb, jelentős kiállítása nyílt meg március 24-én
a Királyi Váróban. A Nők a Gödöllői Művésztelepen című tárlat kizárólag a XX. század eleji
művésztelepen alkotó hölgyekkel foglalkozik; őket, az ő
alkotásaikat mutatja be.
Gémesi György polgármester köszöntője után Wessely Anna művészettörténész nyitotta meg a számtalan különlegességet felvonultató tárlatot, amelyen több olyan alkotást
megcsodálhatnak az érdeklődők, amit
még sosem állítottak ki városunkban.
Beszédében korabeli beszámolók
alapján idézte fel a telep szellemiségét, a század eleji hangulatot, az
egészséges reformszellemet, amely
áthatotta az alkotó közösséget. Szólt
azokról a nehézségekről, amit a XX.
század elején le kellett küzdeniük az
egyéniségüket kibontakoztató, alkotó
asszonyoknak, s a hallgatók megismerhették azt az elutasítást is, amivel időnként – például a reform ruhákkal kapcsolatosan – szembetalálták magukat.
A művésztelepet jellemző felszabadultságot, reform szellemiséget
idézte meg az Etüdök című orkesztika
bemutató is, amit a Magyar Mozdulatművészeti társulat két tagja, Haraszti-Zwiep Adrienn és Kocsis

Andrea előadásában láthattak az érdeklődők. A táncművészetnek ez az
ága rendkívüli népszerűségnek örvendett az 1900-as évek elején. Az
Isadora Duncanhoz kötődő művészet
hazai híres művelője, Dienes Valéria
egykor a Gödöllői Művésztelepen is
megfordult.
A látványos és nagy sikerű bemutató után a képeké, és egyéb, a művész-

telep hölgy tagjait megidéző alkotásoké lett a főszerep. A rendező Őriné
Nagy Cecília olyan összeállítást készített, amely az alkotó, a művészetben jelenlévő asszonyok mellett a
háttérben, a családért dolgozó, a mindennapi feladatokkal küzdő nőkről is
megemlékezik. Ennek köszönhetően
a már ismert nevek mellett olyanok is
felbukkannak, akik talán csak a mű-

vésztelep történetével foglalkozók
számára hangzanak ismerősen.
Az Undi lányok, Carla és Mariska
munkásságának emlékei megőrződtek számunkra. Testvérük, Jolán nevét azonban nem nagyon hallottuk.
Most ő is helyet kap – ha csak egy
portré erejéig is – az összeállításban.

A rendezvényen dr. Gémesi György
polgármester és Gyenes Szilárd, a
beruházó Zöld Híd Régió Kft. igazgatója tájékoztatta az érintetteket a 105
települést összefogó önkormányzati
társulás projektjeként megvalósuló
beruházás részleteiről. A korszerű,
XXI. századi, az európai normáknak
megfelelő hulladékudvar kialakításának munkálatai az év elején kezdődtek meg.
A fórum összehívására azért került
sor, mert a készülő hulladékudvar
környékén élők értetlenül álltak a beruházás előtt, és számos kérdésben
nem látták tisztán, hogyan fogja a létesítmény befolyásolni mindennapjaikat, működése mennyire zavarhatja
majd megszokott életüket.
Mint ahogy azt múlt heti lapunkban olvashatták, Vécsey László országgyűlési képviselő – aki maga is
tagja a projektért felelős önkormányzati közösségi társulási tanácsának –
levélben tájékoztatta Gémesi György
polgármestert, hogy fogadóóráján gödöllői állampolgárok egy csoportja
segítségét kérte a hulladékudvar
ügyében.
(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 6. oldalon)

Lakossági fórum a gödöllői városházán

Hulladékudvar
(folytatás az 1. oldalról)

Levelében megemlített mintegy
150 tiltakozó aláírást, majd arra kérte
Gémesi Györgyöt, amíg a lakosság
által felvetett problémákat nem sikerül tisztázni, állíttassa le az építkezést. A polgármester válaszlevélben
tájékoztatta Vécsey Lászlót a munkálatokról, és a március 20-ra összehívott lakossági fórumról, amelyre meg
is hívta őt.
A fórumon megjelenők felszólalásaiból, kérdéseiből kiderült, a legnagyobb problémát az okozza, hogy
számukra nem egyértelmű, mi is az a
hulladékudvar, így sokan attól tartottak, hogy a hasonló helyzet alakulhat
ki, mint egyes szelektív hulladékgyűjtő szigetek esetén, ahol folyamatosan problémát jelent a terület megtisztítása az illegálisan lerakott hulladéktól. Úgy vélték, a létesítmény túl
közel van a lakott területhez, valamint
aggodalmuknak adtak hangot amiatt
is, hogy a működés magával vonná a
lomizók, valamint az illegális fémkereskedelem megjelenését. A legtöbben azonban attól félnek, hogy a beruházás környezetszennyező lesz, és
jelentősen megnöveli a környék forgalmát és a gyorshajtók számát.
A résztvevőknek Gyenes Szilárd, a
Zöld Híd Régió Kft. vezetője mutatta
be a projektet, aminek részét képezi
kilenc hulladékudvar kialakítása.
Ezek egyike épül meg az alvégi városrész határában. Mint elhangzott, a
gödöllői létesítmény kizárólag a gödöllőiek számára teszi majd lehetővé
a lakossági nehezen kezelhető hulladékok leadását.
Ide kerülhetnek többek között az
olyan nagy méretű hulladékok, mint
például a kiselejtezett bútorok, az
elektromos készülékek, építkezési
törmelékek, az újrahasznosítható papír, műanyag, fém és zöldhulladékok,
valamint az olyan háztartási veszélyes hulladékok, mint a használt étolaj. Ezeket a helyszínen zárt konténerekben tárolják majd, s innen szállítják tovább azokba a kezelőközpontokba, ahol ártalmatlanítják vagy újrahasznosítják az anyagokat.
A behozott hulladékokat zárt, belső
kármentesítéssel ellátott speciális
konténerekbe térítésmentesen helyezhetik el a lakók, a hulladékudvar személyzetének felügyelete és segítsége
mellett. A zárt, körülkerített területen
őrző személyzet és kamerás biztonsági rendszer ügyel majd a rendre. A
hulladékudvart csak a lakosság használhatja, a különböző vállalatok ipari
hulladékának gyűjtésére itt nem lesz
lehetőség. Mint elhangzott, a létesítmény körül széles zöldsávot alakítanak ki, s a lakosságnak nem kell tartania a hétvégi munkavégzéstől sem,
a hulladékudvar csak munkanapokon
üzemel majd.
Gémesi György polgármester elmondta, hogy a hulladékudvar kiala-
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kításáról még 2009-ben született döntés, a lakosság a helyi építési szabályzattal kapcsolatosan kapott róla tájékoztatást, amikor a terület besorolásáról határoztak. Ezt követően a Zöld
Híd-projekttel kapcsolatosan is kaptak információkat, azonban csak az
elmúlt napokban érkezett jelzés, hogy
fenntartásaik vannak a hulladékudvar
megépítésével kapcsolatosan.
Mint mondta, az önkormányzat
partner abban, hogy amennyiben indokolt, a környező utcákban forgalomcsillapító eszközöket helyezzenek
el.
A résztvevők közül többen is felvetették, miért a Vásártéren és nem a

szükségesnek tartotta ennek beszerzését. A létesítményhez építési engedély sem szükséges a jelenlegi jogszabályok szerint, mindössze bejelentés köteles. Az erről szóló tudomásulvételt nem Gödöllő, hanem
összeférhetetlenségi okokból Dunakeszi Önkormányzata adta ki. Ehhez
kapcsolódóan Gyenes Szilárd ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy,
a területen nem történik hulladékkezelés, sem előkezelés, csak tárolás
és tovább szállítás. A zárt rendszerű
tárolás miatt sem a levegő, sem a talaj, sem a környék vízbázisát nem
fenyegeti veszély. Az igazgató azt is
elmondta, a területen lényegében
véget is ért az építkezés, már csak a
speciális konténerek elhelyezése, és a
zöldsáv telepítése van hátra.
A hozzászólók aggodalmaira reagálva elmondta, mivel városunkban

A fórumon elhangzó kérdések, hozzászólások közül leginkább Futás Levente önkormányzati képviselő (Fidesz) megnyilatkozása okozta a legnagyobb meglepetést. A városatya nem nevezhető tapasztalatlannak a hulladékgazdálkodási projektekben, hiszen már korábban, a Recora-program során is
foglalkozott ilyen kérdésekkel, sőt, tagja volt annak a munkacsoportnak is,
aminek tagjai az ausztriai Tullnban ismerkedtek a korszerű hulladékgazdálkodási megoldásokkal, így például az ottani hulladékudvarokon győződtek
meg arról, mennyire környezet és lakosságbarát az ott nyújtott szolgáltatás.
Futás Levente kijelentette, végig kísérte a Zöld Híd-programot, s úgy látja,
lehetett volna jobb helyet találni a hulladékudvarnak. Ez a kijelentés különösen a polgármestert lepte meg, a terveket ugyanis a fideszes képviselő által
vezetett bizottság hagyta jóvá. „…sajnálom Futás Levente képviselő úr, hogy
te nem emlékszel arra, hogy a városrendezési terv kapcsán a te bizottságod
tárgyalta ezt. Te voltál a bizottság elnöke. Csont nélkül átengedtétek ezt a rendezési tervet. Akkor furcsállom azt, hogy most ilyen javaslatokkal jössz elő…
A városrendezési bizottság elnökeként 2009-ben, miközben lakossági fórumot is tartottunk erről, tudnod kellett!” – mondta Gémesi György polgármester.
közeli Repülőtéri út mentén, a lakott
területtől távolabb jelölték ki a létesítmény helyét. Erre reagálva a polgár-

otthon is több hulladékfrakciót szelektíven gyűjthet a lakosság, az előzetes számítások szerint várhatóan ha-

mester elmondta, az említett területen
nincs önkormányzati tulajdonú telek.
Többen megkérdezték, milyen jogszabályok vonatkoznak a hulladékudvarok létesítésére, milyen engedélyek
szükségesek hozzá, illetve rendelkezik-e ezekkel a gödöllői létesítmény.
Mint az a válaszokból kiderült, annak ellenére, hogy a létesítmény nem
környezetvédelmi engedélyköteles, a
Zöld Híd Régió Kft. – mivel a teljes
beruházást egyben kezeli – mégis

vonta egy alkalommal kerül majd sor
az elektronikai hulladék, és kb. kétnaponta a zöldhulladék elszállítására –
évszaktól függően. Kijelentette, támogatja, hogy – ha az a lakók bizalmát növeli – a kamerás biztonsági
rendszer mellett, nem csak a nyitva
tartási idő alatt, hanem 24 órában legyen őrző személyzet a területen. Határozottan visszautasította viszont annak a lehetőségét, hogy az itt dolgozók bekapcsolhatók lennének az illegális hulladék kereskedelembe. Mint
mondta, a Zöld Híd Kft. különösen
kényes erre, a legkisebb ilyen jellegű
probléma azonnali elbocsátást von
maga után.
Elmondta azt is, az ilyen létesítmények esetében az a cél, hogy az ott
nyújtott szolgáltatás minél közelebb
legyen a lakossághoz, így azt nem
célszerű távol vinni a településtől.
Az igazgató felajánlotta a résztvevőknek, hogy amennyiben számukra
az megnyugtató lenne, lehetőséget
biztosít arra, hogy ellátogassanak
más, általuk üzemeltetett hulladékudvarba, megtekinthetik annak működését, és személyesen is meggyőződhetnek arról, hogy félelmeik alaptalanok.

A fórumon részt vevő Vécsey
László országgyűlési képviselő – aki
szintén tagja a projektgazda önkormányzati társulásnak, és korábban,
ebbéli minőségében nem emelt kifogást a hulladékudvar helyszíne
ellen – elmondta, őt fogadóóráján néhányan kereték meg a hulladékudvar
problémájával kapcsolatban, és megköszönte Gémesi Györgynek a probléma jelzésre történt gyors reagálást, s
azt javasolta a résztvevőknek:
„…most mindenkinek az a legjobb,
hogy ha alszik rá egyet. El tudja dönteni,
hogy amit itt hallott, az a kérdéseire
megfelelő választ adott-e.” Kijelentette,
továbbra is partner kíván lenni abban,
hogy minden érdekelt számára megfelelő megoldás szülessen. „Abban az
esetben, ha megkeresést kapok, természetesen igyekezni fogok közreműködni egy olyan megoldás kidolgozásában,
amit Önök is el tudnak fogadni… Abszolút hitelt adok annak, amit igazgató
úr elmondott, és polgármester úr is
ráerősített: forgalmat lehet csillapítani,
zöldet lehet telepíteni. Minden probléma kezelhető” – jelentette ki.
Gémesi György a fórum zárásakor
elmondta, a Zöld Híd Régió Kft. tájékoztatója őt maximálisan meggyőzte

arról, hogy a létesítmény biztonságos,
a környéken lakóknak nincs okuk aggodalomra. Sajnálatát fejezte ki, hogy
a hulladékudvar építésével és műkö-

désével kapcsolatban ilyen sok a félreértés. Egyúttal elnézést kért az érintettektől, hogy nem korábban kerítettek sort ilyen fórumra. „El tudom fogadni ezt a véleményüket, és azért elnézést kérek mindenkitől, hogy nem
figyeltem oda eléggé, hogy erről külön egy tájékoztatást tartsunk.” Mint
mondta, ez nem tűnt indokoltnak mivel semmilyen jelzést nem kapott a
lakosságtól arra vonatkozóan, hogy a
beruházással kapcsolatosan bármilyen probléma lenne. Érdekesnek nevezte azonban, hogy míg őt korábban
mindössze egy fő kereste meg a hulladékudvarral kapcsolatosan levélben
– amit meg is válaszolt –, Vécsey
László leveléből értesült arról, hogy a
lakosság körében aláírásgyűjtés zajlott/zajlik a beruházás ellen. Az aláírásgyűjtés dokumentumai, így a Vécsey László levelében említett másfélszáz aláírás a lakossági fórum idejéig (Sem lapzártánk idejéig – a
szerk.) nem jutottak el hozzá. Az aláírásokat a lakossági fórumon sem
próbálták átadni a polgármesternek,
de még be sem mutatták azokat. Gémesi György Vécsey Lászlónak azt
mondta: „A program teljes részlete
ismert volt számodra korábban is, és a
döntésben részt vettél… innentől kicsit érdekesen teljesül a lakossági érdekvédelem, ami lokálisan jelentkezik, miközben tulajdonosként ezt a
programot
elfogadtad.”
Gémesi
György felhívta a figyelmet arra, ő is, és
munkatársai is minden esetben azonnal
reagálnak, ha a lakók hozzájuk fordulnak, mint ahogyan most is megtették,
amint ennek szükségességét feléjük jelezték. Az építkezés leállításával kapcsolatban kijelentette, erre sem polgármesterként, sem a Zöld Híd Kft-t létrehozó önkormányzati társulás elnökeként nincs lehetősége és hatásköre. A
hatósági enegdélyek nem itt születtek
meg (Dunakeszti Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály). Vécsey László
országgyűlési képviselőnek van lehetősége hogy a kormányhivatalhoz forduljon, és jogosítványa arra, hogy adott
esetben ez építkezéssel, vagy a használatba vételi engedéllyel kapcsolatosan
konzultációt folytasson.
(k.j.)

A Vásártér és környéke szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának terve 2009. október 15-től november 15-ig volt kifüggesztve a Polgármesteri Hivatal Okmány- és Lakosságszolgálati irodáján. Erről többek között a Gödöllői Szolgálat hasábjain is tájékoztatták a lakosságot.
A tervekkel kapcsolatban november 15-ig a helyszínen lehetett észrevételt tenni.
A témával kapcsolatban 2009. november 3-án a városházán lakossági fórumot rendeztek, amiről az érintett terület lakói értesítést kaptak, valamint a Gödöllői Szolgálatban is meghirdetésre került.
A rendezvényről hangfelvétel alapján készült jegyzőkönyv szerint a tájékoztatót dr. Krassay László alpolgármester, Berencz Ibolya főépítész és
Molnár Attila tervező tartotta, azon a lakosság részéről „ kb.10 fő” vett részt.
A fórumon Molnár Attila prezentációja során többek között megismerhették az érdeklődők, hová tervezik a leendő hulladékudvart: „…a Hulladékudvar, ami egy típusterv, tehát itt sok terveznivaló nem volt. Annyit hozzátettünk, hogy körben javasoltuk, hogy védőfásítással kellene kontúrozni, mivel
környezetében 50-60 méterre lakóterület helyezkedik el, hogy ez látványban
ne legyen zavaró” – hangzott el.
A résztvevők természetesen ez alkalommal is feltehették kérdéseiket. Ezek
a készülő utakkal, a forgalom növekedésével, valamint a zajvédelemmel foglalkoztak, a hulladékudvarral kapcsolatban egyetlen kérdés sem hangzott el.
Gödöllő Vásártér és környéke szabályozási terve és helyi építési szabályzata módosításáról 2010. március 10-i ülésén döntött a képviselő testület. A javaslatot valamennyi bizottság egyhangúlag támogatta, kérdés, hozzászólás
nem volt.
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Csak az állam, az önkormányzatok és az állatorvosok összefogása vezethet eredményre

Komoly kihívások előtt az állatvédelmi törvény érintettjei
A jó szándékkal, ám kellő átgondoltság és előzetes tanulmányok
készítése nélkül megalkotott állatvédelmi
törvény-módosítás
komoly kihívások elé állítja az
önkormányzatokat, az állatorvosokat és minden érintettet. Különösen az állatok összeírása jelenthet nehézséget, mivel nem
ismeretesek ennek költségei, s
az sem, honnan lesznek majd
hozzá források. A megoldás az
összefogás, és a törvény kritikus
pontjainak módosítása lehet –
derült ki a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) és a Magyar Ebtenyésztők Országos
Egyesülete (MEOE) március 20án, Gödöllőn rendezett „Felelős
állattartás” című konferenciáján.
Dr. Gémesi György, a MÖSZ, és Korózs András, a MEOE elnöke köszöntője után Márton Attila, a MEOE
ügyvezetője mutatta be az idén 113
éves, 10 ezer tagot számláló, egyetlen
országos lefedettséggel működő kutyatenyésztői egyesület tevékenységét, az
önkormányzatokkal való együttműköKorózs András és Gémesi György

dését, majd a 2013-as budapesti kutya
világkiállításról beszélt.
Simó Gergely mesterkiképző arra
hívta fel a figyelmet, hogy az ismert
származású, értékes génállománnyal
rendelkező kutyák tenyésztőinek is
meg kellene kapniuk azokat az ebrendészeti hozzájárulás fizetésével
kapcsolatos kedvezményeket, melyek

a menhelyekről kihozott kutyák gazdáit megilletik.
Dr. Gönci Gábor, a Magyar Állatorvosi Kamara elnöke az állatvédelmi törDr. Gönci Gábor

Dr. Harsányi Krisztián, a Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerláncfelügyeleti Főosztályának munkatársa
a honi állatvédelem fejlődését mutatta
be 1279-től napjainkig, ismertette a
jelenleg hatályban lévő jogszabályokat, majd külön kitért a kóbor kutyák okozta közbiztonsági és közegészségügyi problémákra. A gondok
nagyságát szemlélteti, hogy a kóbor
ebek száma százezresre tehető, közülük 28-30 ezer érkezik az önkormányzati ebrendészeti telepekre, ahonnan minden második új gazdához, minden harmadik elaltatásra kerül.
Dr. Koleszár István

vény megalkotásáról elmondta: az Országgyűlés elé egy kiváló tervezet került, amit különböző módosító indítványokkal sikerült „szörnyszülötté” tenni.
Mindemellett kifogásolta, hogy az
országgyűlési bizottsági viták során a
szakmának már nincsen beleszólási joga a tervezet további sorsába. A gazdátlan ebek sorsának rendezésével kapcsolatban követendő példának nevezte a
több településen már sikeresen bevezetett mikrochipes jelzőrendszert, ami
azonban csak akkor hatékony, ha
naprakész nyilvántartással együtt
vezetik be. Véleménye szerint az
ebadó nem elégséges az ebrendészeti feladatok finanszírozására,
ezért a legtöbb településen nem is
vezetik be.
Dr. Ódor Ferenc fideszes országgyűlési képviselő, a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának tagja előadásában kifejtette:
az állatvédelmi törvény többek
között a rendtartásban, a felelős
állattartás elterjesztésében, és a lehető
legnagyobb védettségi szint elérésében
szeretett volna segítséget nyújtani az önkormányzatoknak. Munkájukat mindvégig a jó szándék vezette, ami azonban
néhol – például a menhelyről kihozott
kutyák, joghézagot teremtő ebadómentessége esetében – amatőrizmussal
párosult.

Árpád kutyakiképző, a gödöllői kutyaiskola vezetője. Az
intézmény munkatársai – Gödöllő
önkormányzatával
együttműködve – a város oktatási intézményeiben igyekeznek bemutatni a felelős állattartás alapjait. Munkálkodásuknak köszönhetően, az óvodásoktól a gimnazistákig számos gyermek megismerkedett már a kutyák „nyelvével”, jeleivel, amivel számos harapásos baleset megelőzhető.
Halász Árpád kitért a pedagógusok felelősségére is, akiknek szintén tisztában
kellene lenniük az állatok viselkedési
formáival, hogy megvédhessék a rájuk
bízott gyerekeket.
Dr. Pozsonyi Anikó, a MEOE
jogtanácsosa a kedvtelésből tartott állatok tartását, tenyésztését és forgalmaDr. Pozsonyi Anikó

Dr. Koleszár István állatorvos, a
REX állatotthon vezetője a civil állatvédelem hazai helyzetét ecsetelte, különös
tekintettel a kóbor állatok számának
csökkentésére, majd bemutatta az egyesület által, Újpesten alapított Állatszigetet, ahol a gyerekek természetes életkörülményeik között találkozhatnak az
állatokkal, s fogadhatják örökbe azokat.
Szintén a gyermekkori szemléletformálásra hívta fel a figyelmet Halász
Dr. Ódor Ferenc

zása kapcsán született 2010-es kormányrendelet önkormányzati vonatkozásait ecsetelte. A törvény megalkotásával egyszerűbbé vált a települések
feladata, csak az abban foglaltakat kell
alkalmazniuk a helyi problémás esetekre.
Dr. Gémesi György, a MÖSZ elnöke,
Gödöllő polgármestere számára csalódást okozott az állatvédelmi törvény
módosítása, amely előtanulmányok, illetve a szakmával és az önkormányzatokkal való, megfelelő egyeztetés nélkül
született. Mint mondta, jobban át kellett
volna gondolni az állattartástól való
eltiltás kérdését, mert az önkormányzatoknak nincsenek meg az ehhez szük-

séges eszközei, s egy törvény mit sem ér
a szankciók alkalmazásának lehetősége
nélkül. A MÖSZ elnöke szerint a legnagyobb kihívást az állatok összeírása
jelenti, amit nagyon nehéz lesz a megadott időre végrehajtani a költségek
nagysága és a szükséges források ismerete nélkül. Annyi bizonyos: a hatezer forintos ebadó nem lesz elegendő.
A törvény sürgősen korrekcióra szorul,
ehhez az érintettek összefogására szükséges. Az önkormányzatok készek a
párbeszédre a legjobb megoldás megtalálásához.
Utolsó megszólalóként Dr. Apáti István, az Országgyűlés Önkormányzati
és Területfejlesztési Bizottságának jobbikos alelnöke azokat a tapasztalatait ismertette, amiket három éve, Kocsord
jegyzőjeként szerzett, a község kutyáinak összeírásakor. Apáti István véleménye szerint az állatvédelmi törvény
sokak által várt végrehajtási rendelete
nem jelenthet megoldást, a törvény átfogó módosítása van szükség.
Végezetül Dr. Gémesi György és Korózs András összegezték az elhangzottakat, még egyszer kiemelve az érintettek összefogásának és a törvény kritikus
pontjai módosításának szükségességét.
mp

Halász Árpád

Rendkívüli testületi ülés – Táncsics Mihály úti Óvoda

Szeptembertől fizetni kell a bölcsődei gondozásért

Megvásárolná az ingatlant a város

Gödöllőn minimális lesz a térítési díj

Kedvező pályázati lehetőség adódott a
Táncsics Mihály úti Óvoda bővítésére
és felújítására. A Közép-Magyarországi
Operatív Program várhatóan húsz nevelési intézmény fejlesztését támogatja
majd a rendelkezésére álló hárommilliárd forintos keretből. A támogatás mértéke az elszámolható összes költség 95
százaléka. E pályázati lehetőséggel
azonban csak tulajdonosként élhet az
önkormányzat; az óvoda ingatlanát
1992 óta bérli az IGN Ipari és Ingatlan
Fővállalkozási, Befektetési Zrt-től.
Az önkormányzat februárban ingatlan

Szeptembertől Gödöllőn is fizetni kell a
bölcsődei ellátásért. Városunkban azonban a törvény adta lehetőségeknél jóval
magasabb jövedelemhatárhoz kötötték
a hozzájárulást, így az országos átlagnál
jóval többen kapnak mentességet.
Egy 2012. január 1-jétől hatályos jogszabályváltozás teszi lehetővé a bölcsődékben a gondozási térítési díj bevezetését az étkezési térítési díjon felül. A
szabályozás a fenntartóra bízza, hogy éle a lehetőséggel és egyúttal meghatározza a mentességre jogosultak körét is.
A változtatás elsődleges indoka, hogy az
állami támogatás jelenleg a fenntartási
költségeknek mindössze 60 százalékát
fedezi és az étkezési térítési díjon kívül a
többit a fenntartóknak kell hozzátenni.
Ez rendkívül súlyos helyzetet teremtett
az egyre nagyobb forráshiánnyal küzdő
önkormányzatok számára. Ez a megoldás megmentheti a településeket az
esetleges intézményi bezárásoktól –
tudtuk meg dr. Tamás Mártától, a Polgármesteri Hivatal népjóléti irodájának
vezetőjétől.
Tamás Márta kérdésünkre elmondta,
a környező településeken is bevezetik a
gondozási díjat, ami még inkább indokolttá teszi a helyi bevezetést, mivel
ellenkező esetben megemelkedhetne az
ingyenes férőhely iránti igény a térségből. Ez azzal a veszéllyel járna, hogy a
gödöllői gyerekek kiszorulnának az intézményekből.
A térítési díjakat az önkormányzat
úgy alakította ki, hogy az alacsonyabb
jövedelemmel rendelkező szülők esetében ne jelentsenek lényegesen nagyobb

forgalmi értékbecslést készíttetett, majd
bruttó 130 millió forint vételi ajánlattal
kereste meg az IGN Zrt-t. A társaságtól
még nem érkezett az ajánlatot elfogadó
nyilatkozat, de az óvoda bővítésére már
előkészített pályázat szoros benyújtási
határideje miatt a képviselő-testület
március 26-án rendkívüli ülésen hozott
egyhangú döntést az ingatlan megvásárlásáról.
A képviselő-testület ugyancsak a rendkívüli ülésen egyetértett a Gödöllői
Bocskai SE sportfejlesztési programjának megvalósításához szükséges torna-

Japán vendégek Gödöllőn
Március 21-én japán diákokat
fogadott a Városházán Gémesi
György polgármester. A látogatás apropóját az adta, hogy Kamogawa város – mellyel tavaly
júniusban írt alá Gödöllő
együttműködési szándéknyilatkozatot – Josai egyetemének öt hallgatója egy hónapig a
Szent István Egyetemen tanul;
a két oktatási intézmény ugyanis kiváló kapcsolatot ápol
egymással.
Az összejövetelen Gémesi György
polgármester Gödöllő bemutatása
mellett kitért arra is, hogy az egész
világot mennyire megrázta a 2011.
március 11-én Japánban történt katasztrófa, a földrengés, és az azt követő cunami. Gödöllő városa mindig

igyekezett segíteni a bajbajutottakon, így tett akkor is, amikor
május 27-én neves művészek
közreműködésével szolidaritási
koncertet rendezett a Királyi
Kastély Lovardájában; illetve az
ASEM (Ázsia-Európa találkozó)
országok képviselőivel 50 japáncseresznye-fát ültettek el az Alsóparkban. A diplomáciai képviseletek a fák megvásárlására

terem bővítés II. ütemével a Petőfi Iskolában és kötelezettséget vállalt arra,
hogy együttműködési megállapodást
köt a sportszervezettel a létesítmény
megvalósítására és hasznosítására.
Mint korábban megírtuk, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 53
millió forint támogatást hagyott jóvá a
Gödöllői Bocskai SE részére, amiből 44
millió forint létesítmény beruházásra
fordítható. A tornaterem bővítésének
teljes összege 125 millió forint. A sport
egyesület a II. ütem forrásának elnyerésére is pályázatot nyújt be.
lt
szánt összeggel szintén az óvoda felépítését támogatták, s az így létrehozott fasorral állítottak maradandó emléket a tragédia
áldozatainak.
A találkozó végén a vendégek átnyújtották Kamogawa
polgármesterének,
Yuji Katagirinek a levelét
Gémesi Györgynek. A diákok zárásként pedig megszólaltatták a Világbékegongot.

anyagi megterhelést, ugyanakkor a magasabb jövedelemmel rendelkezők nagyobb mértékben járuljanak hozzá a
költségekhez.
Gondozási díj bevezetése esetén a
törvény a fizetési kötelezettség alsó határát 37.050 forint/fő/hó (egyedülálló
szülő esetében 39.900 Ft/fő/hó) rendszeres havi jövedelemben határozta
meg. Ezzel szemben a Gödöllőn bevezetésre kerülő jövedelemhatár kategória
jóval magasabb, mivel 2012 szeptember
1-jétől 57.000 Ft/fő jövedelemhatár
felett kell majd fizetni.
Az 57 ezer és 99 ezer 750 forint közötti egy főre eső jövedelemmel rendelkező családoknak havi 2100 forint gondozási díjat kell majd megtéríteniük,
míg a következő kategóriába tartozók
(ahol az egy főre eső jövedelem legfeljebb 128 ezer 250 forint) 4200 forintos
havi díjjal számolhatnak. Az ennél nagyobb keresettel rendelkező szülőktől
havi 6300 forintot kérnek majd a bölcsődék. A díj megállapításához a munkáltató által kiállított jövedelem igazolást kell majd beadniuk a szülőknek.
Azok azonban rosszul járnak, akik
ezt nem vállalják, az ő esetükben
ugyanis a bölcsődei gondozási díjat
napi 1260 forintban állapítják majd
meg, ami jóval magasabb, mint a legmagasabb kategóriához tartozó díj.
A térítési díj nem tartalmazza a
gyerekek után fizetendő étkezési díjat. Az érintettek pontos tájékoztatást
a májusi beiratkozásnál kaphatnak.
bj
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4 Gödöllői Szolgálat

Amerikai elismerés Milánkovics Kingának

Oklevél az Aktív Állampolgárságért
Aktív Állampolgárságért Oklevelet adományozott Milánkovics Kingának, a Regina Alapítvány alapítójának Eleni Tsakopoulos Kounalakis, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövete. Az elismerést március 26-án a Művészetek Házában a nagykövetség
által rendezett Aktív Állampolgárság Éve és a Női Egyenjogúság Hónapja című rendezvény keretében adta át a nagykövet. Az eseményen köszöntőt mondott dr. Gémesi György
polgármester és Theresa A.
Daytner, a Daytner Construction Group elnök-igazgatója.
Az Amerikai Egyesült Államok
Nagykövetsége januárban elindított
kezdeményezése részeként a nagykövet szerte az országban olyan magánszemélyeket és szervezeteket tüntet ki, akik/amelyek azon dolgoznak,
hogy pozitív változást hozzanak közösségeik életébe.
Gödöllői beszédében nagykövet
asszony utalt az athéni demokráciára,
aminek a szellemiségében nevelkedett görög származású fiatalként, és
amire az Egyesült Államok is példaként tekint; Kennedy elnök beiktatási beszédére, valamint Obama elnök
Bajnokok a változásért kezdeményezésére, mert mindkettő az aktív állampolgárság fontosságát hangsúlyozza közösségeik és az egész társadalom számára.
Cselekvő, kezdeményező állampolgárokat a világ minden pontján lehet találni, így Gödöllőn is, folytatta a
nagykövet asszony. Városunkban
nagy benyomást gyakorolt rá, hogy a
Gémesi György polgármester által
vezetett önkormányzat támogatja a
civil szervezeteket. A város elkötelezett az aktív közösségi emberek iránt,
hangsúlyozta. Közel 100 civil szervezet működik együtt az önkormányzattal a Civil Kerekasztal révén. Ezek
közül esett a választás a Regina
Alapítványra és alapítójára, Milánkovics Kingára.
Milánkovics Kinga gödöllői egyetemi tanulmányai mellett Amerikában
is részt vett felsőfokú képzésben. A
Purdue Egyetemen szerzett tapasztalatai is ösztönözték a civil munkára.
Kezdetben a Nyitott Kert Alapítvány
titkáraként dolgozott, ez is egyedülálló kezdeményezés volt Magyarországon.
A Regina Alapítvány 2002-ben alakult és mára rendkívül széleskörű tevékenységet fejt ki. Szervezi a civil
társadalmat, helyi munkaerőprogra-

Milánkovics Kinga, Theresa A. Daytner, Gémesi György, Eleni Tsakopoulos
Kounalakis

mot vezet, kapcsolatokat sző az álláskeresők és a kis- és közepes vállalkozások között. Üzleti képzést folytat és
anyaközpontok országos hálózatát
szervezi; a múlt évben jótékonysági
boltot indított.
Amikor teret adunk a nők gazdasági potenciáljának, a nemzet és a világ
gazdasági teljesítményét is növeljük,
idézte Hillary Clinton amerikai külügyminiszter gondolatát a nagykövet

asszony, hozzátéve, ez igaz a Regina
megújuló kezdeményezéseire is.
Amerikában március a Női Egyenjogúság Hónapja. Milánkovics Kinga
személyében olyan embert ismer el a
nagykövetség Magyarországon, aki
sokat tett a nők egyenjogúságáért.
Egy olyan nehéz társadalmi-gazdasági helyzetben lévő országban, mint
amilyen Magyarország, a boldogulás
feltétele a cselekvő
ember, ezért az aktív
állampolgárság követelmény. Ha pedig ezt
elismerik, akkor a közösségi munka eredménye gyümölcsözik,
köszönte meg az oklevelet Milánkovics Kinga.
Gémesi György gratulált a kitüntetettnek és a város nevében megköszönte a nagykövetség által adományozott elismerést. Kifejtette, hogy
Gödöllő idén kiemelt figyelmet fordít
a híres hölgyekre, akik a történelmét
alakították – mint például Erzsébet
királynéra, de a jelen hölgyei előtt is
tiszteleg, legyenek azok művészek,

A Tuberculosis Világnapja
1882 március 24-én jelentette
be Robert Koch német biológus a tüdőgümőkór kórokozójának felfedezését, ezért jelölte ki 30 évvel ezelőtt a WHO
ezt a napon a Tuberculosis világnapjának.
A gümőkór cseppfertőzéssel terjedő
betegség, amit a Mycobacterium tuberculosis baktérium okoz. A világ népességének harmada fertőzött a kórokozóval, és közülük évente közel 2 millió
ember életét oltja ki a TBC. A WHO
előrejelzése a következő 20 évben 200
millió új megbetegedéssel számol.
Magyarországon a veszélyeztetet
népesség szűrésével, a betegek gondozásával elértük, hogy országosan kevesebb, mint 2000, Gödöllő vonzáskörzetében kevesebb, mint 40 új beteget
kell kezelnünk évente.
Az újszülöttek BCG oltása a legsúlyosabb kórformák eltűnését eredmé-

nyezte, de fontos annak ismerete, hogy
ez a védettség az immunrendszer gyengülését okozó betegségek, életforma,
alultápláltság, rossz életkörülmények
és az idős kor eljövetelével csökken.
Az oltás felnőtt kori ismétlése nem javítja a védettséget.
A TBC leggyakrabban a tüdőt betegíti meg, de érintheti a nyirokrendszert, csontokat, vesét, bőrt vagy az
agyhártyát is. Rettegett formája a
miliáris gümőkór esetén a kórokozó
szétárad az egész szervezetben.
Megfelelő kezelés hiányában a fertőzés halálos kimenetelű lehet.
Noha a betegség régészeti leletek
vizsgálata alapján egyidős az emberiséggel, leküzdése máig nem sikerült.
Tünetek alapján nehéz felismerni,
hiszen a láz, köhögés, éjszakai verejtékezés, fogyás számos más betegségben is előfordul, ráadásul ezek a
tünetek csak a betegség előrehaladott

sportolók, a közélet reprezentánsai. A
több mint harminc rendezvény mellett persze a hétköznapoknak is megvan a feladatuk: tovább javítani a nők
helyzetén, ami ma még nem mindig
egyenlő a férfiakéval.
A polgármester elismeréssel szólt
arról, hogy az Egyesült Államokban
egész hónapot szentelnek a női esélyegyenlőségnek. Nagyrabecsülését fejezte ki a nagykövet asszony munkásságáért is. Hozzátette: sok nagyszerű hölgy ad példát Amerikából,
mint Hillary Clinton, Rosa Park vagy
Eleanor Roosevelt.
Végül Gémesi György a civil szervezeteknek a város életében betöltött
szerepét méltatta. Aktivitásuk hozzájárul Gödöllő fejlesztéséhez, értékeinek megőrzéséhez és gazdagításához.
A rendezvényt köszöntötte Theresa A. Daytner, a Daytner Group
Construction vezetője is, aki nagy
tapasztalatokkal rendelkezik arról,
hogy hogyan lehet segíteni a női vállalkozásokat Amerikában. E munkájáért több értékes díjban részesült,
valamint a Fehér Ház Szenátusában is
ő képviselte a női vállalkozásokat egy

meghallgatáson. Most először jár Magyarországon, hogy átadja értékes tapasztalatait.
Az ünnepség résztvevői közül számosan éltek a kérdezés lehetőségével; elsősorban a civil szervezeti
munka különb-különb megoldásairól
érdeklődtek Eleni Tsakopoulos
Kounalakistól és Theresa A. Daytlt
nertől.
állapotában jelentkeznek.
Bár folyamatosan kutatnak egyszerű
laboratóriumi módszerek után, mégis
jelenleg a korai felismerés legjobb
módja a tüdőszűrés. Ezt az egyszerű
vizsgálatot, mely a kockázati csoportba tartozó lakosság számára térítésmentesen rendelkezésre áll, érdemes
kihasználni, hiszen a korán felismert
betegség gyorsabban, károsodások
kialakulása előtt meggyógyítható.
Dr. Farkas Éva gondozóvezető főorvos

A Gödöllői Tüdőgondozóban lévő
szűrőállomáson (2100 Gödöllő, Ady
Endre sétány 62.) hétfőn, szerdán és
pénteken délelőtt (8-13 óra között),
kedden és csütörtökön pedig délután
(13-17 óra között) várjuk a lakosságot
tüdőszűrésre.
A járványügyi helyzet alapján Erdőkertes, Isaszeg és Pécel 30 év feletti lakosainak kötelező tüdőszűrésen megjelenni, a többi, területünkhöz tartozó település 40 év feletti
lakosságának pedig ajánlott a tüdőszűrés.
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Erdély szívében jártak a törökös diákok

Határtalanul...
Erdély szívében töltöttek néhány napot a Török Ignác Gimnázium diákjai. Az intézmény
31 tanulója látogatott el Zsobokra, az Erdély szívében megbújó kis református faluba
március 14-én. A gimnázium
már hosszú ideje ápol szoros
kapcsolatot a településen működő gyermekotthonnal és iskolával.

nyelvükön tanuljanak. A falu teljes lakossága magyar. Mindössze 90-95
gyerek jár a településen működő
elemi- és gimnáziumi iskolába. Ők
összevonva tanulnak, majd ennek befejezése után akár egyetemre is mehetnek. A falu lakói szinte egy nagy
családot és vallási gyülekezetet alkotnak. Fontosak számukra a református
és magyar nemzeti ünnepek. Kalotaszegi népviseletükre és néptáncukra

Az alig 300 lelkes településen szeretettel fogadták a gödöllői látogatókat.
Már az érkezéskor megismerhették a
Bethesda Gyermekotthont, majd
másnap reggel a Szórványiskolába látogattak el. Az otthonban árva, félárva és nehéz szociális helyzetű családok gyerekei élnek, az iskolába pedig nemcsak a helyi gyerekek és fiatalok járnak, hanem azok is, akik Románia magyar szórványlakta településeiről jönnek ide, hogy az anya-

is nagyon büszkék, hiszen a helyieknek fontos a hagyományőrzés. A gimnázium diákjai számára óriási élmény
volt ez a pár nap, az ott élők szeretete.
Lenyűgöző volt, ahogy a gyermekotthon és a falu minden nehézség ellenére próbál ezeknek a gyerekeknek
szebb és jobb életet nyújtani. A tanulmányi kirándulás a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. „Határtalanul!” program támogatásával valósult meg.
tig
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Szeresd a féltestvéred
Mi történik, ha meghal egy férfi, egy híres, sikeres zenész,
akinek két családja is volt? Két
asszonya, a két asszonytól
származó kétféle, egészen különböző körülmények között
felnőtt gyermekei. Hogyan dolgozzák fel a fájdalmat, hogyan
töltik be a szeretett személy
elvesztése folytán keletkezett
űrt a hátramaradottak?
Megismerkedünk hat emberrel, mindegyikük életével, vágyaival, gondjaival. Az angol, II. Erzsébet királynő által is kedvelt, a Brit Birodalom Érdemrendjével kitüntetett Joanna
Trollope A másik család című regénye életképek sorozata. Hasonló ebben a mostanában is nagyon népszerű, századokkal korábbi írónő, Jane
Austen munkáihoz.
A két család a temetésen találkozik
egymással. Az első, s tulajdonképpen
egyetlen feleség, hiszen a férje, noha
elhagyta, hivatalosan sose vált el tőle,
Margaret és fia, Scott Észak-Angliából érkeztek a londoni szertartásra.
Három ellenséges szempár szegeződik a helyszínen rájuk. A második
asszonyé, Chrissie-é és két idősebb
lányáé. Csak a legfiatalabb lány, Amy
nézi őket érdeklődéssel, előítélettől
mentesen.

A halálesetet is ő telefonálta meg nekik. A puszta tényt közölte. Később
Scott ugyancsak tényként a számára
adta tudtul: Londonba utaznak, ők is
leróják kegyeletüket az elhunyt ravatalánál.
A nélkül térnek haza Margaret és
Scott, hogy szót váltottak volna a pedig közeli hozzátartozóikkal. Ők már
réges-régen berendezték a férj és apa
nélküli életüket. Margaret most lehúzza a jegygyűrűt az ujjáról: tehát
mindörökre vége a házasságának.
Ennyi a változás.
Nem így a londoni családnál. Ott
ezernyi gond és baj, teendő szakad a
nyakukba. Rá kell jönniük még arra
is, hogy veszélyben van a megélhetésük. Az asszony, akinek az volt a
munkája, hogy a párját menedzselte,
teendő, s persze jövedelem nélkül
maradt. Izgalomforrás, hogy a legidősebb lány nem esik-e bele a munkahelyén folyó leépítésbe. A középső
el tud-e helyezkedni?
Amy, a legkisebb, érettségi előtt
áll. Azt fontolgatja: abbahagyja a tanulást, s keres magának munkát, bármit elvállal. Scott beszéli le róla.
Scott, akivel folytatják a telefonkapcsolatot, s akiről meg kell szoknia,
hogy a bátyja. Közben az anyja és nővérei némileg árulónak tekintik. Hát
még amikor kiderül, hogy el is akar

Visszatekintő kiállítás a GIM-Házban

Válogatott gyűjtemény
A Gödöllői Iparművészeti Műhely kortárs művészeti gyűjteményének létrehozását még
2009-ben kezdeményezték a
GIM művészei. A gyűjtemény
egyelőre maximum 5 évre kölcsönadott alkotásokból áll, ez
az anyag tekinthető meg március 18-tól közel három hónapon át a GIM-Házban. A kiállítás érdekessége, hogy nem
egy tematika szerint hívták
meg a résztvevőket, illetve a
műveket, mint az elmúlt években, hanem a művészekre bízták, mit tudnának nélkülözni
hosszú időre.
A rendezők a megnyitás óta örömmel
figyeltek fel arra, hogy a művek ereje,
azok hatása változatlan, és összességében gazdag vizuális élményt nyújt
a nézőnek, annak ellenére, hogy mint
majdnem minden csoportos kiállításon, több művészeti műfaj együttesen
van jelen.

A látogatónak alkalma van monumentális nagy kárpitokban gyönyörködni Ardai Ildikó, E. Szabó Margit, Penkala Éva, Szuppán
Irén jóvoltából, minuciózus
finom tollrajzokban Anti
Szabó Jánosnak, Nagy Juditnak és Molnár Péternek
köszönhetően.
Rézkarcokat láthatnak Gyulai Líviusztól, Orosz Istvántól, kerámiát F. Orosz
Sárától, Kun Évától és
Müller Magdától.
Borgó, a tőle jól ismert

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

Jubileumra készülve
2002. június 1-je nevezetes
nap volt városunk életében: ekkor adták át a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ új épületét, hogy a kor elvárásainak megfelelő színvonalon szolgálja az olvasót. A
könyvtár nem csak a városközpont rekonstrukciójának volt
fontos állomása, hanem az önkormányzat kultúra iránti elkötelezettségét is jelentette és
egyben a gödöllői könyvtárban
folyó szakmai munka elismerését is.
Hogy szükség volt erre az új épületre,
az 10 év alatt jócskán bizonyítást nyert.
A sok új informatikai és könyvtári szolgáltatás, kulturális program, tanfolyam, vetélkedő, klubok, szakkörök
mellett a könyvtár adott még valamit a
gödöllőieknek: egy igazi közösségi teret, ahova jó érzés iskola után egy kis

beszélgetésre beesni, a buszra várva
megnézni az e-maileket, elmélyülten
dolgozni délután, zenét hallgatni, hétvégére felpakolni pár könyvet, dvd-t. A
könyvtár mára a közművelődés egyik

fontos szereplője lett, úgy ahogyan azt
a korábbi könyvtárvezető Gloserné
Szabó Györgyi és a jelenlegi igazgató,
Fülöp Attiláné több mint 10 éve megálmodta…
A Gödöllői Városi Könyvtár 10 hét
múlva ünnepli új épületének átadását.
A könyvtáros csapat egy kis múltidéző
játékra hívja Önöket. Az elkövetkező
időszakban minden héten egy rövid
cikkben mutatjuk be eddigi munkánkat
és a 2012-es évben várható újdonságo-

utazni északra. Magyarázatul szolgálhat, hogy a gyökereire kíváncsi. Arra,
hogy az apja honnét származik, hol
volt gyerek, fiatal.
Betekinthetünk a regényt olvasva
az angliai mindennapokba. Persze
azért mégsem mindennapi, hanem
drámai helyzetben. De sokat mond
egy-egy táj, egy-egy lakásbelső leírása, egy házimacska viselkedésének
a megértése és megértetése, a kollégák egymás közti viszonyának az ábrázolása a munkahelyeken, az ismerkedés mindenféle szórakozóhelyekkel, szabadidős tevékenységekkel.
Számos többletet kapunk a történet
folyamán egy egyszerű cselekménykövetéshez képest.
(Joanna Trollope: A másik család)
-nád-

szürrealista világot megjelenítő szerigráfiákból, Remsey Flóra az általa
az utóbbi években létrehozott fémmunkákból válogatott, Farkas Éva
míves kisméretű kárpitot mutat
be. Somorjai Kiss Tibor különös atmoszférájú litográfiát, Katona Szabó Erzsébet bőrkollázst, Kovács Péter Balázs
nagyvonalú litográfiát, Kodolányi László féminstallációt, Keresztes Dóra linómetszetet állít
ki.
A kiállítást május végéig, minden hétvégén, szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráig, vagy
más időpontokban, előzetes bejelentkezés alapján tekinthetik meg az érdeklődők a GIM-Házban.
kj

Népszerű királyné, népszerű dallamok

Sisi a kastélyban

Népszerű dallamok hangzottak el a Barokk Színházban a hétvégén. Szombaton és vasárnap este a Sisi királyné című daljáték csendült fel Németh Pál rendezésében.
A történet 1867-ben Gödöllőn játszódik, s azt a nevezetes eseményt örökíti
meg, amikor a királyi pár a magyar királyi koronázási ünnepségek keretében
Grassalkovich Antal egykori kastélyába látogat, s Andrássy gróf a magyar
nemzet koronázási ajándékaként átadja nekik a kastélyt a hozzá tartozó birtokkal együtt. A darab zenei betéteit a Savaria Barokk Zenekar szólaltatta meg. A
rendező a zenei betéteket Erkel Ferenc, Johann Strauss, Franz Schubert, Johannes Brahms és Joseph Haydn műveiből válogatta.
bj

A Körösfői-Kriesch Alapítvány jótékonysági estje
kat. Az írás végén feltett kérdésre válaszolva emelt szintű könyvtári olvasójegyet lehet nyerni. (Minden héten kisorsolunk két nevet a helyes választ beküldők között.) Emellett a 10 hét alatt folyamatosan más-más akciókkal várjuk
látogatóinkat, érdemes figyelemmel
követni híreinket a honlapunkon is:
www.gvkik.hu

Az 1. hét kérdése: Kiről nevezték el a
régi gödöllői városi könyvtárat? Hány
darab könyv található meg az egykori
névadótól a könyvtárban? (Nézzen szét
minden szinten!)
A megfejtést a könyvtár regisztrációján
adja le!
Az 1. héten érvényes akciónk: március
26 - április 1.
Ezen kívül 50 százalékos kedvezményt
adunk a beiratkozási díjakból minden
nap délelőtt 10 óráig.
vk

A méltó megemlékezésért
Jótékonysági estet rendez a
Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány 2012. március
31-én 18 órai kezdettel a királyi
kastély dísztermében. A rendezvény bevételét az adományozandó művészeti díjra, valamint a névadó születése 150.
évfordulójának méltó megemlékezésére kívánják fordítani
2013-ban.
Körösfői-Kriesch Aladár születésének
másfélszáz éves évfordulója városunk
számára is meghatározó, ez az egyik
oka annak, hogy jövő évi tematikus év
során a művésztelep és a szeceszszió
kerül a középpontba. A Gödöllői Művésztelep egykor városunk meghatározó szerveződése volt, és a mai napig
a magyar szecesszió bölcsőjeként emlegetik. Alapítója előtt tiszteleg a város a jövő évi rendezvényekkel.
Az eseményen az alapítvány által
korábban díjazottak műsorát élvezheti
a közönség: Baráth Nóra oboamű-

vész, Barta Katalin zongoratanár, a
Colla Parte Consort, a Solour Strings,
Ferenczi Anna zongoratanár, a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete,
Klacsmann Nóra, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Szeged) hallgatója, Langer Ágnes, a Guttenberg
Egyetem (Mainz) növendéke, a Saltarello Együttes, Soós Gabriella zongoraművész, Szalai Gergő, a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója (Debrecen) és Szalay Borka
blockflöte művész teszi emlékezetessé az estet.
Az alapítvány javára tombolát is
rendeznek. Ezen többek között értékes képző- és iparművészeti alkotásokat, cd-ket, dvd-ket és könyveket sorsolnak ki, amiket többek között az
alapítvány díjazottjai ajánlottak fel.
Belépő- és támogatói jegyek a Frédéric Chopin Zeneiskola könyvtárában, a Művészetek Házában és a
Belvárosi Jegyirodában vásárolhatók.
jb
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Város-Kép

MŰALKOTÁSOK
GÖDÖLLŐN

Megnyílt az új kiállítás a Királyi Váróban

Nők a Gödöllői Művésztelepen
(folytatás az 1. oldalról)

A kiállítási részből a legnagyobb
teret Undi Mariskának szentelik, mivel ő volt az, aki a kor emancipált nőjét megtestesítette, és a művésztelep
férfi tagjaival egyenrangú alkotóként
írta be magát a művészettörténetbe.
Most láthatóak például híres gyermekjáték kollekciójának darabjai, de
érdemes megcsodálni „Római táncoló lányok” című alkotását is.
A négy Frey lány közül Rózsa és
Vilma neve összefonódott a szövőiskoláéval. Ellától is maradtak ránk alkotások, képek, iparművészeti tárgyak, a szövőiskolán dolgozó Erzsébetet azonban ritkán emlegetjük. A
tárlat lehetőséget ad az ő megismerésére is.
Ebből az összeállításból semmiképp nem maradhat ki a szecessziós
művésztelep életének egyik meghatá-

rozó
asszonya,
Kriesch Laura sem,
aki
legtöbbször
„csak” mint Nagy
Sándor felesége kerül szóba. A művészi munkáját teljes
egészében férjének
alárendelő asszony
most először szerepel kiállításon alkotóként,
ráadásul
Guliver Kisasszony
című képét most először mutatják be.
Az érdeklődők megcsodálhatják
többek között Frey Ella és Vilma festményeit, Undi Mariska faliszőnyegét,
Boér Lenke alkotásait, Kriesch Laura
munkáit, valamint sok érdekességet is
olvashatnak a művésztelep asszonyairól.

Városunk gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet, amelyek között megtalálhatók az elmúlt századokból reánk maradt művek, és a kortárs alkotók munkái is. Sorozatunkban
ezekkel ismertetjük meg olvasóinkat, de érdekességeket tudhatnak meg azokról az alkotásokról is, amiket már csak a festmények, fényképek őriztek meg számunkra.

A Chopin-szobor

A tárlaton a városi múzeum anyaga
mellett a Nemzeti Galéria, a Nemzeti
Múzeum és magángyűjtők tulajdonában lévő alkotásokat láthatnak az érdeklődők.
A kiállítást a Művészetek Házával
közösen valósítja meg az intézmény, s
június 17-ig látogatható.
(ny.f.)

Megviselte a hideg a barokk műemléket

Garanciális javítások a kálvárián
Garanciális javításokat végeztek az elmúlt hetekben a tavaly
felújított és átadott Barokk Kálvárián. A kemény téli hideg
megviselte az építményt, a
szakemberek most új technológiával igyekeznek megoldani, hogy a jövőben ne keletkezzenek repedések és felázások.
Mint arról már korábban beszámoltunk, az év eleji hideg időjárás eredményeként február közepén repedések jelentek meg a kálvárián. Az építményt a Norvég Alap pályázatán elnyert összegből a műemlékvédelmi
előírásoknak és az uniós elvárásoknak megfelelően újították fel. A kőkorláton és a vakolaton egyaránt jól
kivehetőek voltak a sérülések, ezért a

szakemberek először az állagmegóvást végezték el, majd amint azt az
időjárás lehetővé tette, sort kerítettek
a teljes átvizsgálásra.
Mint kiderült, a problémát az okozta, hogy az építmény oldalát képező
téglafal és az azon lévő kőkorlát másként reagál a hőmérséklet ingadozásra. A korlát mozgása következtében
repedések keletkeztek a
lépcső oldalában, valamint
az egyes korlátelemek illesztésénél, ahol azután a
csapadékvíz is beszivárgott.
A jó idő beköszöntével
megkezdett garanciális javítások során felülvizsgálták a korábban a kivitelező
és a műemlékvédelem által
elfogadott technológiát. A
munkába szigetelőmérnököt vontak be,
s a dilatációs
repedéseknél
speciális tömítőanyagot alkalmaztak. A
korlát melletti
területekre új
vakolat került,
ami
képes
kompenzálni a
két különböző
anyagból ké-

szült épületrész hőmérséklet-változás
okozta mozgását.
A munkák egy része a napokban
már be is fejeződött. Mivel a munkákra öt éves garanciát vállalt a kivitelező, az az önkormányzat számára
semmilyen költséget nem jelentett.
(b.j.)

Önnek ki számít híres hölgynek?
A hölgyek előtt tiszteleg az idén Gödöllő, a „Híres Hölgyek Gödöllőn – 2012 a Nők Éve” rendezvénysorozattal. A
tematikus év programjainak sorában azonban nem csak a gödöllői híres hölgyek kerülnek reflektorfénybe, hanem
azok is, akik jelentős szerepet töltöttek be a világ és a magyar történelem alakításában. Az e témában készülő kiállítás megrendezéséhez olvasóink segítségére is számítunk, az alábbi kérdésekre várjuk olvasóink válaszait:
– Ön szerint kik azok a nők, akik a múltban jelentősen befolyásolták a világtörténelem alakulását?
– Ön szerint kik azok a nők, akik jelenleg meghatározóak a világtörténelemben és a művészeti életben?
– Ön szerint kik azok a nők, akik ma meghatározóak hazánk életében?
Válaszaikat kérjük, juttassák el szerkesztőségünknek:
Postán: Gödöllői Szolgálat Szerkesztősége, 2100 Gödöllő, Pf.385; e-mailben: info@szolgalat.com
A válaszok személyesen is leadhatók a Művészetek Házában található ügyfélszolgálatunkon.

1983 decemberében, az akkori
körzeti zeneiskola udvarán állították fel azt a Chopin-szobrot, amit a
leghányatottabb sorsú Chopin ábrázolásként tart számon a művészettörténet.
Az alkotás az iskola akkori vezetőjének, Pálfalvi Ferenc igazgatónak köszönhetően került városunkba, aki egy szoborraktárban
fedezte fel a Margó Ede által 1929ben készült alkotását, ami egy csapásra eldöntötte az iskola régóta tervezett névválasztását is. A szobor megtalálása után Pálfalvi Ferenc megszerezte a szobrot Gödöllő városának, ezen
belül természetesen a zeneiskolának, melyet annak udvarán állítottak fel.
1984. január 1-jétől az intézmény hivatalosan is felvette Frédéric Chopin
lengyel származású zeneszerző és zongoraművész nevét.
Margó Ede szobra az 1920-as évek közepén készült, amikor a főváros pályázatot hirdetett Chopin emlékművének elkészítésére. A kiírásra jelentkező
képzőművészek közül Margó Ede kapott lehetőséget a szobor elkészítésére.
A művész célja Chopin magával ragadó romantikus zenéjének szimbólumokba ültetése volt, ezért helyezett a zongorája mögött alkotó zeneszerző
elé egy zenei extázisban lévő mezítelen táncospárt. A mű eredeti címe feltehetően: „Szerelem a zongoránál” lehetett. A művet a korabeli közízlés azonban nehezen fogadta be, ezért a főváros csak jóval az emlékmű elkészülte
után vásárolta azt meg. Eredetileg a Horváth-kertben akarták felállítani
1930-ban, de csak 1938-ban avatták fel a kőbányai Szent László téren. A II.
világháborút szerencsésen átvészelte. 1948-tól különböző raktárakban tárolták, míg végül a 70-es évek végén, Szentendrén állították ki.
A szabadtéri szobor az időjárási viszontagságok hatására, valamint korábbi hányattatott sorsa miatt alapos tisztítást és restaurálást igényelt. A lengyel
zeneszerző születésének kétszázadik évfordulója alkalmából kerülhetett sor
restaurálásra, magyar és lengyel intézmények összefogásának köszönhetően.
A megszépült alkotás ezt követően már nem az iskola udvarára került, hanem az épület előtt állították fel 2009. december 18-án, a Lengyel Intézet,
valamint Gödöllő város önkormányzatának támogatásával.
(k.j.)
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Természetközeli iskola, természetes pedagógia- tömeges érdeklődés!

Kisállat-kiállítás a gödöllői Waldorfban
Először rendeztek kisállat-kiállítást a Gödöllői Waldorf Iskolában; március 17-én, ragyogó
napsütésben remek programok várták az érdeklődőket,
amire többnyire gyermekes
családok érkeztek.
A látogatók az iskola udvarán nemcsak kisállatokkal barátkozhattak, hanem akár idomított okos kismalacokkal, lovakkal, vaddisznókkal. Nagy
sikere volt a veresegyházi agility és
frizbi kutyabemutatónak, és be lehetett mászni egy állatsimogatóba is a
kiskecskékhez. A helyszínen lehetőség nyílt örökbefogadni a Zöld Menedék állatvédők kiskutyáit, az aktívabb
látogatók gyönyörű, színes egynyári
virágokat is ültetthetek a kertben.
Egyedülálló érdekesség egyébként,
hogy a kiállításnak helyet adó Gödöllői Waldorf Iskolának nemcsak
hogy kertje van, de pár éve a “madárbarát kert” minősítést is megkapta,
valamint egy apró csillogó kis tóval is
büszkélkedhet.
Az iskolába belépve a termekben
különböző élőlények és gondozóik
fogadták az embereket: teknősök,
díszrovarok, tengerimalacok, kis éne-

kesmadarak, vadászgörények, nyuszik, törpesünök és gekkók nagy
számban. Emellett egész nap ismeretterjesztő előadások is zajlottak a gyerekek örömére. A rendezvény főszervezője, Zsók Kata szerint fontos
volt, hogy a látogatók bepillantást
nyerhessenek az állatok életébe, és a
tenyésztőktől szakszerű tanácsokat
kaphassanak a felelős állattartásról.
Mielőtt befogadnak egy állatot, meg
kell hogy ismerjék annak életmódját,
a várható gondozási feladatokat, és
csak azok ismeretében döntsenek a
“családba fogadásról”. Különösen
fontos ez a közelgő húsvéti kisnyulak
dömpingje miatt is! A megunt állatkák – jó esetben – gyakran menhelyeken kötnek ki.
A sok élőlény mellett szinte megelevenedtek a termek, amiket a gye-

Március 22.: A Víz Világnapja

Marakodunk érte
A víz a földi élet forrása, víz nélkül
egyetlen élőlény sem lenne képes létezni. A Víz Világnapja minden év március 22-én ennek jelentőségét igyekszik hangsúlyozni. A Földön már napjainkban is
több mint egymilliárd ember
nem jut tiszta ivóvízhez. Ha tétlenek maradunk, emberek milliói
juthatnak hasonló sorsra.
A Föld 70 százalékát víz borítja, ám ebből alig 3 az édesvíz. A világ édesvízkészletének csupán 0,3 százaléka alkalmas közvetlenül emberi fogyasztásra,
ugyanakkor a Föld népességének növekedésével és életszínvonalának emelkedésével párhuzamosan az édesvíz
iránti igény fokozatosan növekszik. Az
igények növekedése miatt az édesvízgazdálkodás jelen formájában nem sokáig fenntartható. A hollandiai Twente
Egyetem legújabb vizsgálata szerint a
vízhiány már most is legalább 2,7 millió
embert súlyt legalább egy hónapig minden évben. A készleteink végesek, így
ha nem változnak a dolgok a fennálló
helyzet biztosan nem fog javulni.
A márciusban zajló hatodik Víz Világfórumon a WWF legújabb vizsgálatának eredményeiről számolt be, mely
szerint a vízforrások felhasználása miatt
felmerülő érdekellentétek a jövőben elkerülhetetlenek lesznek. Az érdekellentéteket kormányzati, vállalati és kutatási
programok segíthetnek megoldani, és
döntéshozói szinteken kell preventív intézkedéseket hozni. Ezek hiányában a
vízhasználat kapcsán kialakult problémák bonyolult és erőszakkal fenyegető
konfliktusokat okozhatnak. A legfontosabb feladatok a vizek további szennyezésének megszüntetése, a rendelkezésre
álló vízkészletek védelme, a vízfelhasználás fenntarthatóvá tétele. Mérsékelni
kell az árvizek és aszályok negatív hatá-

sait, illetve a vizes élőhelyek állapotának javításával meg kell előzni végső eltűnésüket. Mindezen célok eléréséhez
az állami, az önkormányzati és a magánszféra összehangolt fellépésére van
szükség.

„Életünk minden eleméhez szükségünk
van vízre. Annak ellenére, hogy hazánkban szinte elképzelhetetlen, hogy
ne jussunk friss ivóvízhez, emberek
milliói szenvednek hiányt belőle nap
mint nap. A Víz Világnapja remek alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet
vizeink fontosságára, és az egyéni felelősségre. Meg kell ismernünk saját vízfogyasztásunkat, a vízlábnyom fogal-

Óvodások az Úrréti tónál
Az ENSZ döntése értelmében szerte a
világon március 22-én emlékezünk
meg a Víz Világnapjáról. Városunkban az iskolák és az óvodák is számos
rendezvénnyel járultak hozzá
ahhoz, hogy a kicsik a környezet védelmét, a Föld és
hazánk természetes vízkészleteinek megóvását szem
előtt tartó nevelésben részesüljenek.
A Szent János utcai óvoda
összes csemetéje csütörtök
délelőtt az Úrréti tónál járt,
ahol játékos formában ismerkedtek a vízzel, tulajdon-sá-

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK
4 hetes kan kiskutyák (2 db) szerető gazdit keresnek!
Anyjuk 1,5 éves, ellés után ivartalanított, szelíd, jó
házőrző! Együtt, vagy külön is elvihetőek.
Tel: 20/996‐7608, 28/488‐178.

rekek és a szülők művészi alkotásaiból rendezett kiállítás töltött meg élettel: fafaragás, festés, grafika, fotó,
textil- és nemezművészet. Bepillantást nyerhettünk a tizenhárom évfolyamos, több, mint mint húsz éve működő iskola alkotó hétköznapjaiba.
Kecskés Judit, az intézmény egyik
rendező szülő-tanára erről a következőket mondta: – A kisállatok bemutatásával egyrészt szeretnénk megnyitni
iskolánk kapuit a nagyközönség előtt,
ugyanakkor a természetközeliség –
melynek részei az itt kiállított állatkák

is – nagyon fontos része pedagógiánknak. A kiállítást egyébként az iskola
osztályai, civil erőből, közösségi összefogással szervezték, ami jellegzetessége a Waldorf intézményeknek ország-és világszerte: aktív, erős, valódi
emberi közösségek.
wi
mát és meg kell tanulnunk apró lépésekkel takarékosabban élni!” – szólít fel Figeczky Gábor, a WWF Magyarország
igazgatója.
Az emberi fogyasztásra kerülő víz
szinte mindig természetes környezetből
származik, ezért kulcsfontosságú, hogy
természeti környezetünk vízkészleteit
is megóvjuk. Hazánk egyik legjelentősebb ivóvízforrása a Duna. A WWF
Magyarország legjelentősebb vizes élőhelyekhez kapcsolódó programja is a
Dunára koncentrál. A mellékágak és
dunai szigetek eltűnőben vannak, pedig jelentőségük felbecsülhetetlen. A
Mohács melletti Szabadság-sziget is a
pusztulás útjára lépett, amikor egy keresztgáttal 40 évvel ezelőtt elzárták a
víz útját. A WWF öt éves projekt
keretein belül rehabilitálja a teljes sziget növényzetét, megbontja a víz útjában álló gátat, hogy szabad útja
legyen a természet megújulásának. A
Szabadság-szigeten ennek köszönhetően egyszer újra a fekete gólya fészkel majd, a vízi madarak paradicsoma
helyreáll, és a mellékág újra halbölcső
lehet, miközben a sziget túlpartján lévő Mohács ivóvízellátására jótékony
hatással lesz a vizes élőhely helyreállígreenfo.hu
tása.

Mentsük meg együtt a Thököly úti
óriás fehér eperfát!
Dr. Szemán László, a Szent
István Egyetem Gyepgazdálkodási Tanszékének egyetemi
docense adta az információt:
méretes fehér eperfát (Morus
alba) látni édesanyja szomszédos telkének udvaráról, a Thököly út és a Németh László utca sarkán. De hogy mekkora,
azt még talán Ő maga sem gondolta…

ható példány, talán csak a GödöllőMáriabesnyői 562 centiméteres kocsányos tölgy (Quercus robur) ér a
nyomába. Úgy tűnik, Pest megye az
óriás eperfák hazája, itt találjuk
ugyanis a listaelső budapesti, valamint a második pilisvörösvári fát is.

A helyszínen idős hölgy, Bárdy Andrásné (Márta néni) már várta jöttömet. Nagyon felderül, hogy valakinek
végre örömet okoz kedves fájának
megléte. Nem csak örömet, hanem
azt az eufórikus érzést, mikor egy hatalmas fát megpillant az ember.

Miért rejtőzött?
A fa rossz egészségügyi állapotban,
megtörten áll. Kissé csavarodott törzse, csonkult főága, letöredezett lombkoronája, szétnyílt, üreges törzse kísérteties képet fest. Mintha már nem
is lenne benne élet… Pedig minden
évben teljes koronában pompázik. Az
egyre csekélyebb termés a madarak
tápláléka. Gyökerei néhol kilátszanak
a földből, messzire kígyóznak.
A fában gyönyörködve folyton csak
egy gondolat hajtott: mekkora lehet a
kerülete. Az erdészek által alkalmazott mellmagassági (1,3 méter) törzskerület-mérés 4 méter és 77 centiméteres „derékbőséget” mutat. A vonatkozó adatbázis egyik úttörője, Pósfai
György által használt, a legkisebb kerületet kereső technológiával ugyanez
az eredmény 4,55 méter. Elképesztő!
Mivel a fa nem regisztrált, mostanra
kiderült, hogy ez az idős egyed hazánk 5. legnagyobb ilyen fajú képviselője. A környéken nincs hozzá fog-

Meg tudjuk még menteni?
A fa megközelítőleg 110 éves, a család birtokvásárlásakor már helyben
állt. Átvészelte a háborúkat, a szélviharokat, a száraz és esős évszakokat,
a sokszor korán érkező és tavaszba
nyúló fagyokat is. Megélte, hogy Gödöllő városi rangot kapott. Mennyi
szomorúságot és boldogságot élhetett
már át, ha mesélni tudna, vajon mit
mondana?
A fa ápolásra szorul. Minél előbb, annál nagyobb az esélye annak, hogy
Márta néni unokái is saját unokáikkal
ülhessenek a fa alá egy meleg, nyári
napon. Ehhez viszont támogatás kell,
összefogás. Gödöllőiek, természetbarátok, növényápolók figyelem! Aki
segíteni tud, jelentkezzen!
Miért rejtőzött? Most már tudjuk.
Azért, hogy valaki megtalálja és segítsen rajta. Meg tudjuk még menTakács Márton
teni…

gaival és annak élőlényeivel. Csoportokra osztva – többek között –
körbesétálták a tavat, megtanulták,
hogyan kell tisztán tartani annak
környezetét, illetve virágokat is ültettek.

GAZDIT KERESŐ KUTYA
2 éves (Labrador) keverék
kan kutya ajándékba elvi‐
hető. Barátságos, gyerek‐
szerető, nagy mozgás‐
igénnyel, de semmiképp
nem megkötve. Sajnos ezért vagyok kénytelen megválni Tő‐
le. Tanított, pórázhoz szoktatott. Érd.: 20/5016‐306 vagy
juhasztamas@gportal.hu

Hathetes keverék kiskutyák ingyen elvihetők!
Tel.: 30/600‐3355.

KÖTELEZŐ, VESZETTSÉG ELLENI EBOLTÁS
Március 26-31-ig: hétfő, szerda du. 17-19, péntek
de. 8.30-10 óráig, szombaton délelőtt 9-11 óráig.
dr. Bucsy László rendelője, Blaháné u. 55.
Április 2-7-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig, szombaton délelőtt 9-11 óráig.
Plútó Állatorvosi Rendelő, Gödöllő, Szabadság út 97.
Április 16-21-ig: hétfőtől péntekig délután 17-19
óráig, szombaton délelőtt 9-11 óráig. dr. Koleszár
István rendelője, Árpád u. 32.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Március 15‐én és 18‐án:
SZIE Állatorvostudományi Egyetem
rendelőintézete
(Bp., VII. ker., István u. 2.)
Március 17‐én, 9‐11 óráig:
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.
Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos
Tel.: 20/4823‐058.
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Labdarúgás – Bravúrpont a listavezető ellen

Röplabda – Öt év után döntő

Tovább menetel a Gödöllő

Bajnoki döntőben a TEVA-GRC

Továbbra is remekül teljesít a Gödöllői SK labdarúgó csapata. Az
elmúlt hétvégén a listavezető
Nagykőrös látogatott városunk
csapatához, de a gödöllői fiatalok nem ijedtek meg a nagy nevektől és remek játékkal 1–1-es
döntetlent értek el.
Lovrencsics László tanítványai mindvégig egyenrangú ellenfelei voltak az
egykori NB I-es játékosokat a soraiban
tudó (mint például Pető Zoltán, Tóth
Mihály Pintér Zoltán) listavezetőnek,
amelynek meg is lett az eredménye. Az
első félidőben Bánki Edömér szerzett
vezetést a GSK-nak és ugyan a folytatásban rohamoztak a vendégek és volt is
lehetőségük bőven a gólszerzésre, de
csak egyenlíteni tudtak, így teljesen
megérdemelten tartotta idehaza az egy
pontot a Gödöllő. A Gödöllői SK 18
játéknapot követően, 31 ponttal a bajnoki tabella 4. helyét foglalja el.
Az U19-es alakulat ismét egy gólgazdag
meccsen van túl. Sztriskó István legényei 5–3-ra verték a kőrösi fiatalokat,
ezzel továbbra is a 4. helyen állnak a tabellán 37 pontjukkal.
A következő játéknapon a Bagi TC látogat majd Gödöllőre. A találkozó pikantériája, hogy a vendégeknél több, gödöllői kötődésű labdarúgó található a keretben.
Pest megyei I. osztály, 18. forduló
Gödöllői SK – Nagykőrös 1–1 (1–0)
Gól: Bánki Edömér
Pest megyei I. osztály U19, 18. forduló
Gödöllői SK – Nagykőrös 5–3 (4–1)
Gól: Bercze Tamás (2), Nagy Barnabás,
Krizsanyik Kristóf, Veszely Károly

Pest megyei I. osztály, 19.
forduló
2012. 03. 31. szombat 15 óra
(U19: 13 óra):
Gödöllői SK – Bagi TC ‘96 FC
Táncsics Mihály úti Sportcentrum

Megyei III. osztály – Vereség a
szezonnyitón
Vereséggel kezdte a tavaszt a Gödöllői
SK második csapata. Morvai László
alakulata a listavezető Pilisszántó otthonában kapott ki 3–2-re. a GSK II. 22
pontjával jelenleg a keleti csoport 5. helyén áll.
Pest megyei III. osztály keleti csoport,
12. forduló: Pilisszántó – Gödöllői SK
II. 3–2 (3–0) Gól: Szabó László, Szeles
Dávid
Utánpótlás – Két csapat is dobogón
Remekül teljesítenek a gödöllői fiatalok
is. Az elmúlt játéknapok után két csapat
is a dobogón áll. Tóth László U16-os
csapatai közül a Dabason vizitáló GSKMaglód ismét magabiztosan nyert és továbbra is vezeti az egy évvel idősebbeknek kiírt bajnokságot, míg a „turai”
keret a 9. helyen áll jelenleg ugyan itt (a
Gödöllő adja mind a Maglódnak, mind
a Turának az U17-es bajnokságba a korosztályt). Keserű László U15-ös alakulata idegenbeli győzelmével felugrott
a bajnoki tabella 2. helyére, míg Takó
Csaba U13-as együttese jelenleg a 7.
helyet foglalja el.
NB II. U17-es bajnokság közép-keleti
csoport, 16. forduló: FC Dabas – Gödöllői SK U16-Maglód 1–8 (1–2) Gól:
Husz Attila, Tóth-Velez Valentin (2),
Szabó Tibor (2), Vizi Richárd (2), Győri
Gergő
NB II. U17-es bajnokság közép-keleti
csoport, 16. forduló: Jánoshida – Gödöllői SK U16-Tura 4–1 (2–0) Gól:
Horváth Attila
NB II. U15-ös bajnokság közép-keleti
csoport, 18. forduló: Tabáni Spartacus
– Gödöllői SK 0–3 (0–1) Gól: Varsányi
Botond, Balogh Róbert (2)
NB II. U13-as, ¾ pályás bajnokság
közép-keleti csoport, 18. forduló: Tabáni Spartacus – Gödöllői SK 1–1 (0–0)
-liGól: Fekszi Roderik

Kézilabda – Mindhárom GKC csapat nyert

Alkalmazott erőfölény
Az elmúlt hétvégén, hazai pályán
fogadta a Gödöllői KC ellenfeleit.
A mérleg: három meccs, három
győzelem.
A férfiak a Heves együttesét verték, ezzel továbbra is vezetik az NB II. keleti
csoportját. Végre nyertek a juniorok is,
míg a Pest megyei bajnokságban szereplő hölgyek szomszédvári rangadót
nyertek a Mogyoród ellen és újra a csoport élére álltak.
NB II. Keleti-csoport, 16. forduló
Gödöllői KC – Hevesi SE 29:23 (15:10)
Juniorok: Gödöllő – Heves 37:17
Pest megyei bajnokság, B csoport,
nők, 16. forduló: Gödöllői KC – Mo-

gyoródi KSK 26:20 (13:10)
Utánpótlás – 2000-es Főnix siker
Dabason, hat csapat részvételével rendezték meg a fiú 2000-es országos régió
döntőt. A gödöllői Főnix ISE korosztályos csapata remekelt a tornán, veretlenül került az országos elődöntőbe.
A csapat tagjai voltak: Botyik Máté,
Fábián Tamás, Hegyi Tamás, Kassai Levente, Palasics Kristóf, Palánkai Márton, Urbán Soma, Ratkai Csaba, Szeredi
Gergő, Thury Márk.
Eredmények: Főnix ISE – Dabas 19:8;
FISE – Salgótarján 16:8; FISE – Szigetszentmiklós 21:10, Döntő: FISE – Dabas 20:12
-li-

Gödöllő K-60, K-35, K-15
országúti kerékpáros túra
Rendezvény időpontja:
Április 08., vasárnap
Rajt: Gödöllő Erkel Ferenc Általános
Iskola (Szabadság tér 18.)
Rajt nyitva tartása: 8-9 óráig (60-30
km távokon)
Rajt nyitva tartása: 9-10 óráig (20
km távon)
Cél nyitva tartása: 15 óráig
Csomagmegőrzés a rajtnál biztosított
Ellátás: csoki, ropi, üdítő
Díjazás: névre szóló oklevél, kitűző
Nevezési díj: 900 Ft/fő (60-35 km távon), 500 Ft/fő (15 km távon)
Magyar Turista kártya kedvezmény: 100 Ft/fő
Térkép: Magyarország autóstérképe
További információ kérhető az

Öt év után, ismét bajnoki döntőt
játszhat a TEVA-Gödöllői RC női
röplabda csapata, miután hatalmas csatában, összesítésben
3–2-re verte a tavalyi bajnok Budapest SE együttesét az elődöntőben. A fináléban a Vasas lesz
az ellenfél, akik a Békéscsaba
testén át jutottak el a döntőig.

alábbi telefonszámokon: Hardi László 30/331-97-38 20/551-41-81
K-60 Útvonal: Gödöllő–Szada–Mogyoród–Fót–Csomád–Őrbottyán körforgalom–Váckisújfalu–Galgamácsa
–Vácegres–Erdőkertes–Veresegyház–
Szada–Gödöllő
Táv: 60 km/Szint: 800 m/idő: 5 óra
K-30 Útvonal: Gödöllő–Szada–Mogyoród–Fót–Csomád–Veresegyház–Szada–Gödöllő
Táv: 37 km/Szint: 300 m/idő: 3 óra
K-15 Útvonal: Gödöllő utcáin
Táv: 14 km/Szint: 100m/idő: 2 óra
A rendezvény a Margita kupa 2.
fordulója!

Az örömünnep érthető volt: 5 év után
GRC (fotó: hunvolley.hu)

Az elődöntő első meccsén egy átok már
megtört, miután három év után, ismét
nyerni tudott a BSE otthonában a Gödöllő. A folytatás is remekül alakult,

ugyanis a párharc második összecsapását is megnyerte Ludvig Zsolt együttese, így 2–0-ra vezetett már az egyik fél
harmadik győzelméig tartó párharcban
a TEVA-GRC.
A következő összecsapás ismét Budapesten volt, itt megragadta az utolsó
szalmaszálat a BSE és nagy küzdelemben nyerni tudott. 2–1-re állt az állás tehát a negyedik, gödöllői találkozó előtt.
Nem lett volna más feladata Csengeri Petráéknak, csak valahogy nyerni. Ettől némileg begörcsöltek a
hölgyek, amit ki is
használtak a vendégek, ismét nyerni tudott a BSE, így 2–2-re
egalizálták az ereddöntős a TEVAményt.
Következett tehát a
mindent eldöntő ötödik mérkőzés, idegenben. A TEVA-Gödöllő játékosainak
mentálisan kellett, hogy felkészüljenek
a meccsre, ugyanis 0–2-ről állt talpra a

Szupermaraton – Gödöllői remeklés

koló majálisi légkört teremt a Balatonon
körül. Négy napot együtt eltölthetek hasonló érdeklődési körű sporttársakkal,
barátokkal.
– A négy nap közül melyik volt a legnehezebb!
– Idén a harmadik nap ment a legnehezebben annak ellenére, hogy a legrövidebb szakasz volt. A rajt után legalább
15 km-t futottam mire éreztem, hogy
beindulnak a lábaim és amilyen nehezen
indultak el olyan gyorsan el is fáradtak.
Megváltás volt beérni a balatonfüredi
célba.
– Lesz hatodik is?
– Ezt nem tudom. Még csak most kezdődött az idei év. Először ezt szeretném
teljesítési. Májusban indulok a Terep
100 km-es országos bajnokságon, utána
pedig a hosszú távú Triatlon országos
bajnokságon az Ironman-an. Szóval,
van még jó pár kilométer előttem… -tl-

Pállfy Tibor: 5-ből öt
Március első hétvégéjén rendezték meg az 5. BSI Balaton Szupermaraton futóversenyt. Siófokról 15 ország 163 egyéni futója és
mintegy 200 páros és váltó csapat rajtolt el, hogy 4 nap alatt körbefussa a Balatont.
A futók között volt a gödöllői Pállfy Tibor is, aki immáron 5. alkalommal állt
rajthoz és ért is célba, sőt idén legjobb
eredményét érte el, ugyanis kategóriájában a 4. helyen ért célba. A futót kérdeztük a versenyről.
– Ötből öt, mondhatni rekord.
– Igen, erre nagyon büszke vagyok, hiszen az országban rajtam kívül már csak
9 futó dicsekedhet ezzel a ranggal. Egy
ilyen nehéz és hosszú versenyen nagyon
kicsi, jelentéktelen dolgokon is elúszhat
a célba érés. Elég egy rossz, negatív
gondolatsor, vagy ha futás közben nem
megfelelően reagálsz a tested egyes jelzéseire. Erre szokták mondani, hogy a
futás fejben dől el.
– Miért éppen az ultramaratonokat
választotta?
– Elsősorban az alkatom miatt. Alacsony vagyok, rövidek a lábaim és a felépítésem sem etióp jellegű, így sprinternek nem vagyok alkalmas, de nagyon
kitartó vagyok és viszonylag gyorsan re-

generálódom.
– Mi a különbség a maraton, ultramaraton és a szupermaraton futóversenyek között?
– A maraton a hagyományos 42195 méter távú futóverseny. Amelyik verseny
ettől hosszabb az már ultramaraton. A
szupermaratonon pedig, több napon keresztül kell ultramaraton távokat teljesíteni.
– Mi vitte rá, hogy ezt az igen nehéz
versenyt ötödször is teljesítse?
– Mindegyik alkalommal a Balaton egy
másik arcát mutatta, ami változatossá
varázsolta a versenyt. Volt olyan év,
amikor tavasziasan pompázott, volt
amikor hatalmas jégtáblák voltak a parton feltorlódva,
volt olyan ami- Az elnyűhetetlen Pállfy Tibor
kor szakadt az
eső, olyan is volt
amikor hóesésben
futottunk fel a
szigligeti várhoz.
Az idén pedig, a
hőséggel küszködtünk. A másik
érv az, hogy ez az
egyik
legjobb
hangulatú
verseny az országban. A sok szur-

Diákolimpia – Városi mezei futóverseny

Remek időben, remek versengés
Március 21-én rendezték meg a
tanévi Diákolimpia, városi mezei
futó versenyét a Kastélyparkban.
A gödöllői iskolák közül a legjobban a Hajós iskola teljesített csapatban, míg egyéniben a legtöbb
első helyet a Hajós és a Premontrei Gimnázium futói érték el (2-2
elsőséggel).
II. korcsoportban a lányoknál 1. helyen
Majoros Sarolta ért célba (Hajós), második lett Király Anna (Szt. Imre), míg
a 3. helyen Kaló Johanna (Hajós) végzett. A fiúknál a sorrend: 1. Kassai Levente (Hajós), 2. Voloncs Balázs (Erkel), Miknyóczki Ádám (Hajós). Csapatban a lányoknál és a fiúknál is a Hajós végzett az élen, megelőzve a 2. Erkel, valamint a harmadik helyezett
Szent Imre csapatát (iskolánként a négy
legjobb futó eredményét vették figyelembe).

budapesti alakulat, ráadásul hazai pályán fogadták a mieinket. Sikerült felráznia a gödöllői edzőnek a hölgyeket,
magabiztos játékkal ismét nyerni tudott
a csapat, így 5 év után, újra bajnoki fináléba jutott a Gödöllő.
„Hihetetlen, fantasztikus, ez az én csapatom!” – Kürtölte világgá örömittasan
Ludvig Zsolt, a győzelmet követően.
Az ellenfél a Vasas lesz majd, akik a Békéscsabát verték az elődöntőben. Az
egyik fél harmadik győzelméig tartó
bajnoki párviadal első mérkőzése április
20-án lesz majd a Vasas otthonául szolgáló Folyondár utcai csarnokban. További játéknapok: április 22. (Gödöllő),
április 25. (Folyondár utca), április 27.
(Gödöllő, amennyiben szükséges) és
április 29. (Folyondár utca, amennyiben
szükséges).
NB I. Liga, elődöntő, 2. mérkőzés
TEVA-Gödöllői RC – Budapest SEFKF Zrt. 3:0 (23, 16, 20)
NB I. Liga, elődöntő, 3. mérkőzés
Budapest SE-FKF Zrt. – TEVA-Gödöllői RC 3:1 (-21, 19, 21, 21)
NB I. Liga, elődöntő, 4. mérkőzés
TEVA-Gödöllői RC – Budapest SEFKF Zrt. 2:3 (-19, 23, -25, 22, -13)
NB I. Liga, elődöntő, 5. mérkőzés
Budapest SE-FKF Zrt. – TEVA-Gödöllői RC 1-3 (16, -23, -20, -20)
-lt-

soknál a hölgyek mezőnyében Ferencz
Anna (Premontrei) utolérhetetlen volt.
A 2. helyen ért célba Koczkás Dóra
(Erkel), míg 3. lett Vargha Rebeka
(Hajós). A fiúknál Bencsik Dániel (Szt.
Imre), Fekete Ábel (Líceum), Dékány
József (Premontrei) sorrend született az
első három helyen. Csapatban a lányoknál 1. a Premontrei, 2. az Erkel, 3. a Hajós, míg 4. a Szent Imre csapata lett. A
fiúknál az alábbi sorrend született csapatban: 1. Szent Imre, 2. Líceum, 3. Hajós, 4. Premontrei, 5. Erkel, 6. Török.

A III. korcsoportban a lányok egyéni
versenyét Simon Kinga (Hajós) nyerte,
2. lett Erőss Katica (Szt. Imre), míg a 3.
helyen a szintén Hajósos Varga Vivien
végzett. A fiúknál a Premontrei diákja,
Ferencz Ábel ért célba legelsőnek,
megelőzve a képzeletbeli dobogó 2. illetve 3. fokán végző Rákóczi Pétert
(Erkel) és Hamar Miklóst (Török).
-ttCsapatban a hölgyeknél Hajós siker született, 2. lett
az Erkel, 3. a Premontrei, míg 4. a
Szent Imre csapata. A fiúknál az Erkel csapata végzett az élen, a további sorrend: 2.
Hajós, 3. Premontrei, 4. Szent
Imre, 5. Török.
A IV. korcsoporto- Nagy volt a verseny: Itt éppen a harmadik korcsoportos fiúk
rajtoltak el.

2012. március 28.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

2012. április 9-én, húsvét
hétfőn a Gödöllői Városi
Múzeum és a Királyi Váró
nyitva tart.
A múzeumban megtekinthető
„A piros bugyelláris” – Blaha
Lujza Gödöllőn című kiállítás is, a Királyi Váróban pe-

dig a Nők a gödöllői művésztelepen című tárlat.
Zárva: április 10-én, kedden.
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002
www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com
Nyitva: kedd-vasárnap 10−18 óra

Miből lesz a festő?
Boda Anikó festő
kiállítása
a Polgármesteri Hivatal
I. emeleti folyosógalériáján

A tárlat megtekinthető a
hivatal nyitva tartási
idejében, 8-16.30 között

A kiállítás 2012. júniusáig
látható

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
AVÁLOGATÁS AZ ELMÚLT ÉVEK
KIÁLLÍTÁSAIBÓL
KIÁLLÍTÁS A GIM‐HÁZ GYŰJTEMÉ‐
NYI ANYAGÁBÓL 2012. MÁRCIUS
17‐TŐL
Résztvevő művészek: Anti Szabó
János, Ardai Ildikó, Borgó, E. Sza‐
bó Margit, F. Orosz Sára, Farkas
Éva, Gyulai Líviusz, Katona Szabó
Erzsébet, Keresztes Dóra, Kodolá‐
nyi László (†), Kovács Péter Balázs,
Kun Éva, Molnár Péter, Müller Magda (†), Nagy Judit, Orosz István, Penkala Éva, Remsey Fló‐
ra, Somorjai Kiss Tibor, Szuppán Irén
A kiállítás május végéig minden hétvégén, szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráig,
előzetes bejelentkezést követően más időpontokban is megtekinthető.
GIM‐Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15‐17.
Telefon: 28/419‐660; e‐mail: gimhaz@invitel.hu
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Közérdek

MEGHÍVÓ – LAKOSSÁGI FÓRUM
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala
2012. április 12-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel
lakossági fórumot tart.
Helyszín:
Polgármesteri Hivatal földszinti nagyterme
Téma: Gödöllő Város Településrendezési Terveinek (helyi
építési szabályzat, szabályozási terv, településszerkezeti terv)
módosítása; véleményezési anyag megvitatása
A lakossági fórumon az érdeklődők megismerhetik és
véleményezhetik a készülő tervet, melyet a www.godollo.hu
oldalon is megtekinthetnek.
Dr. Gémesi György polgármester

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BALATONLELLÉN
2012. június 15-től augusztus 25-ig az önkormányzat Balatonlellei Gyermeküdülőjében üdülési
lehetőséget ajánlunk fel gödöllői családok részére 2, 4 és 5 ágyas fürdőszobás szobákban.
Üdülési díjak 8 napos turnusokra (szombattól-szombatig), 7 nap teljes ellátással:
Három év alatti gyermek után nem kell fizetni!
ÓVODÁS KORÚ GYERMEK:
ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓ:
FELNŐTT:
NAGYCSALÁDOS FELNŐTT ÉS NYUGDÍJAS:
NEM GÖDÖLLŐI GYERMEK:
NEM GÖDÖLLŐI FELNŐTT:

14.553 FT/FŐ
29.806 FT/FŐ
46.459 FT/FŐ
39.585 FT/FŐ
36.491 FT/FŐ
56.189 FT/FŐ

ÜGYELETEK

Széchenyi Pihenőkártyával is lehet fizetni !
Tájékoztatást kérni és időpontot egyeztetni személyesen a Polgármesteri Hivatal Közoktatási Irodáján
(222-es szoba), az 529-192-es telefonszámon vagy kozoktatasi.iroda@godollo.hu e-mail címen lehet.

Felhívás
A közterület felügyelet tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy a DIGI Kft. Gödöllő belterületén fejlesztéseket végez. Ennek keretében a
már meglévő ELMÜ Nyrt. erősáramú légvezetékes oszlopaira helyezhet el hírközlő kábelt,
a meglévő űrszelvény megsértése nélkül. Az
önkormányzat a légvezeték kiépítése miatt közterület bontásra nem ad ki engedélyt.

ÉRTESÍTÉS A KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI
FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL
A Magyar Kémény Kft. értesíti a tisztelt lakosságot, hogy az
51/1999.(XII.25) BM rendelettel módosított 27/1996. (X.30) BM
rendelet 3-7. §-a értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a települési önkormányzat közigazgatási határain belül – a Magyar Kémény Kft.
alkalmazottai látják el. Gödöllőn 2012. március 1. és 2012. május 31. között végzik el a feladatokat. A társaság alkalmazásában
álló dolgozók névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 26-ápr. 2-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420243.
Április 2-9-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419749.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
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.

TÁJÉKOZTATÓ
ALPOLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Tóth Tibor alpolgármester
tájékoztatja a tisztelt lakosságot,
hogy fogadónapját minden hónap
utolsó hétfőjén tartja, 10‐től 12
óráig, valamint 14‐ től 16 óráig.
Tóth Tibor ezen időpontokban
fogadja a 8. számú választókerület
lakóit is.

SPANYOL-NÉMET-OROSZ
szakos diplomás nyelvtanár nyelvvizsgákra, érettségire való felkészítést és
korrepetálást vállal minden szinten.
Tel.: 06-30/470-4483.

TÁJÉKOZTATÓ
KÉPVISELŐI FOGADÓNAP
Pintér Zoltán, a 7. számú
választókörzet önkormányzati
képviselője tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy fogadóóráját
minden hónap utolsó keddjén,
18‐19 óráig tartja a Petőfi Sándor
Általános Iskolában.

2012. március 28.
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

20/525-53-66
70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

N yitva : K : 11 – 1 6 ; S z, C s : 8 :3 0 – 1 6 ;
P : 8 :3 0 – 1 2 ; H é tfőn zárv a !
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

INGATLAN
+ Gödöllőn a Szőlő utcában, nagyon szép, egyedi bútorokkal
felszerelt tetőtéri lakás eladó! (45 nm, egy szoba, nagyon alacsony rezsi, zárt parkoló.) Ár: 11,8 mill.Ft. Érd: 2o-3727-808
+ János utcában, téglaépítésű házban 1 szobás alacsony
rezsijű lakás, külön zárható 10 nm-es tárolóval eladó. Iár 7,5
MFt 20-7722428
+ Központhoz közel dryvit szigetelt 80 nm 2 szobás családi ház garázzsal az udvaron eladó. Iár 16,8 MFt 207722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+ GÖDÖLLŐN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ, minőségi kivitelezésű, 1 szintes 2
szoba +nappalis ikerház 360nm-es telekkel, tárolóval érintkezve,
kulcsrakészen 18,9 MFt! 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+ Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha -étkezős, tégla,
betongerendás, kiváló állapotú kockaház eladó Iár 16,9MFt
20-7722429
+ SÜRGŐSEN ELADÓ TELEK GÖDÖLLŐN A FENYVESBEN,
695m2, 20m-es utcafront! 6.5.MILLIÓ ! 20-5391988
+ Akció! Új építésű 4 lakásos társasházban, 2 szoba +nappalis, 62nm-es lakás leköthető Iár 15,5MFt 20-7722429
+ PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI FEKVÉSŰ,
ERKÉLYES JÓ ÁLLAPOTÚ LAKÁS AKCIÓS IRÁNYÁRON
7,9MFt 20-8042102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+ Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új építésű
nappali+ 1szobás, konyha-étkezős nettó 45nm-es,
cirkófűtéses lakás eladó. Választható burkolatok, színek. Iár
11,9MFt 20-7722429
+ Újfenyvesben 740nm-es összközműves építési telek
eladó. Iár 11,9MFt 20-7722429
+ AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba
nappalis garázs összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel
kulcsrakészen eladó 24,5MFt-ért 20-7722429
+ Alkalmi vétel! Remsey Krt.-on 1+2 félszobás 66 nm-es jó
állapotú lakás 11.5 MFt Irányáron eladó 20-8042102
+ Sürgősen eladó Harasztban 3 szoba +nappalis, 85 nm-es,
jó beosztású, fedett kocsibeállós családi ház 500 nm-es
telekkel Iár 25MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+ Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,9 MFt
20-8042102
+ A központhoz közel jó állapotban lévő 114nm-es, garázsos
családi ház, szép 725nm-es sarok telken eladó! 20-9447025
+ Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy terasszal eladók 14,5MFt-tól 20-8042102
+ Eladó Gödöllőn, téglaépítésű, cirkós, jó állapotú 2szobás,
53nm-es lakás a Kazinczy krt. Iár 9,3 MFt 20-8042102
+ Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfszi lakás
9.6MFt 20-8042102
+ Gödöllőn a Palota kert lakótelepen, 63m2-es 1+2 félszobás, átlagos állapotú lakás 7.9MFt-ért eladó! 20-5391988
+ Gödöllő központjában, a Tűztorony házban 1.em-i, 45m2es, két szobás lakás eladó! 14.8MFt! 20-5391988
+ Gödöllőn a János u-ban felújítandó, 2.em-i erkélyes lakás,
két szobával eladó! 20-5391988
+ Gödöllőn Fenyvesben, 1340m2-es telken, masszív felújítandó családi ház 16MFt-os irányáron eladó! 20-5391988
+ Kiváló befektetés! Eladó Gödöllő belvárosában, Erzsébet park
szomszédságában, 100 nm-es nappali+3 szobás családi ház,
kertrésszel, garázzsal. Üzleti tevékenységre, irodának, vagy visszabérlésre is alkalmas. I.ár: 24,9 mFt. Érd.: /20-417-7687
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+ Veresegyházán, eladó egy 110 nm-es családi ház 740 nmes telekkel. I.ár: 24,2 m Ft. 3577, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Vácszentlászlón, csendes környezetben, egy tó közvetlen
közelében eladó egy 45 nm alapterületű, összesen 90 nm-es
családi ház. Újszerű, kifogásolatlan állapotú. I.ár: 15,9 mFt.
3574, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+ Gödöllőn, Alma utcában, alkalmi áron eladó egy ikerház,
nappali+2 szobás, két fürdőszobás, tetőteres családi ház.
I.ár: 15,2 MFt. 3274, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, nappali+3 szobás családi ház Kertváros
szélén, 544 nm-es telken. I.ár: 21 mFt. 3537, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó a Palotakerten egy 1+2 félszobás, 63 nm-es parkra
néző, erkélyes, felújított magasföldszinti lakás. I.ár: 10,9 m
Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó a Lázár Vilmos utcában, a Blahai domboldalban, 560
nm-es építési telken egy 45 nm-es hétvégi ház. Nappali, konyha, fürdőszoba, kamra, terasz. A telken örökzöldek, cserjék,
bokrok, gyümölcsfák. I.ár: 14,2 m Ft. 3565, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Szilasligeten, zöldövezeti részen, újépítésű téglaházban
56 nm-es lakás, 13 nm-es terasszal eladó piaci ár alatt.
ALKALMI VÉTEL! I.ár: 13,9 m Ft. 3236, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Szadán, a Kisfaludy utcában egy 854 nm-es építési
telek. I.ár: 6 MFt. 3570, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Garantált befektetés alkalmi áron, rövid megtérülési idővel! Gödöllőn, forgalmas helyen jelenleg is bérbe adott,
folyamatos bérbevétellel kétszintes, 100 nm-es üzletház
eladó! I.ár: 24,9 mFt. Érd.: -20-41-77-687
+ Eladó a Palotakerti lakótelepen, egy 1,5 szobás, felújított
öröklakás. Alacsony rezsi, egyedi fűtésrendszer. Eladási ár:
8,2 m Ft. 3571, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ AKCIÓS VÉTEL! Eladó Gödöllőn a Kertvárosban 1034 nmes telken 25 méteres utcafronttal egy kétszobás, téglából
épült családi ház, kis pincével, melléképületekkel. I.ár: 16
MFt! 3569, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Zsámbokon, csendes helyen, sürgősen eladó 150 nm-es,
újonnan épült nappali+amerikai konyhás+4 szobás, padlófűtéses családi ház. I.ár: 18,2 mFT. 3562, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő
kedvelt kertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn 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.: 30,9 mFt.
Tel.:20-3464-718.
+ Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2.
emeleti, erkélyes, alacsony rezsivel rendelkező, egyedi
gázfűtéses, pezsgőfürdős, cserépkályhás, részben felújított
lakás. Parkolás az erkély alatt biztosított. Iá: 10.8 mFt. Tel.:
70/3350-379.
+ Gödöllő Egyetemi város részében eladó egy 42 nm-es,
másfél szobás lakás hangulatos, ősfákkal körülvett
klasszikus polgári társasház első emeletén. Nagyon jó
közlekedés, bevásárlási lehetőség. Fiataloknak és
idősebbeknek egyaránt kitűnő otthont nyújthat, mivel nagyon alacsony rezsi költség van. Érd.: 06-20-314-4184
+ ELADÓ Gödöllőn 530 m2 összközműves telek szemben a
megújuló Arady villával, kis faházzal a Fenyvesi főút 21. alatt.
A telek 30 %-a beépíthető. IÁ:8,8 MFt Érd.: 30/842-9523
+ 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! Kampis A. téren, 16
lakásos társasházban új építésű lakások és garázsok eladók.
Tel: 30/946-7702
+ JÁNOS utcában, csendes szép környezetben lévő, II.
emeleti, TÉGLA építésű, 54 nm-es, 2 szobás KONVEKTOROS
fűtésű, ERKÉLYES tehermentes, AZONNAL költözhető lakás
saját tárolóval eladó. Iá:8.7M Ft 30/491-5020
+ Gödöllő központjában eladó egy 1,5 szobás, amerikai
konyhás lakás kis tárolóval, alacsony rezsivel, kétliftes
házban. Ár: 9,9 MFt. Érd: 20-405-9840
+ Gödöllő központjában eladó egy 54 nm-es alapterületű
hibátlan állapotú, teljesen berendezett lakás kocsibeállóval,
tárolóval. 15,7 M Ft. 70/364-4212
+ Galgahévíz központjában eladó 3 szobás családi ház.
Téglaépület melléképülettel, pincével. Galgahévíz –
Hévízgyörk területén külterületi földek is eladók (~3,5 hektár). Tel: 20/968-0336
+ ÁRZUHANÁS Gödöllőn, központhoz közel, Ádám utcában
áron alul eladó 110nm-es családi ház 710 nm-es telken. 4
szoba, mindegyik külön nyílik. Iár: 20,7 millió. 30/3842894
Képek
a
honlapon:
https://sites.google.com/site/godolloicsaladihaz/home

+ Eladó a Tavaszmező utcában, a Kastély mögött egy ikerház 60+60 nm-es különálló lakrésszel, teljes közművel. Alkalmas két generációnak is az ingatlan. I.ár: 20 MFt. 3568,
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn a Kossuth L. utcában, csendes környezetben
eladó 61nm, 3.em. 2 szobás, felújított erkélyes lakás. Az
árban: nappali szekrénysor és ülőgarnitúra, klíma, konyhabútor gáztűzhellyel, biztonsági rács, műa. nyílászárók
redőnnyel, korszerű radiátorok, beépített szekrénysor.
Iár:11,2MFt. 30/482-5087

+ Gödöllő frekventált helyén, belvárosban eladó egy 64 nmes, kétszobás, távfűtéses 4. emeleti felújított lakás. I.ár:
13,5 mFt. 3575, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Tölgyesen 1064 nm-es parkosított üdülőtelek 30 nm-es
alapterületű tetőteres téglaépülettel eladó. Iár: 14,2 MFt.
Tel: 20/388-5652

+ Eladó a Palotakerten egy kétszobás, 63 nm-es lakás,
sürgősen, áron alul! I.ár: 8,9 m Ft. 3534, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn a Rét – Rigó – Röges – autópálya között 1057
nm-es, még nem beépíthető telek, ill. a Kelemen László
utcában 886 nm-es, 18 m széles, összközműves építési
telek eladó. Érd: 20/886-1450

+ Eladó a János utcában, alkalmi eladási áron, egy kétszobás, loggiás, II. emeleti egyedi fűtéses öröklakás, saját
pincerésszel. I.ár: 8,2 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Veresegyházon, centrumban, beton alapon, terméskő
aljzatburkolattal 1100 nm-es telken, déli fekvésű 4 szobás
családi ház eladó. I.ár: 22 mFT. Érd: 3561, FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ 17 éve működő nyereséges, tartozásmentes vállalkozás
családi okok miatt átadó. Jól bejáratott piaccal, munkával,
referenciákkal, honlappal. Biztos megélhetés, perspektíva, a
befektetés megtérülési ideje a befektetési összeghez képest
rövid, egy – két év. Érd.: 20-41-77-687
+ Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös,
új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális számát,
az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:

0670/383-1922, . E-mail: kisgyorgy.tibor@lapterjeszto.hu

+ Gödöllő központi részén felújított, 2 szobás, 2.em. lakás
eladó. Iár: 12,65 MFt. Tel: 30/291-9534
+ Gödöllő Palotakerten 44 nm alapterületű felújított 1,5
szobás lakást ráfizetéssel 60 nm körüli nagyobb lakásra
cserélnénk (4 emeletes épületben) II. emeletig (János u. –
Kossuth u. –Erzsébet krt. környékén). 20/968-0336
+ Eladó lakás! Gödöllőn a városközpontban (Petőfi tér) régi
építésű társasházban 42 nm-es, másfél szobás, földszinti
lakás eladó. Parkolási lehetőség az udvarban. Iár: 8,6MFt.
Érd: 20/9-366-385
+ Szadán családi ház eladó. 4 szoba, nappali, 2 fürdőszoba,
dupla garázs. Szép, parkosított kert, 3 terasz. Iár: 29,9 millió. Érd: 30/922-7132
+ Gödöllőn elcserélném kertes családi házamat új építésű
sorházi lakásra. Saját tulajdon, értékegyeztetés! Eladás is
szóba jöhet. Ingatlantulajdonosok kizárva! Érd: 70/2829-248

+ Gödöllő központjában, Erzsébet park közelében, EU szabvány játszótér mellett felújított 64 nm-es két és félszobás
lakás eladó! Iár: 12,2 MFt 20/429-9202
+ Eladó Blahán a Diófa utcában (hrsz 7191.) 1335 nm
területű telek 20 nm-es faházzal. Villany, víz van. Iár: 3,6
MFt. Tel: 30/630-1410
+ Gödöllőn, Kastély mellett eladó külön bejárattal egy több
funkciós családi ház. Felújított, szigetelt, térkövezett nagy
udvar, hárombeállású garázs kis lakással. Vállalkozásra
nagyon hasznos. 30/307-7314
+ Eladó! Vácon, a felújított Duna-parti sétányon, folyóra
néző, strandhoz, komphoz, a gyönyörű főtérhez is közeli, 45
nm-es, 1 szobás, új konyha-étkezős, több helyiséges,
boltívezett, egyedi cirkó-fűtéses, vízórás, gépészetileg is
felújított, szeparált bejáratú ékszerdoboz lakás, azonnali
költözési lehetőséggel, akár korhű bútorzatával együtt is!
Iár: 13 MFt. Tel: 30/6363248, 30/2105058
+ Vácszentlászlón centrumban, aszfaltozott utca elején
(Kossuth u.) építési telek 185 nöl eladó! Iár: 3,85 MFt. Érd:
20/340-6448
+ Gödöllő központjában 2lakásos kertes, karban tartott ház
eladó: 86nm-es, 3szoba összkomfortos és 64nm-es 2szoba
összkomfortos, külön bejárattal, de egybe is nyitható.
Melléképület, garázs vagy műhely, rendezett udvar.
Iár:28,9MFt. 30/418-7206, 70/619-9079
+ DOMONYVÖLGYBEN 1160 nm-es telek eladó a strand-tó
és a II-es horgásztó között. Tel: 30/2682-084
+ Gödöllőn, kastélypark közelében 1200 nm-es parkosított
telken két generációs családi ház külön bejárattal eladó. (1.,
200 nm: nappali +3,5 szoba, 2., 90 nm: nappali + 1 szoba.)
Tel: 28/417-956, 28/ 417-955 (5ó után.)
+ Szent János utcában, téglaépítésű házban 2 szobás 60
nm-es, földszinti, erkélyes lakás eladó. Azonnal
beköltözhető. Iár: 10,9MFt. Érd: 20/619-9534

ALBÉRLET KIADÓ
+ Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es összkomfortos, különálló
családi ház. Tel.: 20/986-4946
+ Gödöllő városközpontban, egyedi fűtésű, alacsony rezsijű,
igényesen berendezett (teljes bútorzat, mosógép, mosogatógép stb + kábel TV + 25 mbit internet) garzon lakás
kiadó 50e/hó + rezsi + 2 havi kaució. 20/516-2962
+ Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik különbejáratú, bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal, TV, telefon, internet szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE
KIADÓ. Azonnal költözhető, kizárólag nem dohányzó személy
részére. Egy havi kaució szükséges! Ár: 30.000 Ft. + a rezsi
fele. Érd.: 70/318-2127
+ Gödöllőn, a Szabó Pál utcában, egy négylakásos társasházban, 120 nm-es lakrész, gépkocsi beállóval bérbeadó.
Bérleti díj: 120e. Ft/hó, 2 hónap kaucióval. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+ Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes
családi házban, külön bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es
összkomfortos, bútorozott lakás /kábeltévé, internet/
50.000.- Ft + rezsi, egy havi kaucióval kiadó. 20/538-9543
+ A városközpontban azonnal beköltözhető 2 szobás
bútorozott lakás kiadó. Tel: 30/259-1906
+ Kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton egy 60 nm-es földszinti lakás –hosszútávra is-. Kéthavi kaució szükséges. Tel:
20/8071-377
+ Palotakerten kiadó 1+2 félszobás teljesen felújított lakás
(laminált padló, műa. nyílászáró, kőburkolat, egyedi fűtés)
bútorozva. Közel az óvoda, iskola, bolt, közlekedés. 60.000,Ft/hó +alacsony rezsi. 2 havi kaució szükséges. 30/231-9611
+ Kiadó hosszútávra Gödöllőn a Paál László közben földszinti, 50 nm-es, bútorozatlan lakás. Tel: 70/311-8615

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület?
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt,
s mi meg is írjuk Ön helyett! További információ: 70/381-76-94
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Gödöllői Szolgálat

„kisművház“

Március 30. péntek 20h Zártkörű rendezvény, belépés csak meghívóval, béreld ki Te is! info@trafoclub.hu.
31. szombat 22h Luxfunk Radio Funky Party - Az igazi Funky-arcoknak! DJ Sampler & DJ Taylor |
http://www.luxfunkradio.com | Belépő 23h-ig 800Ft majd 1200Ft klubtagsági kártyával 1000Ft! | Ballantines
akció! Április 03-04. Kedd-szerda 20h Bajnokok Ligája kivetítőn! 05. csütörtök 20h Tankcsapda. + Los Vegas
(jegyek a kódexban korlátozott számban!) 06. péntek 22h Mozaik06. Botanic Garden, Maybe, Vastanah, Black
Rabbit. 07. Szombat 22h Dj Párbaj a színpadon Tégla vs Andrew G. (A belépés 22h-ig 0Ft, 23h-ig 500Ft majd
1000Ft klubtagsági kártyával 800Ft! SZIE diákigazolvánnyal a belépés díjtalan!) 13.Péntek 21h Punnany Massif

trafoclub.hu

+ Gödöllő belvárosában 1,5 szobás lakás hosszútávra kiadó.
Tel: 70/509-9172
+ Március végi költözéssel belvárosi (Szt. Imre u.) új építésű
társasházban 56nm-es lakás igényes bérlők (2-3 fő) részére
kiadó. 60.000Ft/hó +rezsi, 1 havi kaució. Érd: 20/412-1414
(10-19h között)
+ KIADÓ GÖDÖLLŐN 65 nm-es KÉTSZOBÁS CSALÁDI HÁZ.
40.000,-Ft/hó. Tel: 20/223-9302
+ Gödöllőn a Kastély mellett 1,5 szobás tetőtéri lakás családi házban külön bejárattal, garázs beállási lehetőséggel
kiadó. Áprilisi költözéssel. 30/307-7314
+ Gödöllőn városközpontban 1,5 szobás 1 emeleti alacsony
rezsijű bútorozatlan lakás hosszútávra kiadó. 50.000,-Ft
+rezsi +kaució. Tel: 20/371-5666
+ Egyedülálló nemdohányzó férfi bérelne hosszútávra
Gödöllőn 2(1+fél) szobás, jó állapotú, lehetőleg bútorozatlan
lakást kétemeletes házban, legfelső szinten. Családi ház is
érdekel. Tel: 20/941-3396
+ Gödöllőn, az Erzsébet parknál 2 szobás, összkomfortos
lakás azonnali beköltözéssel kiadó. Érd: 70/5828-375
+ Palotakert sétányon első emeleti kétszobás, felújított,
szabályozható fűtésű lakás azonnali költözéssel kiadó.
50.000,-Ft +rezsi +1 havi kaució. Tel: 20/9280-973
+ Gödöllőn, férfi (1 fő) részére bútorozott szoba, konyha,
zuhanyzó kiadó. Az ár nagyon reális, kaució nincs! Azonnali
költözéssel! Érd: 20/221-6172

+ 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.
+ Gödöllőn a Királyi Kastély ősfás parkjában 1478 nm
telken, Császárkert Étterem, reális áron eladó vagy kiadó,
sok más tevékenységre is alkalmas. Tel: 20/9148-885
+ IRODA KIADÓ: Gödöllő, Dózsa Gy. úton, postával szemben,
32 nm, 1.em. ÜZLETHELYISÉG KIADÓ: Gödöllő, Kossuth L.
utcában, 30 nm, fszt. udvarban. Érd: 70/373-8154,
20/9294-669
+ KAZINCZY KÖRÚTON GARÁZS KIADÓ. Tel: 70/224-7137
+ Szeretne saját tulajdonú irodába költözni, de ehhez nincsen meg az önerő? Gödöllőn a Centrum irodaházban 2db
30nm-es, beköltözhető iroda 10 %-s önrésszel eladó. Az
irodák megvásárlásához kedvezményes kamatozású hitel és
vissza nem térítendő támogatás igénybe vehető, a vételár
tartalmazza az ügyintézési költségét! (Hitelbírálaton felüli
költségek.) Érd: 70/334-5707
+ Gödöllő belvárosában 23 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel:
70/212-1837

ÁLLÁS
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllő központjában 74nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel:
30/588-5889.
+ Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30
nm-es üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.

+ C; E; kategóriás jogosítvánnyal + autódaru kezelői
képesítéssel gépkocsivezetőt Kerepesi építőanyag telepre
felveszünk. Tel.: 30/619-8344
+ Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.:
20/9455-583.

+ ANGOL, NÉMET szakmai vezető tanárokat keresünk
hosszú távú projectjeinkhez. Kiemelt fizetés, érdekes szakmai munka, rendszeres szakmai továbbképzések. Önéletrajzát, motivációs levelét, diplomamásolatait az info@ili.hu email-re szíveskedjen elküldeni! Tel: 06/20-556-2653
+ VILLAMOSSÁGI és GÉPÉSZETI SZERELŐ Gödöllői,
mezőgazdasági automatizálással foglalkozó cég munkatársat keres állattartó technológiák villamossági, valamint
gépészeti szerelésére, szervizelésére hazai és külföldi projektekhez. A munka esetenként tartós távollétet igényelhet.
Feltételek: kommunikációképesség angol nyelven, vezérléstechnikai és villamos ismeretek és/vagy gépészeti
ismeretek, jogosítvány. Jelentkezését szakmai önéletrajz
leadásával várjuk a caliper@caliper.hu címre. Információ:
28/510-985
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*A Csanakban kiváló minőségű, 2010-ben épült,
211 nm-es, nappali+4 szobás családi ház 919 nm-es
saroktelken fal, padló és mennyezetfűtéssel, dupla
garázzsal, riasztó és kamera rendszerrel eladó.
Külön bejáratú iroda kialakítható. Iá.: 59 mFt.
*Máriabesnyőn 2001-ben épült,145 nm-es, igényes
családi ház (teljes berendezéssel) dupla garázzsal 904
nm-es, parkosított telken sürgősen eladó. Iár: 27 mFt.
*A központban 2. emeleti, 1,5 szobás, egyedi fűtésű,
klimatizált, riasztóval felszerelt, lakás 2003-ban épült
társasházban udvari autóbeállóval eladó. Iár: 17,5 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30 nm-es, második
emeleti, franciaerkélyes, felújított, egyedi (gázcirkó)
fűtésű, téglaépítésű lakás eladó. Iá: 7,5 mFt.

+ C++, C#, PHP, MySQL, iOS fejlesztőket keresünk gödöllői
irodánkba, főleg metrológiai munkákhoz. 2D/3D matek
előny, angol nyelvtudás szükséges. Info: 30/470-0365
+ Gödöllő belvárosában lévő, 5 éve működő szépségszalon
keres munkájára igényes FODRÁSZT. Érd: 20/3304-266
Brazda Réka
+ Fő és mellékállásban számítógéppel rendelkező
munkatársakat keresek. Tel: 06-28-413-417
+ Fiatalos, nyugdíjas hölgy 4-6 órás munkát vállalna.
(Ruházati kereskedő.) Tel: 30/607-1467
+ Gépszerelő lakatosokat és szerszámkészítőket (rajzról
önállóan dolgozni tudó) ill. porbeles hegesztőket (136-s
eljárás ismerete, +1 év gyakorlat) keresünk budapesti
munkahelyre. Érd: 10-19-ig 70/366-3401, 70/366-5808,
devicekft@freemail.hu
+ Karbantartási technikusokat (methatronikus) keresünk.
Feltétel: technikusi végzettség, idegen nyelv ismerete előny.
(Budapesti munkahelyre.) Érd: 10-19-ig 70/366-5808,
70/366-3401, devicekft@freemail.hu

ELŐFORDUL, HOGY A TÖBB NEM DRÁGÁBB

MÁR 2 290 000 FT-TÓL

MÁR 2 290 000 FT-TÓL

www.bekesi.hu | Információs vonal: 06 27 358 270, 06 29 354 087, 06 28 52 52 52
A feltüntetett kezdőárak és az ajánlatok 2012. március 1-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig, kizárólag a Renault Crédit Prémium Beneﬁt pénzügyi lízingkonstrukcióval megrendelt gépjárművek esetén érvényesek.
A Renault Crédit ﬁnanszírozást az Unicredit Leasing Zrt. biztosítja. THM: 17,48-109,96%, önerőtől és futamidőtől függően. Euróalapú ﬁnanszírozás esetén a THM nem tükrözi az árfolyamkockázatot. Árfolyam: 305 HUF/
EUR (2012.02.01.). A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. *Csak Prémium Plus vagy Beneﬁt esetén, ill.
a garancia a két feltüntetett érték közül a korábbi lejártáig érvényes. **Prémium Beneﬁt ﬁnanszírozás esetén a karbantartás 4 év vagy 40 000 km, a kettő közül előbb elért érték erejéig. A Renault által előírt kötelező
szervizbeavatkozások, az azokhoz szükséges anyagok és a munkadíj ingyenesek, a motorolaj kivételével, kizárólag hivatalos magyarországi Renault márkaszervizben elvégzett beavatkozások esetén. A feltüntetett árak
tartalmazzák a regisztrációs adót és az áfát. Clio és Clio Grandtour vegyes fogyasztás l/100 km: 4,0-5,8; CO2-kibocsátás g/km: 106-135. A képek illusztrációk! Jelen tájékoztatás nem teljeskörű, és nem minősül
ajánlattételnek. Részletek a márkakereskedésünkben!

BÉKÉSI-FÓT KFT.

2151 FÓT, MÓRICZ ZS. ÚT 40.
TEL.: 06 27 358 270

2220 VECSÉS, FŐ ÚT 40.
TEL.: 06 29 354 087

2100 GÖDÖLLŐ, DÓZSA GY. ÚT 164.
TEL.: 06 28 52 52 52
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2012.
+ Tatabányai, ill. győri munkahelyre keresünk CNC
szakembereket (programozási ismeret előny), továbbá
keresünk köszörűs munkakörre szerszámkészítőket.
Érd: 10-19-ig 70/366-5808, 70/366-3401,
spike6768@gmail.com
+ Fiatal, nemdohányzó, 30 év körüli „C” jogosítványnyal rendelkező dolgozót keresünk áruterítésre,
fizikai munkára zöldség-gyümölcs raktárunkba. Tel:
30/9492-228
+ PÁLYÁZAT! VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és
Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.
pályázatot hirdet TEMETŐ GONDNOKI munkakör
betöltésére. Ellátandó feladatok: a Gödöllő, Dózsa
György úton lévő temető folyamatos üzemeltetésének
a helyszíni biztosítása, ravatalozó üzemeltetése,
tisztántartása, temetési kellékek biztosítása, ravatalozó használatának időrendbeli tervezése. A temető
gondnok nyilvántartja az urna fülkéket és azok
értékesítését, figyeli és értesíti a lejárt urna bérletekről a hozzátartozókat, a temető behajtási
jegyeinek ellenőrzése, a temető gondnok ellenőrzi a
temető rendjét, biztosítja a temető területén lévő
közlekedést és a temetési szertartás méltóságát. Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Kft. közötti
Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződésben rögzített,
illetve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvényben előírt temető gondnoki feladatok
ellátása. Munkavégzés helye: Gödöllő, Dózsa György
úti temető. Munkakör betöltésének feltételei: minimum középfokú végzettség, számítógép kezelési
tapasztalat, Microsoft Word/Excel ismerete, „B”
kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlattal, kiváló,
gyors probléma megoldási készség, kreativitás, pontosság és megbízhatóság emberi és szakmai területen
egyaránt a kegyeleti szolgáltatásból adódó specifikumok iránti készség. Juttatások: bérezés megegyezés szerint. Cafeteria juttatás, Mobiltelefon biztosítása. Gépkocsi használat. Jelentkezés: 2012. március 31-ig. Jelentkezni arcképes önéletrajz
benyújtásával lehet a szucs.judit@vuszikft.hu e –mail
címen, vagy személyesen Gödöllő, Dózsa György út
69. szám alatt.
+ Friss nyugdíjas Eü dolgozó – szeretettel, empátiával – felügyelné, gondozná idős-beteg hozzátartozóját, ünnepnap is! Tel: 20/354-9688
SZOLGÁLTATÁS
+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a
körme? Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és
szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR
ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
+ Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kisés középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft.
Tel.: 430-341,30/211-9388.

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.:
28-511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
+ Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler,
villanyszerelés 0-24-ig, 2órán belül. 70/264-3660
+ Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2órán belül.
Tel: 70/264-3660
+ Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés, javítás 2órán belül.
70/264-3660
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni
felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb
felvilágosítás: 20/423-4828, www.interiortrans.hu

+ Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható
férfi munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunkák, kerítések készítése, javítások, festések.
Tetőjavítás, kőműves munkák, csapadékvíz elvezetés.
Fakivágás. 30/402-7276

+ 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

+ Gyógypedikűr 30 év szakmai háttérrel. Mozgásban
korlátozottaknak, nyugdíjasoknak háznál is. Ár megegyezés szerint. Kérem, óvakodjanak a házaló kontároktól,
akik még a nevüket sem merik adni munkájukhoz.
Gödöllő, Szabadság út 13. Bárándi József 20/532-7275

+ CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE,
ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása, átépítése,
javítása. www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta,
rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rendszerek,
fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek, konvektorok
tisztítása, javítása. Teljes körű épületgépészeti
munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer
és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén
is! Tel: 30/333-9201
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/5921856, 30/508-1380
+ Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók, mikrók
javítása garanciával, alapáron. Este és hétvégén is!
30/234-7012 Krokovics.
+ VILLANYBOJLER tisztítást, javítást és kisebbnagyobb villany-, illetve vízszerelést vállalok!
Hétvégén is hívható telefonszámom: 06-70-585-5716
+ Megbízható brigád vállal felújítást, átalakítást,
kőműves munkát, gipszkartonozást, dryvitozást,
színezést, hideg-, melegburkolást, festőmunkákat,
viakolorozást, díszburkolást. 30/712-1621
+ SZŐNYEG ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS: poratka irtás,
mély-, folttisztítás kedvező nm áron az Ön otthonában
ipari nagy teljesítményű takarítógéppel, bio
tisztítóanyagok segítségével. Tel: 20/3671-649
+ KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási
munkákat azonnali kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679
+ CSATORNABEKÖTÉST, locsolómérő felszerelést,
fürdőszoba felújítást, víz-, gáz-, fűtésszerelést vállalok. Tel: 20/9947-715
+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés,
gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk
mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján.
Tel: 20/4359-650
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+ SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, külső belső
szigetelő munkák, villanyszerelés. Tel: 30/386-4456
+ PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
+ KERTI MUNKÁK! Kertek, nyaralók, telkek egész
éves karbantartását vállalom! Metszés, permetezés,
fűnyírás, sövénynyírás, fakivágás, növénytelepítés,
földmunkák, bozótirtás, fűkaszálás. Tel: 70/334-6075
+ Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: 20/628-8185
+ Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+ Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth
László. Tel: 30/9229-553.
+ Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka,
elfogadható áron! Tel: 20/9133-165
+ Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
+ Épületek, családi házak tervezése teljes körű ügyintézéssel, alacsony áron (1500,-Ft/nm). SZÉPOTTHON 2003 KFT. Tel: 30/354-7232
+ Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.:
30-851-8763
OKTATÁS
+ ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ
általános, intenzív és vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek és gyerekek részére egyaránt, 620 Ft/óra
díjtól. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel:
28/511-366, 20/556-2653. Az I.L.I. Gödöllő egyik
legrégebbi és legjobb nyelviskolája, a Nyelviskolák
Szakmai Egyesülete által is AJÁNLOTT nyelviskola!
(Ny.sz:13-0295-04)

2012. március 28.
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Új City & Guilds angol nyelvvizsga
Gödöllőn a Corvus Kft-nél
Futótűzként terjed a hír városunkban,
hogy új, államilag elismert angol nyelvvizsgát lehet tenni. Ennek apropóján
kerestük fel a vizsgahely vezetőjét, Dr.
Simon Gábort, hogy érdeklődjünk,
milyen új vizsgáról van szó.

+ GYERE NYELVET TANULNI! 4 ANGOL EGYÉNI ÓRÁT
AJÁNDÉKBA KAPSZ TŐLÜNK. EHHEZ CSAK BE KELL
JÖNNÖD HOZZÁNK 2012. ÁPRILIS 4-IG ÉS BEJELENTKEZNED INGYENES AJÁNDÉK ANGOL EGYÉNI
ÓRÁIDRA. NEM KELL BEIRATKOZNOD ÉS NEM KELL
FIZETNED SEMMIT SEM. NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL,
DE ATTÓL TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ
MAJD, AMILYET SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN CSAK
FÉLSZ, HOGY NEM JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTODDAL?
EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS ÉS
EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS
ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT
VÁLLALUNK! NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ MA! WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK
ANGOLUL, NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS OROSZUL CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI
ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN - FKNYSZ: 00884-2011. ESETLEG TELEFONÁLNOD KÉNYELMESEBB? TELEFON:
0620 216 62 40
+ PRACTICE YOUR ENGLISH with our young ENGLISH
NATIVE SPEAKER teacher, LEON (28 years old) from
Nottingham. COMMUNICATION practice: for business
and general purposes, English examination practice,
job interview practice, etc. Leon is a qualified English
teacher and has a business degree. DISCOUNT
SPRING lesson rates! I.L.I. Nyelviskola, 0628-511366, 0620-556-2653. Reg.sz.13-0295-04
+ Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI!
Amit fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel. 28/415-998, 20/388-4953
+ ROSSZCSONT-SZELÍDÍTÉS Tapasztalt, megbízható,
leinformálható, férfi pedagógusként vállalok napi rendszerességgel, 14-17 óra között 4-6 fő, 3-5. osztályos
gödöllői diák részére tanulószobát otthonomban,
kellemes, nyugodt, tiszta környezetben, akár házhozszállítással is. A foglalkozások célja a mindenkori házi feladat elkészítése, felzárkóztatás, tehetséggondozás,
gyakorlás, a hiányosságok korrekciója, konfliktuskezelés, mentorálás, vmint kultúrált szabadidős
tevékenység biztosítása, együttműködve az anyaiskolával, osztályfőnökkel és a szülői házzal. Tel: 30/210-5058

+ Bélyegeket, bélyeggyűjteményeket (magyar, külföldi), leveleket, képeslapokat, pénzeket, pénzgyűjteményeket, plaketteket, fegyvereket, kitüntetéseket, könyveket vásárolok gyűjteményembe. Tel:
0620-947-3928
+ Eladó gömb tuja, futórózsa (fehér, piros), előcsírázott rózsaburgonya, kerti utánfutó, körfűrész. Tel:
30/569-8137
+ Nagyon megkímélt állapotú, egy éve felújított kárpitozású 10 db-os koloniál bútor eladó. Kanapé,
bárszekrény, komód, dohányzó asztal, 2 fotel,
könyvespolc, éjjeli szekrény, állólámpa, esernyőtartó,
virágtartó. Érd: 30-5477322
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ Eladó új 22 kW-s öntöttvas gázkazán eredeti csomagolásban. Tel: 20/234-0919
+ Nagy Biotron lámpa állvánnyal együtt eladó
95.000,-Ft-ért. Érd: 06-70-417-8893
+ Beltéri 150×150 cm-es szauna 3,6 kW-s fűtőtesttel, kitűnő állapotban eladó. 200.000,-Ft. Érd:
20/544-1761
+ BÉRBEADÓ! 17 KW-os 380 V-s grillcsirke és
csülöksütő! Tel: 70/334-6075
+ Eladó 75 db CKM, FHM, Playboy újság 5.000,-Ftért. Tel: 70/334-6075
+ Jó minőségű, olcsó használtruha vásár új árukészlettel MÁRCIUS 30-ÁN 8-12-ig az IPOSZ Székházban.
Ági Turi

EGYÉB
+ ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK IDŐS HÁZASPÁRRAL VAGY EGYEDÜLÁLLÓ IDŐS EMBERREL. Tel.:
30/727-7667.
+ Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
+ Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
+ Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.

+ MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA KORREPETÁLÁS,
érettségire felkészítés. Érdeklődni: 06-30-4567-458

+ Egyedül élő férfi 18-30 éves, nem dohányzó, gyermek nélküli hölgyek jelentkezését várja szeretettel
házasság céljából. Tel: 0044-7404035346 (21 és 23
óra között). Visszahívlak!

+ Gyermekek stresszoldása jelentős kedvezménnyel.
A kezelés hatékony szorongás, tanulási nehézségek,
allergia és egyéb pszichoszomatikus tünetek esetén.
Borna Brigitta Kineziológus Tel: 20/669-2655

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, virág-, hárs-, erdei-, ámor-,
gesztenye-, repce krém-, selyemfű-, lépesméz
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721

ADÁS~VÉTEL
+ ANDI BÉBI ÉS GYERMEKRUHA HASZNÁLT RUHA
(kicsitől a nagyig). Nyitva tartás: H-P: 9-17-ig. Szo: 912-ig. Cím: Átrium üzletház emelete (Árkus papírbolt
mellett). Tel: 70/351-7847
+ MOGYORÓDON 2000 nm-es patakparti – belterületen ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ (előtte összközmű).
LAKÓKONTÉNER 5×2,2×2 m-es, és TERMŐFÖLD (nem
fekete) kb. 80 m3 szintén eladó. 06-20-9-463-112

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-hárs, Hárserdeiméz 1500 Ft +üveg. 720 ml-es csavaros tetejű
befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó György
Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913
+ Vágni való HÚSCSIRKE kapható április 6-tól, 14-16
óra között: Baromfi-Lond Kft. Szárítópuszta. Ár:
450,-Ft/kg. Érd: 06-70-215-0406
+ Pucolt csirke kapható rendelésre termelőtől. Vágás
április 6-tól. Rendelés: 06-70-621-2178, 28/414-099

Valóban, iskolánkban ez év márciusától van
lehetőség a City & Guilds angol nyelvvizsga
letételére, mely valójában a „régi”, méltán
közkedvelt és nagyon sikeres PITMAN vizsga korszerűsített utódja. Az új City & Guilds
angol nyelvvizsga természetesen államilag
akkreditált és nemzetközileg is elismert. Ez
gyakorlatban azt jelenti, hogy a sikeresen
vizsgázók nem csak keményfedeles Államilag Elismert Nyelvvizsga bizonyítványt kapnak, hanem egy nemzetközi bizonyítványt is,
melyet a világ bármely országában ismernek
és elismernek.
Említette, hogy régebben is lehetett a City &
Guilds vizsga elődjét, Pitman vizsgát tenni.
Ez a vizsga mennyire volt sikeres, az új
várhatóan nehezebb vagy könnyebb lesz?
Az új vizsga csupán annyiban különbözik a
régi PITMAN vizsgától, hogy azt a Közös
Európai Referenciakeret hat szintjére átdolgozták. Ismerve a régi vizsga feladatait és az
új feladattípusokat
is, bátran állíthatom, hogy a City
& Guilds vizsga
abszolút vizsgázóbarát.
Felépítésében az egyszerűségre törekszik, és
az általános, kommunikatív angol
nyelvtudást méri
hétköznapi, telje-

sen életszerű feladatokkal. A vizsga
egynyelvű, tehát
fordítási
elemet
nem tartalmaz. A
City & Guilds vizsga számos előnyt is
nyújt: például felvételihez többletpont, diplomához, hazai és külföldi tanulmányokhoz, munkavállaláshoz. A vizsga alatt
egynyelvű szótár használható.
Mikor indulnak a legközelebbi felkészítő
tanfolyamok?
Iskolánkban folyamatosan indulnak felkészítő tanfolyamok és az első nyelvvizsgát is megtartjuk májusban. Érdeklődjenek iskolánkban
személyesen, telefonon (28/432-767) vagy
honlapunkon (www.corvuskft.hu). Minden
esetben pontos, korrekt és valós információval
szolgálunk a tanfolyamokról és a vizsgákról!
A felkészítésen túl milyen egyéb segítséggel
tudnak szolgálni az érdeklődő diákoknak az
új vizsgalehetőséggel kapcsolatban?
Április 12-én 15 órától ingyenes tájékoztató
előadást tartanak a City & Guilds
Vizsgaközpont munkatársai Gödöllő, Fürdő
u. 19. szám alatti oktatási helyszínünkön,
amire szeretettel várjuk az érdeklődő
diákokat és nyelvtanárokat. Április második
felében pedig ingyenes próba nyelvvizsga
lehetőséget biztosítunk, amelyre az április
12-i tájékoztatón lehet regisztrálni. A próbavizsgán az érdeklődő diákok egy előzetes
visszajelzést kapnak az adott szintre
vonatkozó nyelvi felkészültségükről, illetve
egy megerősítést, hogy az adott szinten
előreláthatólag sikeresen fognak-e vizsgázni
(x)
a valós megmérettetésen.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: ÁPRILIS 4.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Stompné Molnár Ilona, Béri
Balogh Á. u. 15/4., Bek Józsefné, Szent István tér 3.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Cservenka Aurél, 2112, Veresegy‐
ház, Szabadság út 31.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Koncz Ágnes, Kazinczy krt.
10.
A Városi Mozi 2‐2 db. belépőjét nyerte: Gál Judit, Palotakert 1., Gyöngy Andrásné, Szabadság
tér 14.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Tóth Józsefné,
Ambrus köz 7., Id. Horváth Sándor, Sztelek Dénes u. 4.

RECEPT – Rozmaringos, fokhagymás báránysült
Hozzávalók:
1 szép báránycomb (kb. 1,5–2 kg),4 gerezd fokhagyma,4 friss rozmaring ág, 2 sárgarépa,
1 fej vöröshagyma, 1 szál szárzeller, néhány szál petrezselyem, 1 szál friss kakukkfű,
2-3 szem szegfűszeg, 2,5 dl száraz fehérbor, só
Elkészítés:
A húst alaposan besózzuk és beirdaljuk. 3 gerezd fokhagymát felszeletelünk, és a hús bemetszéseibe tesszük, majd mellé kerülhet rozmaring. A hagymát, a zellert és a sárgarépát megtisztítjuk és vékony csíkokra vágjuk, majd a fűszerekkel együtt egy mély sütőedény aljára szórjuk.
Ráfektetjük a báránycombot, és előmelegített
sütőben 230 fokon, lefedve, 30 percig sütjük.
Ekkor kivesszük, és a sütés folyamán képződött lével meglocsoljuk. A sütő hőmérsékletét
visszavesszük 180 fokra, ismét letakarjuk, és 1 óra 45 percet sütjük. Ha elkészült, a pecsenyelét leszűrjük, és külön lábosban felforraljuk. Hozzáadjuk a bort, és újra forraljuk,
majd kis lángon addig főzzük, amíg besűrűsödik. A húst felszeleteljük, és a pecsenyelével
meglocsolva tálaljuk. Köretnek leginkább burgonya illik hozzá.
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