
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bi-
zottsága 2006-ban elhatározta, hogy
évente diplomával jutalmazza az ál-
tala legkiválóbbnak ítélt, három évnél
nem régebben befejezett műemlé-
ki helyreállításokat. A 2012. évi
ICOMOS-díjat a nagyszámú pályamű
közül három műemlék épület, a Kirá-
lyi Váró valamint az Alsóbogát úgy-
nevezett Kiskastély épülete, és a
veszprémi Biró-Giczey-ház kapta
meg, amit a Műemlékvédelmi Világ-
nap alkalmából április 20-án adtak át
a Parlamentben. A MÁV és Gödöllő
város önkormányzata közösen része-
sült az elismerésben.

A Királyi Váró épülete 2011-ben a
MÁV Zrt. és Gödöllő város önkor-
mányzata közös kezdeményezésére, a
Norvég Alap támogatásának köszön-
hetően nyerte vissza eredeti szépsé-
gét. A korábban rossz állapotú vasúti
várónak használt épület felújításának
összköltsége 1.337.000 euró volt.
Ennek során a MÁV kezelésében lé-
vő állami tulajdonú műemléképület
teljes külső és belső rekonstrukciójá-
ra sor került.

Visszaépítették a kupolás fedél-
szerkezetet, a három homlokzaton vé-

gigfutó egykori kovácsoltvas oszlo-
pokon álló, míves perontetőt, és fel-
újították a város felőli oldalon a ko-
csifelhajtót, valamint az előtte lévő
területet és a két oldalán hajdan volt
kerti ágyásokat.

Az épület új funkciót kapott: az
egykori hercegi, királyi és királynéi
várókban a Gödöllői Városi Múzeum
gondozásában közlekedéstörténeti és
egy helytörténeti kiállítás kapott he-

lyet, a fennmaradó területeken pedig
idegenforgalmi létesítményt és szín-
vonalas kávézót alakítottak ki.

A Királyi Váró épülete az átadás
óta az érdeklődés középpontjában áll,
és városunk egyik kedvelt idegenfor-
galmi célpontja lett.

„A tervezési munkát Hajós Tibor
vezető tervező irányításával a Hajós
Építésziroda Kft. végezte, a művészet-
történeti tanulmányt Kemény Mária,

a Hild-Ybl Alapítvány részéről és a
szondázó festőrestaurátori vizsgálatot
Herling Zsuzsa restaurátor készítette
el még 2009-ben. A generál kivitelezést
a Reneszánsz Zrt. végezte (felelős mű-
szaki vezető: Péntek Tibor, főépítés-
vezető: Bernátsky Aladár). Újjáké-
szült a vágányok felé néző mezők fü-
zérdísze is, Bíró János kőszobrász és
Varga Zoltán kőrestaurátor munkája-
ként.” (folytatás a 6. oldalon)
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Magas színvonalú, példaértékű helyreállítási munka

Műemlékvédelmi díjat kapott a Királyi Váró
Újabb rangos elismeréssel gaz-
dagodott Gödöllő városa. A Ki-
rályi Váró épülete megkapta az
ICOMOS (az UNESCO műemlék-
védelmi világszervezete) díját.

Hat helyszínen szépítették a város zöldte-
rületeit a gödöllői iskolások április 21-én,
a Föld Napján.

(2. old.)

Aláírásgyűjtést indítanak a Blahán, hogy a
jelenleginél hosszabb, magasabb és jobb
minőségű zajvédőfal készüljön az autópá-
lya mellé. (2. old.)

A női röplabda bajnoki döntőben 1-1 az
állás a Vasas és a Gödöllő között. Mindkét
csapat 3:1-re nyerte az első hazai mérkő-
zését. (8. old.)

Többszintű kormányzás
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Az Európai Unió legtöbb országában
rájöttek, hogy a centralizációnál, a
mindenre kiterjedő központi irányítás-
nál sokkal jobban működik a szubszi-
diaritás elvére épülő decentralizált mo-
dell, a többszintű kormányzás, amit a
magyar közigazgatás, illetve az önkor-
mányzati rendszer átalakításánál is fi-
gyelembe kellene venni – állapították
meg a Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége (MÖSZ) „Többszintű Kor-
mányzás” című nemzetközi konferen-
ciájának résztvevői április 19-én, a Gö-
döllői Királyi Kastélyban.

„Javában tart a magyar közigazga-
tás, illetve önkormányzati rendszer áta-
lakítása, és a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége szeretné, ha egy valóban
demokratikus, jól működő rendszer
jönne létre. Ehhez azonban elengedhe-
tetlen a többszintű kormányzás európai
modelljeinek a megismerése, és a jól
bevált gyakorlatok elsajátítása, amihez
ez a konferencia is szeretne segítséget
nyújtani” – köszöntötte az egybegyűl-
teket Gémesi György, Gödöllő polgár-
mestere, a MÖSZ elnöke.

(folytatás a 3. oldalon)
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Negyvenkettedik alkalommal
ünnepeltük a Föld napját. Eh-
hez kapcsolódóan Gödöllő vá-
ros önkormányzata akcióter-
vet tett közzé a szelektív hul-
ladékgyűjtő szigeteken tapasz-
talt illegális hulladéklerakás
felszámolására és a „Tiszta ud-
var – Rendes ház” program el-
indítására, a diákok pedig vá-
rosszépítő akciókban vettek
részt a VÜSZI Kft. szakmai
irányításával. 

Bár a földnek mindenképpen jót tett
az eső, a Föld napja alkalmából meg-
hirdetett városszépítési programnak
nem kedvezett az időjárás. Ennek el-

lenére április 21-én a városi diákok,
és – akinek a munkanap ellenére erre
lehetősége volt – a  felnőttek lelkesen
kapcsolódtak be a különböző kerté-
szeti jellegű munkákba. 

Április 21-én, szombaton az isko-
lások bevonásával végezték Gödöllőn
a városszépítési feladatokat. Ebből az
alkalomból a VÜSZI szakmai ve-
zetése mellett az Alsóparkban, az Er-
zsébet parkban, a Faiskola téren, a Te-
leki Pál téren, a Szent Imre szobor
környékén és a csanaki játszótéren vi-
rágokat, bokrokat, fákat ültettek, 
gyomláltak, segítettek a száraz ágak
összegyűjtésében és a növények és a
parki berendezések ápolásában. 

A munkába bekapcsolódtak a
Damjanich János, az Erkel Ferenc, a
Hajós Alfréd, a Montágh Imre Álta-
lános Iskola, a Szent Imre Katolikus

Általános Iskola és a Török Ignác
Gimnázium diákjai.

Bár a munkákat eredetileg kilenc
órai kezdéssel tervezték, nem egy
helyszínen már reggel nyolckor ki-
vonultak, hogy az – egyébként rend-
kívül szükséges – eső előtt be tudják
fejezni azokat.  

Délután a Művészetek Házában gyűl-
tek össze a környezetvédelem iránt
elkötelezettek, ahol a GreenDepen-
dent Egyesület a Kislábnyomon prog-
ramsorozat következő rendezvényére
invitálta az érdeklődőket. 

Környezetbarát termékbemutató,
ökológiai lábnyom számítás és töb-
bek között klímakérdésekkel foglal-

kozó előadások várták az
érdeklődőket. 
A rendezvényen Tóth Tibor
alpolgármester foglalta
össze Gödöllő ökováros
koncepcióját, és ismertette
energiatakarékos program-
jait, majd ismertette az ön-
kormányzat által a Föld nap-
ja alkalmából meghirdetett
akciótervét. 

Gödöllő Város Önkormányza-
tának akcióterve a szelektív
hulladékgyűjtő szigeteken ta-
pasztalt illegális hulladékle-
rakás felszámolására és a
„Tiszta udvar – Rendes ház”
program elindítására

Gödöllő Város Önkormányzata el-
kötelezett a város tisztaságának, gon-
dozottságának és fenntarthatóságának
megőrzésében, továbbfejlesztésében,
ezért a Föld napja alkalmából a kö-
vetkező sajtóközleményt teszi közzé.

I. A szelektív hulladékgyűjtő szi-
geteken és környezetükben kiala-
kult helyzet felszámolása
Gödöllő város területén – a hulladék-
gazdálkodási társulás számos más te-
lepüléséhez hasonlóan – nagy gondot

okoz, hogy a lakók egy része nem
rendeltetésszerűen, hanem szabály-
sértő módon illegális hulladékle-
rakóként használja a szelektív hulla-
dékgyűjtő szigeteket. E káros jelen-
ség felszámolása érdekében Gödöllő
Város Önkormányzata a következő
intézkedéscsomagot jelenti be. 

1. Az önkormányzat kérésére a
közterület-felügyelet mintegy egy hó-
napja intenzíven figyeli a szelektív
hulladékgyűjtő szigeteket és környé-
küket, dokumentálja az il-
legális hulladéklerakás
folyamatát, illetve szán-
dékozik tetten érni a sza-
bálysértőket. E tevékeny-
ség révén meghatározta
azokat a szigeteket, ame-
lyek működése során a
legtöbb probléma adódik. 

2. Az illegális hul-
ladéklerakással leginkább
érintett szelektív hul-
ladékgyűjtő szigetek egy
részét kamerákkal szereljük fel, an-
nak érdekében, hogy a szabálysértő
cselekményt szabálysértési eljárás
kövesse. Az önkormányzat a hosszú
ideje, több hónapja nem rendeltetés
szerint használt szelektív hulladék-
gyűjtő szigetek egy részének ideig-
lenes megszüntetését kezdeményezi a

közszolgáltatónál, a Zöld Híd Régió
Kft-nél. 
3. Gödöllő Város Önkormányzata
kéri a lakosság támogatását a prob-
léma együttes erővel történő meg-
oldására. Az eddiginél is nagyobb

gondot fordít a tájé-
koztatásra, a felvilá-
gosításra és a kép-
zésre. 
E törekvésében él-
vezi a Zöld Híd Ré-
gió Kft. szakmai tá-
mogatását. Városi
érdek, hogy az ille-
gális hulladéklera-
kás ne megtűrt tevé-
kenység legyen, ha-
nem olyan jelenség,
amely mindenki szemében rosszal-
lást vált ki. Ezért az önkormányzat
kéri a lakosságot, hogy ha bárki il-
legális hulladéklerakást észlel, az

napközben a VÜSZI Kft. Ügyfél-
szolgálati Irodáján jelezze (28/410-
295), ahol az ügyintézők felkészül-
ten várják a hívásokat és
értesítik a közterület-felü-
gyeletet. Az esti órákban,
kérjük a lakosságot, hogy a
járőrszolgálatot (20/524-

0340) hívják.
Az intézkedések
m e g v a l ó s í t á s á t
májusban kezdi el
az önkormányzat.

II. A „Tiszta ud-
var – rendes ház” program
elindítása

Ugyancsak a Föld napja
alkalmából Gödöllő Város

Önkormányzata elindítja a „Tiszta
udvar – rendes ház” programot a
Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület, a Gödöllői Fészek Nagy-
családosok Közhasznú Egyesülete, a
Gödöllői Kertbarát Kör, a Gödöllői

Városvédő Egyesület, a Greende-
pendent Fenntartható Megoldások
Egyesülete és a Lakásszövetkezetek
és Társasházak Országos Szövet-
sége Gödöllői Szervezete közremű-
ködésével. 
A program keretében társasházak és
kertes (családi) házak részére meg-
hirdetendő pályázat abban kíván se-
gítséget nyújtani, hogy a lakosság a
saját környezetét gondozza, szé-
pítse. Az elbírálásnál azonos súllyal
esik latba két szempont: a tisztaság
– gondozottság és a fenntarthatóság
– környezetbarát megoldások alkal-
mazása. 

A program célja, hogy Gödöllő
egyre szebb és gondozottabb legyen. 

Az önkormányzat májusban írja

ki a pályázatot és október elején lesz
a díjátadó rendezvény. 

Az értékelési szempontrendszert a
pályázatok kiírásakor tesszük közzé,
a kiemelkedő pályázók díjazásának
módját a későbbiekben határozzuk
meg, de fontos szerepet kap, hogy a
díjazottak az elért magas színvo-
nalat garantálni tudják a jövőben is.
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Aláírásgyűjtés indul a blahai vá-
rosrészben annak érdekében,
hogy az M3-as autópályának a
területen átvezető szakasza
jobb oldali részén is megfelelő
magasságú, minőségű és a je-
lenleginél hosszabb zajvédő fal
épüljön.

Erről azon a lakossági fórumon döntöt-
tek, amit április 19-én tartottak a város-
rész érintett lakói számára. Az aláírás-
gyűjtést a terület önkormányzati kép-
viselője, Pecze Dániel kezdeményezte,

aki elmondta, hogy az M31-es autó-
pálya megépítésével és az M3-assal
való összekapcsolásával olyan jelentő-
sen megnőtt a terület zajszennyezése,
ami már elviselhetetlen az ott élők szá-
mára. 

A városrészben kétszer végeztek zaj-
szint mérést: első alkalommal az Ál-
lami Autópálya Kezelő Zrt., aki szerint
az így kapott értékek nem teszik indo-

kolttá a lakossági követelést, majd egy
évvel később a panaszokra reagálva az
önkormányzat. Ez utóbbi mérés értékei
alapján szükség van a fal megeme-
lésére, ezt azonban az ÁAK nem fogad-
ja el.

Az önkormányzat most a lakosság-
gal összefogva próbál megoldást találni
a problémára. Ennek egyik eszköze az
aláírásgyűjtés, illetve, ha  szükséges, az
önkormányzat megteszi a szükséges jo-
gi lépéseket annak érdekében, hogy a
blahai városrészben megszűnjön az
autópálya okozta elviselhetetlen zaj.

Pecze Dániel és a Blaháért
Társaság kérik a lakosság
aktivitását annak érdeké-
ben, hogy a minden érintett
utcában legyen lehetőség
csatlakozni a kezdemé-
nyezéshez. 

Bíznak abban, hogy az ön-
kormányzat és a lakosság
összefogásával sikerül ér-

vényesíteni a városrész lakóinak ér-
dekeit. Az aláírásgyűjtő ív április vé-
gétől szabadon letölthető lesz a
www.lokalpatriotaklub.hu honlapról,
annak érdekében, hogy a kezdemé-
nyezéshez minél többen csatlakoz-
hassanak. 

A felmerülő kérdésekkel Pecze Dá-
niel önkormányzati képviselőhöz for-
dulhatnak a lakók. jk

Az előző években megszokott módon, a
7. számú választókörzetben megkez-
dődtek a tavaszi munkák. A Paál László
köz 2-4-6. számú társasház körül fa-
metszési, faültetési és a lépcsőházak
előtti terület komplett „zöld” munkáját
végezték el a lakosok. Pintér Zoltán
önkormányzati képviselő és Dolányi
Sándor közös képviselő kezdeménye-
zésére és közbenjárására a szép szám-
mal megjelenő lakosság néhány óra
alatt elvégezte a legfontosabb felada-
tokat. Kicserélték a kiszáradt növénye-
ket, kigazolták a beültetett területeket,
kiásták a régebben kivágott növények
tuskóját. Nem maradt el a járda takarí-
tása, valamint az útszegély cigaretta

csikkektől, szeméttől és zöld hulladék-
tól való megtisztítása sem, amelyek a
kor követelményeinek és az előírások-
nak megfelelő zsákokba kerültek. Ezzel
egy időben szintén növényeket ültettek
a Szent János utca 4., illetve a Szent Já-
nos utca 15-17-19. számú társasházak-
nál – tovább növelve az amúgy sem el-
hanyagolt területek szépségét. A mun-
kák ezzel nem értek véget, hiszen az
évszaknak megfelelő, későbbi sövény-
metszési, ültetési feladatok még hát-
ravannak, de a következő hetekben a
körzet számos pontján próbálják a la-
kosokkal közösen szebbé tenni az adott
mikrokörnyezetet. Köszönet jár a Ger-
gely Faiskolának a növényekért, a

VÜSZI Kft.-nek a szerszámok bizto-
sításáért és nem utolsósorban a lakosok-
nak, akik munkájukkal járultak hozzá
tavasziasításhoz. 

A Szent István Egyetem állás-
börzéjét április 18-án rendezték
meg Gödöllőn. Beke János ok-
tatási rektorhelyettes megnyi-
tójában kiemelte: az univerzitás
elsőrendű érdeke a hallgatók
elhelyezkedésének segítése. 

Az „állásvásár” jellegzetessége, hogy
térségi szerepkört betöltve szakmun-
kásoktól doktoranduszokig különböző
képzettségi szinten végzett/végző ér-
deklődőket is várt. Színvonalas és

hasznos kiadványok, kiegészítő prog-
ramok, és nagy tapasztalattal rendel-
kező személyügyi szakemberek segí-
tették a börze látogatóit abban, hogy
lehetőség szerint elégedetten távozza-
nak a vásárról.

A börze alatt a munkaerő-piaci ke-
reslet és kínálat összehangolásának se-
gítésére létrejött Gödöllői Kistérségi
Foglalkoztatási Paktum fórumot tar-
tott. Az eszmecserét Tóth Tibor alpol-
gármester nyitotta meg, kiemelve,

hogy a TEVA, a Madách Imre Szak-
középiskola és a munkaügyi központ
együttműködésének eredményeként
vegyésztechnikus képzés indul Gö-
döllőn.
Horváth Teréz, a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központja
Gödöllői Kirendeltségének vezetője a
kistérség aktuális munkaerő-piaci
helyzetéről szólva elmondta, hogy a
regisztrált álláskeresők száma emel-
kedik; elérte az 5800 főt. Többségük
férfi, a középfokú végzettségűek ará-
nya pedig 50 százalék. Egyre több te-
hát a kvalifikált munkanélküli, és nő
azok száma is, akik először veszítik el
állásukat. lt

Akciók és akcióterv a szebb, tisztább Gödöllőért

Összefogás jellemezte a Föld napját

Emelkedik a munkájukat először elveszítők száma  

Állásbörze az egyetemen

Tegyünk együtt lakóhelyünk tisztaságáért!

Elkezdődtek a tavaszi munkák
Összefog az önkormányzat és a lakosság

Lakossági fórum Blahán
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A „hatékonyság” nem mehet a demokrácia rovására!

Nemzetközi konferencia Gödöllőn
Nem most lesz a váltás az általános iskolák élén

Kitölthetik idejüket az igazgatók
(folytatás az 1. oldalról)

A Jó Állam programról, azaz a köz-
igazgatás átalakításának folyamatáról
dr. Zöld-Nagy Viktória, a Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisztérium
területi közigazgatás fejlesztéséért fe-
lelős helyettes államtitkára adott átte-
kintést. Mint elmondta, a megyei és
fővárosi kormányhivatalok létrehozá-
sa, illetve a megyei önkormányzatok
konszolidációja, feladat- és hatáskö-
reinek átalakítása után most a járási
rendszer kialakítása van soron. Az
Országgyűlés előtt van a járásokról
szóló törvényjavaslat, s minden jó
úton halad a járási hivatalok létreho-
zása, működésük jövő januártól való
beindítása felé. A helyettes államtit-
kár megnyugtatta az egybegyűlteket,
hogy a jelenleg jegyzői hatáskörben
ellátott feladatok közül csak az állam-
igazgatásiakat veszik át 2013-tól a já-
rási hivatalok, az olyan, önkormány-
zatokhoz kapcsolódó, helyi vonatko-
zású feladatok, mint például a birtok-
védelmi, anyakönyvi vagy a hagyaté-
ki ügyintézés továbbra is a jegyzők-
nél maradnak.

Michael Schneider, az EU Régiók
Bizottsága Európai Néppárti frakció-
jának (EPP) elnöke a feladat- és ha-
táskörmegosztás németországi gya-
korlatába kalauzolta el a hallgatósá-
got. Németországban föderatív, azaz
társulásos, konszenzusos, egyenlősé-
gen és együttműködésen alapuló kor-
mányzás folyik, úgy az állam és a tar-
tományok, mint a tartományok és a
települési önkormányzatok között.
Mind a 16 tartománynak külön ön-
kormányzati alkotmánya van, me-
lyekben pontosan meg vannak hatá-
rozva a feladatok és hatáskörök, ha
pedig mégis lennének vitás kérdések,
egyeztetések során oldják meg eze-
ket. A gazdasági, társadalmi és terüle-
ti kohézió kérdéséről szólva Michael

Schneider külön kiemelte lakóhelyét,
a volt Kelet-németországi Szász-An-
halt tartományt, ahol már most meg-
kezdték a felkészülést a 2014-2020-as
időszakra, hogy időben egyeztethes-
sék terveiket a központi kormányzat-
tal.

„Magyarország – úgy mint az
egész Európai Unió –, nehéz időket él
át, meg kell találnia a válságból kive-
zető utat, de azt nem szabad megen-
gedni, hogy felboruljon az egyensúly
a hatékonyság és a demokrácia kö-
zött” – kezdte előadását Luc Van den
Brande (EPP), az EU Régiók Bizott-
sága CIVEX szakbizottságának elnö-
ke, aki szerint a gazdasági nehézsége-
ken lehetetlen központi szinten úrrá
lenni. Felhívta a magyar kormányzat
figyelmét arra, hogy vonja be az ön-
kormányzatokat is a reformok kidol-
gozásába és végrehajtásába, mert

azokban az uniós tagállamokban,
ahol ezt megtették, jobb eredménye-
ket tudnak felmutatni. Az uniós kohé-
ziós jogszabálycsomag (2014-2020)
tervezetében a többszintű kormány-
zás a kohéziós politika egyik alappil-
lére, a többszintű kormányzást azon-
ban egy nemzetenként eltérő, helyi
sajátosságokat figyelembe vevő, de
mindenütt a szubszidiaritás elvén ala-
puló modellként kell elképzelni.

Az Egyesült Királyságból érkező
lord Graham Tope, a Lordok Háza
tagja, az EU Régiók Bizottsága CI-
VEX szakbizottságának tagja, négy
évtizede van a politikusi pályán, s ez
alatt az idő alatt folyamatosan zajlott
a brit önkormányzatiság reformja.
Mindez sokba került, sok vitát gene-
rált, a döntési szint pedig egyre távo-
labbra került az emberektől. Olyan
erős volt a centralizáció, hogy Mar-
garet Thatcher 1986-ban egy tollvo-
nással London önkormányzatát is

megszüntette. A modell azonban nem
volt igazán sikeres, ezért 12 évvel ez-
előtt megkezdődött a decentralizáció:
feltámasztották a skót parlamentet, az
önkormányzatok pedig már mindent
megtehetnek, amit nem tilt a törvény.
Jövőre már a helyi vállalkozók ipar-
űzési adója is a településekhez kerül,
hogy az önkormányzatok anyagi ön-
állóságát is megteremtsék. A felülről
erőltetett kezdeményezések helyett,
alulról építkező modellek jöjjenek
létre, az önkormányzatok pedig a he-
lyi demokrácia színterei lehessenek.

Végezetül dr. Gémesi György, a
MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármeste-

re összegezte az elhangzottakat, meg-
állapítva, hogy az 1990-es önkor-
mányzati törvény letette az alapjait
Magyarországon a többszintű kor-
mányzásnak és ezzel megteremtette
egy demokratikus berendezkedésű ál-
lam működési feltételeit. Mára az ön-
kormányzati működés megérett az át-
alakításra, így a változások szüksé-
gességét senki sem vitatja, csak az a
kérdés, hogy egy alulról építkező,
vagy egy felülről irányított modell
valósul-e meg. A MÖSZ elnöke hang-
súlyozta, hogy a jól működő, több-
szintű kormányzás létrehozását az ál-
lam stabil jogi feltételek garantálásá-
val, a szükséges források hosszú távú,
kiszámítható biztosításával, felké-
szült, politikai befolyástól mentes
szakmai vezetéssel segíthetné, s fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a helyi és
területi kormányzás sikere megala-
pozhatja egy központi kormányzás si-
kerét is. (m.p.)

Kitölthetik ciklusukat az általá-
nos iskolák igazgatói, a januári
átvételt követően nem lesz
automatikus az intézményve-
zetők pályáztatása. Ezt közle-
ményben jelentette be a Nem-
zeti Erőforrás Minisztérium Ok-
tatásért Felelős Államtitkársá-
ga április 19-én, s egyben té-
vesnek nevezte a korábbi infor-
mációkat, melyek szerint meg-
szűnt volna 2013. január 1-jé-
vel az igazgatók megbízatása.

„A Nemzeti köznevelési törvény ki-
mondja, hogy 2013. január elsejétől
az óvodai feladatellátás kivételével a
települési önkormányzat által működ-
tetett köznevelési intézmények szak-
mai irányítása az állam feladata lesz.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
fenntartásban és a működtetésben be-
következő változások nem érintik a
jelenlegi intézményvezetők – iskola-
igazgatók – megbízatásának idejét.

Megbízatásuk időtartama alatt a
NEFMI számít az igazgatók magas
színvonalú, az új köznevelési törvény
szabályait érvényre juttató, az oktatá-
si rendszert eredményesebbé tevő
munkájára” – áll a NEFMI közlemé-
nyében.

Az elmúlt hónapokban a pedagó-
gusok, a szakmai érdekvédelmi szer-
vezetek, a szülők, a diákok és az ön-
kormányzatok körében is jelentős bi-
zonytalanságot okozott, hogy a 2013.
január 1-jei fenntartóváltást követően
mi lesz a sorsuk azoknak az igazga-
tóknak, akik még nem töltötték ki a
vezetői ciklusukat. Az érintettek egy-
öntetűen azon a véleményen voltak,
lehetetlen az ország valamennyi álta-
lános iskolájának élén egyszerre vég-
rehajtatni egy ilyen váltást, ráadásul a
megyei középfokú oktatási intézmé-
nyek vezetői pályáztatásának tapasz-
talatai is sok kérdést vetettek fel. A
szigetszentmiklósi eset jól példázta,
nem lehet a szülők, a pedagógusok és
az önkormányzat véleményének fi-
gyelmen kívül hagyásával dönteni.
Ezt az álláspontot képviseli a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége is.

A NEFMI nyilatkozata minden-
képpen megnyugtató az érintettek
számára, hiszen biztosítja a folyama-
tosságot az intézmények működésé-
ben. Kérdés azonban, mi áll a döntés
hátterében, hiszen, bár most tévesnek
nevezte a pályáztatásokról szóló in-
formációt az államtitkárság, azt ko-
rábban senki sem cáfolta. A kormány-
zati meghátrálásra csak a megyei in-
tézményi pályáztatások kudarca után
került sor, de nem elhanyagolható az
sem, hogy így jelentős pénzt spórol
meg az állam: amennyiben ugyanis az
igazgatókat nem fegyelmi vétség mi-
att mentenék fel pályázati idejük ki-
töltése előtt, jelentős végkielégítést
kellene nekik fizetni, amire jelenleg –
feltehetően – nem állnak rendelkezés-
re források.

*

Gubáné Csánki Ágnes igazgató
(Petőfi Sándor Általános Iskola):

– Mindenképpen megnyugtató ez a
hír számunkra, hiszen egy megkez-
dett folyamat közepén vagyunk, s így
lehetőségünk lesz tovább vinni a

megkezdett munkát. A januári váltás
miatt nem csak bennem, hanem kollé-
gáimban is jelentős volt a létbizonyta-
lanság, ez a döntés nekik is, és nekem
is stabilitást ad a következő időszak-
ra. Fontos az is, hogy így a januári át-
adás-átvételnél, a külső értékeléskor
ne egy új ember, hanem egy olyan
igazgató vegyen részt, aki ismeri a
kollégákat. Nem szabad elfeledkezni
arról sem, hogy az intézményvezetők
ötéves tervet készítenek, az iskolák-
ban ennek alapján folyik a munka,
aminek a megszakítása nem lenne
szerencsés a gyerekek szempontjából
sem.

Zmák Júlia igazgató
(Hajós Alfréd Általános Iskola):

– Nagyon örülök ennek a döntés-
nek és köszönöm azoknak a szerveze-
teknek, legfőképpen a Magyar Ön-
kormányzatok Szövetségének, hogy
nyomást gyakorolt ennek érdekében.
Reménykedem abban, hogy a további
vitatott kérdésekben is sikerül egyet-
értésre jutni! Ilyen például, hogy a la-
kosság által megválasztott helyi veze-
tés véleménye is meghatározó legyen
az igazgató személyének kiválasztá-
sában. Ez teljesen érthető elvárás, hi-
szen a helyi lakosság gyermekei jár-
nak az iskolába!

A most meghozott döntés azért is
fontos, mert az időközi pályáztatás az
ehhez kapcsolódó eljárásrend miatt
nem csak a jelenlegi vezetőkre rótt
volna jelentős terhet, hanem a nevelő-
testületre is. Ezt bőven elég ötévente
végig csinálni, főleg akkor, ha egy
igazgató munkájával, az iskola ered-
ményeivel mindenki elégedett.

Szűcs Józsefné igazgató
(Damjanich János Általános Iskola):

– Ennek a döntésnek nem elsősor-
ban pedagógia, hanem szervezési
módszertani oldala van. Az intézmé-
nyek számára rendkívül fontos a sta-
bilitás, márpedig ennyi iskolában,
ilyen fokú bizonytalanság, mint a so-
ron kívüli pályáztatás, az egész okta-
tási rendszeren mély, negatív nyomot
hagyott volna, a pedagógusok, a szü-
lők esetében egyaránt. Ötévenként
egyébként is megmérettetnek, ver-
senyhelyzetbe kerülnek az igazgatók.
Ez eddig is benne volt a közoktatás
gyakorlatában. Ehhez hozzá vagyunk
szokva, s ahhoz is, hogy ilyenkor
mindig forrásban van az intézmény.
Úgy gondolom, ebben a döntésben je-
lentős szerepe van annak az összefo-
gásnak, aminek az elmúlt hónapok-
ban, az oktatás zavartalansága érde-
kében, a MÖSZ az egyik élharcosa
volt. (b.z.)

Több mint tíz fő hátrányos hely-
zetű álláskereső találta meg
biztos munkahelyét egy Gödöl-
lőn megvalósuló, foglalkozta-
tást segítő program során. A
most záruló, európai uniós tá-
mogatással megvalósuló pro-
jektet két éve indította a GAK
Nonprofit Kft. és konzorciumi
partnerei, és többek között ala-
csony iskolai végzettségű,
gyesről visszatérő, 50 év fölötti
illetve pályakezdő munkanél-
küliek számára teremtettek le-
hetőséget a munka világába
való visszailleszkedésre.

„A Befogadó Munkahely Program
hátrányos helyzetű személyek számá-
ra biztosított munkavállalásra felké-
szítő szakmai képzést és pszicho-szo-
ciális támogatást magába foglaló
komplex programot, majd a munka-
adó partnereknél 12 hónapig tartó tá-
mogatott foglalkoztatást” – mutatja

be a projektet Csapó Beatrix, a GAK
Nonprofit Kft. Társadalmi Diverzitás
Programjának szakmai vezetője. Fog-
lalkoztató konzorciumi partnerek vol-
tak: Művészetek Háza Gödöllő Non-
profit Kft., VÜSZI Nonprofit Kft.,
PROMPT-H Kft.

A program egy felkészítő és egy
foglalkoztatási részből állt. A felké-
szítő szakaszba 22 fő hátrányos hely-
zetű személyt vontak be. A program
keretében 250 tanórás számítástech-
nikai képzés szerepelt, amelyet az
egyes munkakörökkel kapcsolatos
speciális képzés követett (OKJ-s gép-
író-szövegszerkesztő, angol nyelv,
OKJ-s webmester). A képzési időszak
folyamán a résztvevő személyek
megélhetési célú támogatásban része-
sültek.

A szakmai képzést kiegészítette a
személyiségfejlesztő tréning prog-
ramelem, amely önismeretet, szemé-
lyiségfejlesztést, kommunikációt és
konfliktuskezelést foglalt magába.

A felkészítést a foglalkoztatási sza-
kasz követte, amely a munkáltató
konzorciumi partnereknél zajlott. Az
egy éves foglalkoztatásban 13 fő vett
részt, akik különböző munkaköröket
láttak el. A foglalkoztatási szakasz
2011 januárjától 2012 áprilisáig tar-
tott.

A program sikeressége abban is
mérhető, hogy a kötelezően előírt
foglalkoztatás lezárultával több mint
tíz főnek sikerült elhelyezkedni vagy
a nyílt munkaerőpiacon, vagy a fog-
lalkoztató konzorciumi partnerek
hosszabbították meg a projektben
részt vevők munkaszerződését, vagy-
is hosszú távon terveznek a program
segítségével megtalált munkavállaló-
ikkal.

A projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg. Az
Európai Unió és a Magyar Állam
által nyújtott támogatás összege
62.439.040 Ft. (X)

Nem várt sikert hozott a foglalkoztatási program

A munkaerőpiacon maradtak
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Felhívás – Csíksomlyói búcsú

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub autóbuszos utazást szervez
a csíksomlyói búcsúba 2012. május 23-28. között. 
A kirándulás során a csoport rövid megemlékezést tart az aradi vesztőhelyen,
ellátogat Temesvárra, valamint Csernakeresztúron közös vacsora keretében
megtekinti a helyi néptánccsoport előadását. Innen Brassó és a Nyerges-tetői
emlékhely érintésével történik a továbbutazás Csíkszeredába, ahol a csoport
tagjai részt vesznek az ünnepi szentmisén. A visszaút során a program to-
rockói pihenőt, valamint a nemrég felújított és átadott Tordai sóbánya meg-
tekintését tartalmazza.
Bővebb információ és jelentkezés: Pelyhe József (+36/20-823-1408).

Mintegy 250‐en vettek részt az első gödöllői Critical Mass kerékpáros megmozduláson április 22‐én, vasárnap dél‐
után. A kerékpárosbarát városi közlekedés népszerűsítését, a bringások és az autósok kulturált egymás mellett
“megférését” előmozdító tömeges megmozdulás a főtérről indult. A táv körülbelül 10 km volt, mely a dombos utakat
elkerülte, hogy gyerekek és idősek is biztonsággal teljesíthessék. Így is lett.
A mintegy egyórás tekerést, ahogyan világszerte az összes Critical Masst szokta, a bringák magasba emelése zárta. A
jó hangulatban eltelt időt a Chopin Zeneiskola diákjaiból álló fúvószenekarának könnyed előadása zárta, melyet
Fodor László vezényelt. Kép és szöveg: ta

2012. április 21-én, a Föld napja alkal-
mából a palotakerti bölcsődében Ta-
vaszváró Családi Napot rendeztek. A
szervezők és a résztvevők az esős, bo-
rongós időjárás ellenére is aktív mun-
kával és önfeledt szórakozással töltöt-
ték együtt az időt. 
Négy fiatal építészmérnök látványterve
és irányítása segítségével a Török Ignác
Gimnázium tizenhárom diákja színes
meseelemeket varázsolt a bölcsőde
1977-ben épített szürke betonkeríté-
sére. Ez nem volt könnyű, hiszen a
munka jelentős részét az eső miatt „sá-

tor” alatt végezték, és a kész felüle-
teket is védeni kellett az időjárás vi-
szontagságairól. Eközben a böl-
csődés gyermekeket és családtagjai-
kat ugrálóvár, arcfestés, kézműves
foglakozás, valamint Benedek
Krisztina néptáncpedagógus Ke-
rekítő-tippentő foglalkozása szóra-
koztatta, végül pedig közös bográ-
csolás és palacsintázás várt a részt-
vevőkre. jk

Ez a témája a Lélekkalauz – Minden-
napi életünk pszichológiája következő
előadásának. Május 22-én Prof. dr.
Bagdy Emőke pszichológus lesz ven-
dégük a Művészetek Házában. 
Az előadás tartalmából:
A boldogságot ígérő párkapcsolatra ne-
velésnek a családban felnövekedés, a
legfőbb szocializáló közösségben, az 
otthon érzelmi biztonságában eltöltött
első, legalább húsz év a záloga. Minden
életévünkben fontos életfeladatokat kell
megoldanunk, megtanulnunk, teljesíte-
nünk. Az első évben tanulunk kötődni,
szeretni, örülni, ragaszkodni, hinni a
másik emberben. A második életévben
kell az autonómia, önállóság felé vezető
első lépéseket megtenni, és fokozatosan
szabályozni magunkat, például szoba-
tisztaság. A háromtól hat éves korban a
pszichoszexuális alapokat rögzítjük, a
nemi identitást, itt dől el, hogy a von-
zalmunk merre tart később a párválasz-
tásban. Bizonyított ugyanis, hogy nem a
genetika tesz szexuáldeviánssá. A kis-
iskolás korban az önbizalom és az ön-
értékelés vésődik be, vagy sérül. Ettől

függ, hogy bízunk-
e magunkban, ké-
pességeinkben. A
serdülés és adolesz-
cencia korban az
identitásunk bon-
takozik ki, a fiatal
felnőtti jellem és
lelki gerinc. Ezután
válunk párkapcso-
lat éretté. Ahol a
fejlődésben sérü-
lünk vagy nem ka-
punk jó mintát, ott a
saját párkacsola-
tunkban is problé-
mák lesznek. 

Az előadásban szó
lesz ezekről a prob-
lémákról, a szülői
minta jelentőségé-
ről, a korai szerel-
mek és szexualitás
problémáiról, a szülő-gyermek nézet-
különbségek következményeiről, a
gyermekét egyedül nevelő szülő

nehézségeiről, és így tovább. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak
a szervezők!

A CSALÁDDÁ VÁLÁS ÜNNEPE!

MÁJUS 6., VASÁRNAP, 16 ÓRA,
GÖDÖLLŐ FŐTÉR

Édesanyák köszöntése a Világbéke-
gongnál.

MÁJUS 7., HÉTFŐ, GÖDÖLLŐI
KÖNYVTÁR

10.00-11.30 „Vedd észre időben!” – dr.
Kiss Katalin fejlesztő pedagógus elő-
adása a kisgyermekkori fejlődési
problémákról.
13.30-15.00: „Szülés, ahol te irányí-
tasz” – Kuharcsik Réka hipnoszülés
oktató előadása, beszélgetőkör.
15.00-16.00: A gyermekkori  ekcéma
problémái; dr. Horváth Ilona bőrgyó-

gyász, kozmetológus elő-
adása.

MÁJUS 8., KEDD, CIVIL
KÖZÖSSÉGI HÁZ

9.00-16.00: Siratószoba – A meg nem
született, elvesztett babákra emléke-
zünk.
10.00-15.00: Babbago etetőszék be-
mutató  és babakonyha, babamama
teázó, védőnői  és gyermekvédelmi
tanácsadás
Párkapcsolatok  szülés előtt és után…
15.00-16.00 Kobzi Zsuzsa Meső, a
Születés Hete Egyesület  elnökének
előadása.
Családállítás
17.00-18.00: dr. Kiss Katalin fejlesztő-
pedagógus előadása   a  Hellinger féle

családsegítő technikáról

MÁJUS  11.,  PÉNTEK, CIVIL
KÖZÖSSÉGI HÁZ
10.00-15.00: Babaruha börze, játék- és
gyermekruha cserebere.
17.00-18.00: „Anyám, anyám, édes-
anyám..” – Magyar Judit Mária képző-
művész kiállitásának megnyitója ver-
ses zenés kulturális  programmal.
Közreműködnek  a Játékkuckó  Óvoda
növendékei.
További információ:
www.szuleteshete.hu/godollo 
Tel.: 70/634-5680

Újból hazai jelöltnek szurkolhatnak
a gödöllőiek; a Csillag születik műsor
egyik fiatal tehetsége, Negyela Ber-
nadett ugyanis városunkban tanul. 
Az aszódi születésű ifjú hölgy a Re-
formátus Líceum tanulója. Énektu-
dásával egyaránt meghódította a kö-
zönség és a zsűri szívét.
Hajrá Bernadett!

Nyílt napra invitálta az érdeklődőket a Gödöllői Rendőrkapi-
tányság április 20-án, pénteken. A rendezvényre nagy számban
látogattak el a városi óvodások és iskolások is.

A gyerekek körében óriási si-
kere volt a bűnügyi technikai,
fegyver és kényszerítő eszköz
bemutatónak, aminek kereté-
ben kézbe vehették a külön-
böző fegyvereket és többek
között megismerkedhettek az
ujjlenyomat vétel titkaival. 

Az épület előtt felsorakozta-
tott rendőrségi járműveket ki
is próbálhatták az érdeklődők, megcsodálhatták az erre az alkalomra idehozott
versenyautókat, valamint ízelítőt kaphattak a rendőrkutyák munkájából. 

A program keretében megtekinthették az EU biztosítás gyermekszemmel című
rajzkiállítás díjazott alkotásait, és KRESZ-teszt várta a vállalkozó szellemű
látogatókat, akik 9-től 15 óráig válogathattak a különböző programok közül.
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Jól szerepeltek a gödöllői iskolá-
sok az április 17-ei ifjúsági ka-
tasztrófavédelmi vetélkedőn. A
versenyen a kirendeltséghez tar-
tozó települések általános és kö-
zépfokú oktatási intézményei-
nek csapatai vettek részt. 

A megmérettetésnek ez alkalom-
mal is a tűzoltóság udvara adott ott-
hont. Tizenöt általános iskola, és öt
középiskola, illetve gimnázium
egy-egy csapata adott számot pol-
gári védelmi, tűzmegelőzési, ka-
tasztrófavédelmi, veszélyes anya-
gokkal kapcsolatos, valamint első-
segélynyújtási és vöröskeresztes
ismereteiről. 
A gyakorlati feladatok során a gye-
rekek többek között tálcatüzet ol-

tottak porral-oltóval, úgynevezett nyúl-
gátat építettek, de kipróbálhatták azt is,
hogyan kell biztonságosan átkelni a mo-
csáron. A rendezvényt Fábián István
tűzoltó alezredes, a Gödöllő Katasztró-
favédelmi Kirendeltség kirendeltség-
vezetője nyitotta meg, és a végén a dí-
jakat is tőle vehették át a versenyzők. 

Rendkívül jól teljesítettek a versenyben
a gödöllői diákok. Az általános iskolá-
sok között a Hajós Alfréd Általános Is-
kola II. helyezettként jutott tovább a me-
gyei döntőbe, a középiskolák között I.
helyen a Református Líceum, a máso-
dikon pedig a Török Ignác Gimnázium
csapata végzett. 
A verseny lebonyolítását Gödöllő, Ik-
lad, Kistarcsa, Szada és Domony pol-
gármesteri hivatala, a Kalória Kft., a Su-
lyán és Fiai Kft., a Megyeri Kerékpár
Szaküzlet, a Saubermacher Magyaror-
szág Kft, a Seres és Tsa Bt. és az Árkus
2000 Kft. támogatta. jb 

„Hogyan neveljük gyermekeinket boldog párkapcsolatra?”

Lélekkalauz

Critical Mass Gödöllőn Családi nap a palotakerti bölcsődében

Mese került a kerítésre

Kiscsillag lett a licis diáklány

Nyílt nap a rendőrségen

Ifjúsági Katasztrófavédelmi verseny

Eredményes gödöllői diákok
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Nagy Bandó András úgy buk-
kant fel az 1979-es országos
humorfesztiválon, mint a leg-
kisebb fiú. A meséből. S rögtön
tarolt. Feltűnést keltett. Díja-
zott lett. A most megjelent
Egyedül állok című vaskos
kötetből, melyben összegyűjt-
ve nyújtja át a közönségnek hu-
moros szövegeit, megtudhat-
juk, hogy nem volt az a siker
előzmény nélküli. “1972 óta
írom és olvasom fel humo-
reszkjeimet” – olvashatjuk az
előszóban. 

Szegedi fiú volt, kőművesként dolgo-
zott. Megmártózhatott tehát a magyar
valóságban, annak egészen a legmé-
lyére szállhatott, őt is égették a gon-
dok, megsuhintotta mindaz, amit
már-már képtelenségnek érezhetünk
valamennyien.

Csak ő nem szenvedett némán.
Szóvá tette a bajt, kikacagható formá-
ba gyúrta a fájdalmat. S mind az azó-
ta eltelt évek során így cselekedett.
Egyre inkább így. Színpadon szere-
pelt, a televízióban láthattuk. Mint-
egy szócsöve lett a kisembereknek. 
Az Egyedül állok kötetben a legko-

rábbi írás 1972-ből származik. A cí-
me: A gyerek jövője. S mintha máig
ez a jövő foglalkoztatná. Mi lesz a
gyerekkel, mi lesz veled, mi lesz ve-
lünk? Hiszen dúl körülöttünk a fele-
lőtlenség, megkeseríti napjainkat a
nyegleség, megszámlálhatatlanul sok
kárt okoz a nemtörődömség. 

Akárha történelemkönyvet tarta-
nánk a kezünkben, ha forgatjuk az
Egyedül állok lapjait. A történelmet
követi, de nem a színéről, hanem a fo-
nákjáról. Mi volt a visszás az 1980-as
években? Mit hozott a rendszerváltás,
milyennek bizonyultak a 90-es évek,
melyektől pedig olyan sokat vártunk.
Hogy most aztán, most aztán…
Minden jó lesz. Nem időrendben so-
rakoznak az írások, a 80-as és a 90-es
években születettek mintha minden
rendszer nélkül követnék egymást.
„Őrült beszéd, de van benne rend-
szer”, idézhetjük a klasszikust,
Shakespeare Hamletjének sorát. 

Van bizony. Rímelnek egymásra a
pedig különböző politikai rendszer-
ben felfedezhető dolgok. Az azokból
fakasztható humor. A humor ráéb-
reszt, tulajdonképpen minek is va-
gyunk az átélői. Megmutatja a fentet
és a lentet, szembeállítja a kettőt egy-

mással. A humor nem tűri a hazugsá-
got. A humor az igazmondás maga.
Amit nem szabad, nem lehet kemé-
nyen, zordul beolvasni valahol, vala-
kinek, azt a humorista nyugodtan
szóvá teheti. Hiszen: csak viccel.
Csak szórakoztat. 

A kötetet záró írás mellett a dátum:
2012. Megszólítja a jelenlegi minisz-
terelnököt. Ki is merné ezt? A humo-
rista. Neki szabad. Azt egyetlen hatal-
masság sem kockáztatná meg, hogy
azt feltételezzék róla: nem érti a
tréfát. 
(Nagy Bandó András: Egyedül állok)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A legkisebb fiú

10 éve adták át a gödöllői városi könyv-
tár új épületét, azóta a kor elvárásainak
megfelelő színvonalon szolgálja az ol-
vasókat. 2006 a gödöllői könyvtárban a
digitális projektek éve volt: ekkor zajlott
a DG40 vetélkedő és az AITMES Euró-
pai Uniós projekt. Mindkettő célja az
volt, hogy digitális, mobil kommuniká-
ciós eszközök segítségével dolgozzák
fel a résztvevők a helyi kulturális örök-
séget, ismereteket. A sorba illeszkedik a
könyvtár jelenlegi részvétele az IVETA-
GR projektben. Ez egy olyan új, innova-
tív, játékon alapuló módszer, mely segíti
a játékosokat a kulcskompetenciák elsa-
játításában, fejlesztésében és ez által a
tanulásban.
Könyvtárunk megújulása óta egyik
hangsúlyos feladatának tekinti az élet-
hosszig tartó tanulás eszméjének gya-
korlati megvalósítását. Ehhez az új, kor-
szerű épület és berendezés minden esz-
közt meg is adott, így az elmúlt 10 év so-

rán a fentieken túl is számos tanfolya-
mot szerveztek a különböző korosztá-
lyoknak. Emellett több éve már műkö-
dik az intézményben értelmiségi kör,
sakk szakkör, nyugdíjas klub, rejtvény-
fejtő csoport, írókurzus és irodalmi mű-
hely és olvasókör.
Idén tavasszal is több új szakkört indí-
tanak a könyvtárosok: a bábszakkörbe
kisiskolások jelentkezését várják, a le-
endő társulat egyben a könyvtár gyer-
mekrendezvényeinek fontos szereplője
is lesz a tervek szerint. A Varázskréta
szakkör óvodásoknak szóló komplex
művészeti szakkör: mesék, versek fel-
dolgozása kreatív eszközökkel. Jár a
mese körbe-körbe címmel gyermek ol-
vasókört indítanak a könyvtárosok.
Mindhárom szakkörbe a gyermek-
könyvtárban folyamatosan lehet jelent-
kezni.
A nagyobbakat, akár felnőtteket is meg-
célzó szakkör szeptemberben indul: a

Leonardo programra alapuló foglalko-
zások fejlesztik a térbeli látást, a kreati-
vitást és segítséget nyújtanak egyes tan-
tárgyakhoz is (földrajz, biológia, rajz,
kémia, stb.)
Az 5. hét kérdése: Az élethosszig tartó
tanulást egyéni foglakozásokkal is se-
gítjük. Heti kérdésünk is ezzel kapcso-
latos:  Hogy hívják a 2008-ban induló
szolgáltatásunkat, melynek keretén be-
lül 1 órában 1 olvasónak nyújtunk segít-
séget számítógépes ismeretek (irodai
programok, internet) területén? 
Megfejtését kérjük adja le a regisztrá-
ción!
Az 4. heti megfejtés: Gödöllőn 2 alka-
lommal, 1985-ben és 2005-ben volt
könyvtáros vándorgyűlés.
Az 5. héten érvényes akciónk: április 25
– május 2.
Ezen a héten bármilyen hosszú késés 
esetén  a késedelmi díj 10 Ft.              gvkik

40 éves fennállását Gödöllőn először meg-
szólaló oratorikus művel ünnepli a Gödöllői Vá-
rosi Vegyeskar április 29-én a Királyi Kastély
Lovardájában.
Az elmúlt években megszoktuk, hogy a Gö-
döllői Városi Vegyeskar a Gödöllői Szimfo-
nikus Zenekar partnerévé nőtte ki magát és
oratoriumok sorát szólaltatták meg.
Legutóbb a zenekar jubileumi koncertjén Bach
Magnificatja előadásában vettek részt.
Ebben az évben is szép feladatok várnak az
énekkarra, májusban az Arpeggio Gitárze-
nekar jubileumi hangversenyén működnek
közre, júniusban Liszt Koronázási miséjét, ok-
tóberben Haydn Harmónia-miséjét adják elő a
Gödöllői Szimfonikusokkal.
Mindemellett júliusban egy amerikai kórussal
és a híres Új Liszt Ferenc kamarakórussal ad-
nak közös estet a Lovardában.
Jubileumi hangversenyük műsora kettős
arcot mutat. Vélhetően először hangzik el Gö-

döllőn  Giacomo Carissimi, a korai oratóriumi
világ egyik legnagyobb mesterének Jephte cí-
mű műve. A több szólistát felvonultató drámai
mű lebilincselően ábrázolja az emberi érzel-
mek széles skáláját. A különlegesen szép zene
a korai opera, a dramatikus bibliai jelenetek
középkori hagyományát és a reneszánsz zene
több kórusos gyakorlatát egyaránt alkal-
mazza.  A műsor második részében legkiválóbb
magyar zeneszerzőktől hangzanak el kórusok:
ez egyrészt válogatás az elmúlt évek legjelen-
tősebb hangversenyeinek műsorszámaiból, így
a közönség részleteket hallhat többek között
Ramirez Kreol miséjéből és Gounod Ünnepi
miséjéből. Elhangzik több népdalfeldolgozás, és
először szólal meg a fiatal magyar szerző, Ba-
rabás Árpád két népszerű madrigálja, Kányádi
Sándor verseire. A koncertnek elmaradhatatlan
része két spirituálé is, amely a mély érzelmeket
elementáris temperamentummal jeleníti meg. 
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Különleges zenei élményt ígér a
Cantus Ludus Énekegyüttes új
koncertsorozata, a Zenés kávé-
házi esték. A rendezvény azt a
hangulatot idézi fel, ami a múlt
század első felének elegáns, a
művészeti élet találkozóhelyei-
nek számító kávéházait jelle-
mezte. A világslágerek ezúttal
egy csodálatos helyszínen, a
Királyi Váróban csendülnek
majd fel.

A Cantus Ludus Énekegyüttes váro-
sunk egyik legfiatalabb művészeti cso-
portja. Albertné Joób Emese, Buka
Enikő, Gecse Júlia, Gombos Viktor és
Pertis Szabolcs közel két esztendeje
döntött a közös éneklés mellett. Kiállítás
megnyitókon, a barokk napokon és kü-
lönböző egyházi rendezvényeken már
többször hallhattuk őket, április 27-én
új, tőlük eddig nem megszokott műfaj-
ban lépnek a közönség elé. 

– Ez számunkra egy teljesen új terület –
mondta el lapunknak Buka Enikő –, de
úgy gondoltuk, a komolyzenei repertoár
mellett érdemes könnyűzenei dalokat is
megszólaltatni.
A spirituálék, az ebből kifejlődött swing

és jazz, majd a musicalek között számos
olyan dalt találunk, ami nem véletlenül
világsláger, sok évtizeddel megszüle-
tése után is. Az Amazing grace, az Over
the rainbow, vagy Gershwin szerzemé-
nyei – hogy csak néhányat említsek az
elhangzó dalok közül – örök értékek.  
– Mint az a címből is kiderül, nem
egyetlen alkalomról van szó, hanem
rendszeres programlehetőséget kínál-
nak a műfaj kedvelőinek. Milyen
gyakorisággal tervezik a koncerte-
ket?
– Úgy gondoltuk, kéthavonta invitáljuk
meg egy-egy estre a közönséget. Április
27-e után június 10-én, majd a nyári
szünetet követően ősszel folytatjuk új
előadással a sorozatot. Az április 27-i
bemutatót követően azonban a nagy
érdeklődésre való tekintettel megismé-
teljük koncertünket, ennek időpontja
még egyeztetés alatt áll, igyekszünk
minél előbb tájékoztatni a közönséget. 
– Az énekegyüttes nem egyedül készül
erre a zenei utazásra. Az első alka-
lommal is két vendég teszi még színe-
sebbé a műsort…
– Az első esten a műfaj két kiváló kép-
viselője csatlakozik hozzánk: Fodor
László, a Hot Jazz Band tagja, és dr. Bo-
hém, alias Ittzés Tamás hegedű-

művész, a debreceni Zeneművészeti
Egyetem tanára. Közreműködésükkel
négy hangszer, klarinét, szaxofon, he-
gedű és zongora muzsika teszi majd
teljessé a koncertet. Közös produk-
cióink mellett őket önállóan is hall-
hatja majd a közönség. Terveink sze-
rint valamennyi estre hívunk majd
vendéget, hiszen így a műfajnak egy
szélesebb skáláját tudjuk bemutatni. 
– A korabeli kávéházi hangulatot
nem csak muzsikával teremtik
meg. Jól tudjuk, hogy egyéb külön-
legességekre is számíthatnak a ven-
dégek?
– A belépőjegy ezeken az esteken
nem csak a zenehallgatást teszi lehe-
tővé. Úgy gondoltuk, ha már ezen a
csodálatos helyszínen van egy való-
ban békebeli hangulatot idéző kávé-
zó, a vendégek szívesen elfogyasz-
tanak a szünetben vagy az előadás
előtt/után egy teát, kávét, üdítőt, egy
különleges desszerttel, ami még kel-
lemesebbé teszi majd az estét. Re-
mélem, akik eljönnek, valóban úgy
érzik majd, mintha visszarepítette
volna őket az idő a múlt század első
felébe, ahol egy elegáns kávézóban
tölthetnek el egy kellemes estét.
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Cantus Ludus: április 27-én a Királyi Váróban

Mint azokban a boldog békeévekben…

Tanulás egy életen át Áténekelt évtizedek

Jubileumi koncertre készül a vegyeskar

MINDEN JEGY ELKELT!!!
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Városunk történetében több olyan műalkotásról tudunk, amit ma már csak az
emlékezet, vagy a dokumentumok őriznek. Ezek közé tartozik a Lenin-szobor
is, ami két évtizeden át foglalta el a korábbi cserkészszobor helyét a művelődé-
si központ mellett.

„…A gödöllői Lenin-szobrot egy jelentős szobrászművész, az 1923-ban szü-
letett, Kossuth- és Herder-díjas Varga Imre készítette. Művészetére jellemző a
tudatos deheroizálás, hétköznapi helyzetekben ábrázolja a történelem jelentős
figuráit. Így tett a gödöllői Lenin-szobor esetében is, a szovjet forradalmár ül
egy padon, jobb kezével egy asztalra könyököl, nagykabátja panyókára vetve a
vállán, egy szétnyitott könyvet tart a kezében és olvas, gondolataiba mélyedve
elmélkedik.

A korabeli újság, a Pest Megyei Hírlap tudósított az ünnepi nagygyűlésről, a
szoboravatás aktusáról. Gödöllőn, Lenin szobránál ünnepelte a megye a felsza-
badulás 37. évfordulóját. Az ünnepségen részt vett Cservenka Ferencné, az
MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Pest Megyei Pártbizottság első titká-
ra, Gödöllő országgyűlési képviselője. Péter János, az Országgyűlés alelnöke
volt az ünnepi szónok. Avatóbeszédében világosan megfogalmazta a politikai
üzenetet. Az itt a lényeg, hogy a királyok parkjába kerül a Lenin-szobor. Gödöl-
lő királyi nyaralóhely jellege történelmi igazságtalanság volt, a Lenin-szoborral
most a gödöllői nép veszi birtokba a
parkot, ez a szobor a történelmi igaz-
ságszolgáltatást szimbolizálja. Azt is ír-
ta az újság, hogy a szoborállítás a város
gyors fejlődésének a jele. 1981 áprili-
sában avatták föl a Petőfi Sándor Mű-
velődési Központot, amellyel a telepü-
lés lakóinak több évtizedes álma való-
sult meg, és rá egy évre még egy köztéri
szobrot is állítottak az új épület mellé.

A Lenin-szobor politikai okok miatt
került Gödöllő központjába és ugyani-
lyen okokból távolították el onnan az
1990-es rendszerváltozáskor. Lenin
semmilyen módon nem kötődött Gö-
döllőhöz, egy politikai eszmét testesí-
tett meg, amelynek lejárt a szavatossá-
ga. A város nem semmisítette meg, nem
rombolta le a szobrot, nem vitte el a budatétényi Szoborparkba, ahol 1992-től
kezdődően gyűjtik a politikus-ideológikus köztéri szobrokat, emlékműveket. A
VÜSZI őrzi a nagy méretű bronzszobrot, amely egy letűnt korszak tanúja és
mégis csak egy jó szobrász jó alkotása.”

(Részlet G. Merva Mária: Az olvasó Lenin című írásából)

MŰALKOTÁSOK
GÖDÖLLŐN

A Lenin-szobor (1982)

Városunk gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet, ame-
lyek között megtalálhatók az elmúlt századokból reánk ma-
radt művek, és a kortárs alkotók munkái is. Sorozatunkban
ezekkel ismertetjük meg olvasóinkat, de érdekességeket tud-
hatnak meg azokról az alkotásokról is, amiket már csak a fest-
mények, fényképek őriztek meg számunkra. 

(folytatás az 1. oldalról)
A kivitelezés 2011. január és június

között zajlott, igen feszített ütemben.
Az oda nem illő vasbetonszerkeze-
tek elbontásakor sikerült rögzíteni az
egykori tagozatok lenyomatait, s a
megtalált mintafelületek alapján az
épület eredeti gazdag architektúrája, a
perontetők és a nyílászárók is hitele-
sen voltak visszaállíthatók.

A belsőről igen kevés adat állt ren-
delkezésre, de analógiák, egykori le-
írások és régi mintakönyvek segítsé-
gével a belső terek falnézetei és kora-
beli színezése is rekonstruálható volt.
Az eredeti megjelenést hitelesen adja
vissza a természetes palával és szín-
vonalas díszmű-bádogos munkával
megvalósított tetőzet rekonstrukció-
ja” – állt a méltatásban, aminek alap-
ján az ICOMOS Magyar Nemzeti Bi-
zottság a gödöllői Királyi Váró tudo-
mányos kutatáson, szakszerű műem-
léki tervezésen alapuló, mind a kivite-
lezés, mind pedig a képzőművészeti
restaurálás vonatkozásában magas
színvonalon megvalósított példaérté-
kű, helyreállítási munkáit ICOMOS-
díjban részesítette.

Az elismerést Ágostonházi Lász-
lótól, az ICOMOS-díj Bizottság el-
nökétől és Nagy Gergelytől, az
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság
elnökétől Gaálné dr. Merva Mária,
a Gödöllői Városi Múzeum igazgató-

ja, Koncz Zoltán, a MÁV Zrt. vezér-
igazgató-helyettese és Klaniczay Pé-
ter, a Pest Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodájá-
nak képviselője vette át.

Az ICOMOS május 18-án Gödöl-
lőn, a Királyi Kastélyban tartja köz-
gyűlését és elnökválasztását. A bronz-
ból készült plakettet az ennek kereté-
ben megrendezett ünnepségen avat-
ják majd fel a Királyi Váró épületé-

ben.
(k.j.)

A Nők Éve keretében rendez-
ték meg a GIM-ház kiállítóter-
mében A. Szabó Magda Hazám
és Párizs című könyvének be-
mutatóját. A könyv szerzőjét és
beszélgetőtársát, Dvorszky
Hedvig művészettörténészt Fá-
bián Zsolt alpolgármester üd-
vözölte.

A közönség már a beszélgetés során
is ízelítőt kaphatott abból, amiről a
könyvben részletesebben olvashat.
Hogyan ismerkedett meg A. Szabó
Magda a középiskolában, majd az
egyetemen a francia nyelvvel és kul-
túrával.

Franciaországban először a stras-
bourg-i egyetemen dolgozott. Létre-
hozta a Magyar-Francia Ifjúsági Ala-
pítványt. Párizsban a Magyar Intézet
művészeti vezetője lett. Több kitünte-
tést kapott Franciaországban, leg-

utóbb 2009-ben a legrangosabbat, az
Akadémiai Pálmarend tiszti fokoza-
tát.

A könyvbemutató egyúttal a meg-
nyitója is volt a Válogatás a GIM-ház

gyűjteményes anyagából című cso-
portos képző- és iparművészeti kiállí-
tásnak. Körülöttünk képek, kárpitok,
kerámiák díszítették a falakat, melyek
megtekinthetők. (N.A.)

Új kiállítás nyílt a múlt héten az Erzsébet Királyné Szálloda éttermében. A fala-
kat Boar Szilvia máramarosszigeti festő alkotásai díszítik a következő hetek-
ben. A kiállított képek között néhány portré mellett elsősorban csendéleteket és
tájképeket láthatnak az érdeklődők.

Boér Szilvia tanulmányait a marosvásárhelyi Művészeti Középiskolában és
a Temesvári Egyetem művészi rajz szakán végezte, tagja a Romániai Képző-
művészeti Egyetem Nagybányai Fiókjának. Munkáit több nemzetközi kiállítá-
son is láthatta a nagyközönség. (b.j.)

A Mária Út Egyesület évek óta szervez zarándoklatot, ami Mária-kegyhe-
lyek érintésével Csíksomlyón ér véget, s melynek résztvevői a búcsú idején
érkeznek meg a magyarság talán legismertebb kegyhelyére.

Hagyomány, hogy a résztvevők zarándokzászlójukon elviszik a megállóhe-
lyek szalagjait, amik között évek óta ott találjuk a gödöllőit is. Nincs ez
másként idén sem, útjuk során ugyanis idén is megálltak városunkban. A
máriabesnyői bazilika díszudvarán Six Edit, az önkormányzat civil referense
kötözte fel zászlójukra a gödöllői szalagot.

(ny.f.)

ZZaarráánnddookkllaatt    CCssííkkssoommllyyóórraa

Magas színvonalú, példaértékű helyreállítási munka

Műemlékvédelmi díjat kapott a Királyi Váró

Könyvbemutató a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben

Hazám és Párizs

Boar Szilvia képei az Erzsébet Királyné Szállodában
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Április 28‐29‐én
9‐11 óráig: 

Dr. Koleszár István rendelője

Gödöllő, Árpád u. 32.

Tel.: 30/535‐5523

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

GAZDIT KERESŐ KUTYA

7 hónapos, közepes termetű, ivar‐
talanított, keverék szuka kutyus
gazdát keres. Tel.: 30/454‐8887.

A Föld napjához kapcsolódó
Föld Fesztivál keretében egy-
hetes programsorozattal várja
látogatóit a Fővárosi Állat- és
Növénykert április 23-tól.

A fesztivál voltaképpen az április 22-i
Föld napja egyhetes programsoro-
zattá kibővített változata, amelynek
során elsősorban tanulmányi csopor-
tokat, de családokat is várnak a vá-
rosligeti intézménybe. Hétfőtől pén-
tekig minden nap kincskereső játék-
kal, egy több állomásból álló vetél-
kedővel várják a gyermekeket. Hét-
végén az Ökocsiga Játszóház nyújt
lehetőséget a játékra és az ismeret-
szerzésre. A fesztivál ideje alatt az in-
tézmény számos partnere is képvi-
selteti magát. Egész héten működik
az Országos Erdészeti Egyesület
standja, ahol az erdők világát ismer-
hetik meg az érdeklődők. Pénteken,
szombaton és vasárnap a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság és a Ma-
gyar Madártani Egyesület is mű-
ködtet majd egy-egy állomást az ál-
latkertben, és a közönség megismer-

kedhet az Ipolytarnó-
con fellelt őslények vi-
lágával is. Emellett
hétvégén az Öthét
Egyesület jóvoltából a
szelektív hulladék-
gyűjtésről is számos
érdekességet tudhat-
nak meg a látogatók.
Az egyhetes rendez-
vénysorozat vasárnap
a pedagógusok számá-
ra rendezett hagyomá-
nyos nyílt nappal zá-

rul, melynek során a ta-
nárok, tanítók és óvópeda-
gógusok részletesen megis-
merkedhetnek az állatkert
által kínált pedagógiai lehe-
tőségekkel. 
A programok mellett az in-
tézményben rengeteg to-
vábbi látnivaló is akad, hi-
szen az elmúlt hetekben
számos állatkölyök szüle-
tett: többek között makik,
vízidisznók, szurikáták és
két zsiráfborjú.

Itt a tavasz, kezdenek rügyezni
a fák. Aki csak teheti, a kiskert-
ben vagy a hétvégi telken tölti
minden szabadidejét, hiszen
rengeteg munka vár egy igazi
kertészre. A nappalok hosszab-
bodásával, a fokozatos felmele-
gedéssel a növények újraéled-
nek, és robbanásszerűen bur-
jánzani kezdenek. Az ebben az
időszakban elvégzendő mun-
kálatoknak azonban mind
ránk, mind állatainkra nézve le-
hetnek káros hatásaik, ezért
fontos, hogy foglalkozzunk
ezekkel.

Mielőtt a fák kirügyeznének, illetve a
gyümölcsfák kibontanák szebbnél
szebb virágaikat, nem szabad meg-
feledkeznünk az úgynevezett lemosó
permetezésről. Ez megakadályozza,
hogy a telet a fák törzsének repedé-
seiben átvészelt lárvák és egyéb kár-
tevők károsítsák a leveleket, illetve a
majdani termést. Ezek a permetszerek
azonban nem veszélytelenek se ránk,
se állatainkra nézve. Tehát mielőtt
hozzákezdenénk a permetezéshez,
alaposan olvassuk el a termék hasz-
nálati útmutatását, mind a hígítási
szabályokat, mind a védőfelszerelést
illetően. Ha túl hígra készítjük a per-
metlevet, nem fog megfelelően hatni.
Ha túl töményre sikerül, mindent
leégethetünk vele. A kijuttatáskor ve-
gyünk fel megfelelő védőfelszere-
lést: védőruhát, kesztyűt, sapkát, sze-
müveget, sálat, hogy lehetőleg a per-
metszer még csak véletlenül se érint-
kezzen a testünkkel. Ha ez előfordul-
na, azt mindenképpen bő vízzel öblít-
sük le.

Ha a kertünkben kerti tó van, azt
még a permetezés előtt takarjuk le tel-
jes egészében fóliával, nehogy a per-

metszer egy esetleges, megfor-
duló erős széllökés hatására
bejusson a vízbe, mert az a ha-
lak pusztulását okozhatja. Ha a
szomszédban van tó, akkor te-
vékenységünkről mindenkép-
pen értesítsük a szomszédot,
hogy a megfelelő óvintézke-
déseket ő is meg tudja tenni.

A méreg kétszer is marhat

Ugyanez a helyzet a méhekkel is. A
tavaszi napsütés már őket is kicsalo-
gatja a szabadba, a korán nyíló virá-
gok (nárcisz, tulipánok, barka, arany-
vessző) virágporát gyűjtögetik szor-
galmasan. Még akkor is legyünk elővi-
gyázatosak, ha a felhasznált perme-
tezőszerre az van írva, hogy a méhekre

nem veszélyes. Sosem árt az óvatosság.
Szerencsére ezek a permetezősze-

rek nem édesek, így kedvenceink (ku-
tyák, macskák) nem szeretik, de eset-
leg egy még tapasztalatlan kölyök
könnyen belenyalhat az elkészült per-
metlébe. Ilyenkor két megoldás lé-
tezik: vagy meg kell hánytatni az álla-
tot (bízzuk ezt állatorvosra), vagy
itassunk vele tejet (ha akarja, ha nem,
fecskendővel vagy műanyag üveg-

ből). A tej ugyan nem közömbösíti a
mérget, de legalább felhígítja, és így a
méreg nem közvetlenül a gyomor és a
bél nyálkahártyáját teszi tönkre.

Egyes maró anyagok, mérgek felvé-
telekor kontraindikált a hánytatás,
mert ekkor – a „visszaúton” – a méreg
még egyszer végigmarhatja a gyom-
rot és a nyelőcsövet.

Ha szép füvet szeretnénk, akkor a
moha és a száraz fű összegereblyé-
zése, esetleg egy „bemelegítő” fűnyí-
rást követően szórjunk ki a keres-
kedelemben apró kis tápgolyók for-
májában kapható gyepműtrágyát. Ám
ezzel is hasonlóan óvatosan járjunk
el, mint a permetezőszer esetében.
Kedvenceinket zárjuk be a szobába
vagy a garázsba, esetleg a sufniba,
megelőzendő, hogy játékból megkós-
tolják, esetleg megegyék a táp-
golyókat.

Az elszáradt füvet, összegereb-
lyézett gazt, ha szárazság van, ne
égessük el, hanem komposztáljuk,
aminek köszönhetően rengeteg bioló-
giailag nagyon értékes anyagot vissza
tudunk juttatni a körforgásba, és a le-
vegőt sem szennyezzük. Figyeljünk
arra is, hogy az avarban megbúvó ál-
latokat (béka, sün, rovarok) ne hábor-
gassuk, ne bántsuk!

Ha a fenti tanácsokat megszívlel-
jük, akkor mind kertünk, mind álla-
taink, mind mi magunk „probléma-
mentesen” vészelhetjük át a kertész-
kedés szükségesszerű tavaszi felada-
tait. MTI

A tavaszi kert veszélyei állatainkra

Fontos óvintézkedések
A 2011-es körzeti erdőtervezés
során az erdőgazdálkodóknak
és a hivatalos természetvédelmi
szerveknek nem sikerült egyez-
ségre jutni a közel ezer hektáros
Csarna-völgy háborítatlanságá-
nak fenntartásáról. Az állami tu-
lajdonú erdőterület az országban
egyedülálló módon harminc éve
érintetlen, mégis hamarosan újra
sor kerülhet a fakitermelésre.  

A településektől távol, a Bör-
zsöny északi részén fekvő,
nagyrészt fokozottan védett
völgy ma még jelentős mérték-
ben őrzi a Kárpátok élővilágá-
nak értékeit.  Itt még fészkel a
fekete gólya, a parlagi sas, vagy
a fehérhátú fakopáncs. Patak-
jaiban megtalálható a kövi rák,
és a petényi márna, amely fajok
az ország más vizeiből már többnyire
kipusztultak. A Magyarországon csak
néhány helyen előforduló hiúz jelenléte
szintén ismeretes a Csarna vidékéről. A
völgy azon kevés területek egyike az
országban, ahol a fennmaradásuk

hosszú távon biztosított lehet –
amennyiben az erdőség háborítatlan-
sága fennmarad.

A terület jövőjével kapcsolatban az
erdőterv bizottság dönthet. Az egyez-
tetések során nem közeledtek egy-
máshoz az álláspontok. Ha továbbra
sem sikerül megegyezni, a végső dön-
tést a vidékfejlesztési miniszternek
kell meghoznia.

“Természetvédelmi szempontból
azt tartanánk az egyetlen helyes dön-
tésnek, ha a Duna-Ipoly Nemzeti Park

alig 2 százalékát kitevő Csarna-
völgyben továbbra sem lenne fakiter-
melés.” – mondta Figeczky Gábor, a
WWF Magyarország igazgatója. 

Magyarországon – néhány kis terü-
letű rezervátumot leszámítva – nin-
csenek háborítatlan erdőterületek. A
nemzetközi irányelvek és a hatályos
természetvédelmi törvény értelmében
ugyanakkor nemcsak a Csarna völ-
gyében, hanem valamennyi magyar-

országi nemzeti parkban ki kellene je-
lölni gazdálkodástól mentes, háborí-
tatlan területeket. A nemzeti parkok
ún. természeti zónájában az ember je-
lenlétét lehetőleg a fenntartható turiz-
musra és a természetvédelmi kezelés-
re kell korlátozni. Így történik ez a
környező országok többségében is.
Az új alaptörvényben is közös nem-
zeti örökségnek tekintett biológiai
sokféleség csak így őrizhető meg a
jövő nemzedékek számára. A foko-
zottan védett erdők az ország erdőte-
rületének töredékét jelentik, így az in-
nen kitermelt faanyagból származó
bevételek is elhanyagolhatók, ezért
egy részük természeti övezetté alakí-
tása semmiképp nem jelentene orszá-
gunk gazdaságára nézve számottevő
megterhelést. Nemzeti parkjaink fo-
kozottan védett erdeinek megóvása –
akárcsak az egész világon – közügy,
amelyet a gyakorlatban is érvényesí-
teni kell. 

“Reméljük, hogy a Csarna-völgy
nem kerül azon természeti értékeink
sorába, amelyek szűk látókörű gaz-
dasági érdekeknek esnek áldozatul!”
– tette hozzá a szakember.           wwf.hu

Föld Fesztivál kezdődött az Állatkertben

Veszélyben hazánk legnagyobb vadonja

Megmentése közügy
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A Gödöllői Lovas Sport és Ha-
gyományőrző Közhasznú
Egyesület sajnálattal tudatja,
hogy a gödöllői hagyományos

Díjugrató Lovasverseny az
idén május elsején elmarad. A
verseny elmaradásának fő
oka az, hogy az Egyesület, az

intézményi, a vállalkozási, va-
lamint az egyéni szponzorok
szoros anyagi helyzetéből
adódóan a verseny színvona-

las megrendezéséhez szük-
séges anyagiak nem állnak
rendelkezésre.

-G.L.S.E. Vezetősége-

KÖZLEMÉNY – Pénzhiány miatt nem lesz lovas Majális

Elmarad a hagyományos május elsejei Díjugrató Lovasverseny

Nem sikerült kvótát érő helyen,
azaz az első négy között végez-
nie a kardozó Benkó Rékának az
április 22-én, a vívók pozsonyi
olimpiai kvalifikációs versenyén,
így nem lehet ott a nyári játéko-
kon. Londonban csupán négy
magyar vívó léphet majd pástra.

Benkó Réka – Kovács Tamás szövetsé-
gi kapitány tájékoztatása szerint – a cso-
portkört nagyon simán vette, öt győzel-
met aratott, ennek eredményeként a 16-
os táblán kiemelt volt, a legjobb nyolc
között viszont 15:11-es vereséget szen-
vedett a német színekben szereplő Buj-
dosó Alexandrától, az 1988-ban csapat-
ban olimpiai bajnok, évek óta Németor-

szágban edzősködő Bujdosó Imre lá-
nyától.
Ezzel az is eldőlt, hogy városunkat Tóth
Kriszta asztaliteniszező, Deák-Nagy
Marcell és Erdélyi Zsófia atléták kép-
viselik majd a 2012-es londoni Olim-
pián. -li-

Vívás – Nem sikerült a kvótaszerzés

Benkó Réka nem lesz ott Londonban

Április 13-15. között rendezték
Veszprémben az U14-es csapa-
tok országos döntőjét az Erima
kézilabda gyermekbajnokság-
ban. A nyolccsapatos döntőben –
területi elvek alapján felosztva –
két csoportban folytak a küzdel-
mek. A legjobb nyolc között a Gö-
döllői SE is ott volt, akik végül a 2.
helyen végeztek.

A GSE csapata a tavalyi országos baj-
nokot legyőzve nyerte meg csoportját és
került a felsőházba, a legjobb négy csa-
pat közé. Az elődöntőben a FTC csapa-
tával csaptak össze lányaink és nyerni is
tudtak, így a döntőbe kerültek. A finálé-
ban csakúgy, mint a Balázs-kupán, a
Győri Audi ETO KC csapata volt az el-
lenfél, sajnos ezúttal is jobbnak bizo-
nyultak a Rába-partiak. Majoros Gusz-
táv tanítványai ennek ellenére kiválóan
teljesítettek egész évben, hiszen több,
nagynevű NB I-es egyesület utánpótlás
csapatával vették fel a versenyt és több
esetben sikerült legyőzniük őket, ezzel
dicsőséget szerezve városuknak. A torna
legjobb játékosa Blaubacher Dóra lett.
A csapat tagjai: Blaubacher Dóra, Bo-
tyik Alexandra, Csalló Franciska, Csen-

teri Anna, Hornyák Bernadett, Kalmár
Henrietta, Lovász Brigitta, Pathó Dóra,
Sándor Johanna, Szekeres Dóra, Szintai
Nikolett, Sztankovics Réka, Tamás
Martina, Varga Adrienn, Zavacki Rená-
ta, edző: Majoros Gusztáv
Az egyesület U13-as – tavaly országos
3. helyezett – csapata szintén kivívta az
országos döntőbe való szereplés jogát a
Budapesten tartott országos elődöntőn.

Országos elődöntő – Nem sike-
rült a döntőbe jutás a FISE-nek

Harmadik helyen végzett a gyermek ké-
zilabda országos bajnokság elődöntőjé-
ben a Főnix ISE 2000-es fiú korosztá-
lya, így nem sikerült a döntőbe jutás. A
Hajós iskola tornatermében megrende-
zett négyes elődöntőben a gödöllői fia-
taloknak az FTC, az Ózd, valamint a
Békés ellen kellett volna kivívniuk a to-
vábbjutást érő két hely valamelyikét.
Bárdos Mónika és Zsembery Tamás
tanítványai az első mérkőzést sajnálhat-
ják igazán, amikor is a Ferencváros el-
len betliztek (13:9-es vereség) és végül
ezen múlott a továbbjutás, ugyanis az
Ózd ellen 16:16-os döntetlent értek el,
míg az előzetesen favoritnak számító

Békés csapatát 21:14-re
verte a FISE.
A csapat tagjai: Palasics
Kristóf, Hegyi Tamás, Ur-
bán Soma, Szeredi Gergő,
Palánkai Márton, Thury
Márk, Kassai Levente, Fá-
bián Tamás, Poroszkai
Bogdán, Pacs Gergő, Bo-
tyik Máté, Debreczeni
Máté, Ratkai Csaba, ed-
zők: Bárdos Mónika és
Zsembery Tamás. -li-

Kézilabda – Országos utánpótlás sikerek

GSE ezüstérem az ob-n

1-1-re áll a női röplabda magyar
bajnoki döntő, miután az első
meccsen 3:1-re kikapó TEVA-
GRC csapata, az elmúlt vasárnap,
hazai pályán hasonló szettarány-
nyal múlta felül a Vasast. Ludvig
Zsolt tanítványai megalkuvást
nem tűrő játékkal verték hazai
pályán riválisukat.

A bajnoki döntő első találkozóját a Va-
sas otthonában rendezték április 20-án,
amelyen minden tekintetben felülmúl-
ták a házigazdák a mieinket, így teljesen
megérdemelten nyerték 3:1-re az első
felvonást. Nem volt idő a sebeket nyalo-
gatni, ugyanis két nappal később már
Gödöllőn csaptak össze a felek.
Nos, a visszavágás sikerült, a mentáli-
san és játékban is jobb TEVA-Gödöllői
RC remek csapatmunkával és kiváló
közönségének segítségével 3:1-re verte

a Vasast, ezzel az egyik fél harmadik
győzelméig tartó párharc, két találkozót
követően 1-1-re áll.
A párharc harmadik felvonására lapzár-
tánk után, április 25-én került sor, míg a
negyedik meccset ismét Gödöllőn ren-
dezik április 27-én, pénteken. a buda-
pesti derbin is, de az egyetemi sportcsar-
nokban pénteken megrendezésre kerülő

meccsen nagy szüksége
lehet Széles Petráéknak a
buzdításra, így, aki teheti,
látogasson ki és szurkoljon
a TEVA-GRC csapatának.
Egyéb iránt, az összes ta-
lálkozót élőben közvetíti a
DigiSport tévécsatorna.
Ludvig Zsolt így értékelte
a hazai sikert: – Az első
szettől érződött, hogy más
ritmusban kezdtünk el ját-
szani. Látszott, hogy min-

denki nagyon akarja a győzelmet, és
örömteli volt, hogy a cserék is a
legjobb teljesítményüket nyúj-
tották a pályán, így mindenki
maximálisan kivette a részét eb-
ből a sikerből.
Magyar bajnoki döntő, 1. mér-
kőzés: Vasas-Óbuda Hofeka –
TEVA-Gödöllői RC 3:1 (18, -19,
16, 17)
Magyar bajnoki döntő, 2. mér-
kőzés: TEVA-Gödöllői RC –

Vasas-Óbuda Hofeka 3:1 (18,-19,16,17)

Utánpótlás – Szárnyaló Sasok

A szokatlan formában megrendezett 20-
11/2012-es Budapest-bajnokság 2. he-
lyén végzett a Gödöllői Sasok, fiú mini
röplabda csapata. Az év folyamán több
tornát rendezett a szövetség, amelyet a
Sasok mind megnyertek, ám az utolsó,
nyílt nevezésű tornára jelentkezett a kor-
osztálya egyik legjobbjának számító
Székesfehérvár. Velük nem bírtak a gö-
döllőiek, sőt, az egész év során gyengén
teljesítő bírók is segítették a Fejér me-
gyeieket, így maradt a koránt sem lebe-
csülendő ezüstérem. A csapat: Baki Bá-
lint, Bordács Márton, Domokos Balázs,
Filip Dávid, Kovács Dávid, Nagy
Zsombor, Sjerps Erik, Somlós Baldó,
Szabados Zsombor, Wirnhardt Bence
(csapatkapitány) edző: Wirnhardt Osz-
kár.                                                            -tl-

Röplabda – Bajnoki döntő

Volt válasza a Gödöllőnek

Az elmúlt hétvégén a Sülysáp
KSK-t fogadta a Gödöllői SK Pest
megyei I. osztályban szereplő
labdarúgó csapata. Nincs jó
passzban a GSK, ugyanis soro-
zatban negyedik vereségét szen-
vedte el, ezúttal is egy apró góllal
maradtak alul a gödöllői fiatalok.

Gödörben a csapat, tömören így lehetne
összefoglalni a GSK utóbbi hetekbeli
szereplését, hiszen már a negyedik
olyan meccsét játssza az együttes, ame-
lyen egy góllal marad alul hazai pályán.
Nem játszott jól Lovrencsics László
alakulata a Sülysáp ellen, így a csak ki-
csit jobban teljesítő vendégek megérde-
melten vitték el mindhárom bajnoki
pontot. A továbbra is csatár- és ezúttal
létszámgondokkal is küszködő mieink
egy helyet visszacsúszva, az 5. helyen
állnak jelenleg a tabellán 31 ponttal.
Az U19-es gárda nyerni tudott, így

Sztriskó István csapata továbbra is 4. a
tabellán a megszerzett 44 pontjával. A
Gödöllői SK a következő fordulóban,
tavasszal először idegenben, Veresegy-
házán lép pályára.
Pest megyei I. osztály, 22. forduló
Gödöllői SK – Sülysáp KSK 0–1 (0–0)
Pest megyei I. osztály U19, 22. forduló
Gödöllői SK – Sülysáp KSK 2–1 (1–0)
Gól: Farkas Péter, Kővágó Ádám

Megyei III. osztály – Pontocska
idegenből

Ponttal távozott a Gödöllői SK második
csapata Tinnyéről, ezzel továbbra is az
5. helyet foglalja el a megyei III. osztály
közép csoportjában. A GSK II. csapata
legközelebb is idegenben, a Kisalag ott-
honában lép pályára majd.
Pest megyei III. osztály közép cso-
port, 16. forduló: Tinnye – Gödöllői
SK II. 2–2 (1–1) Gól: Szeles Dávid (2)

Utánpótlás – Továbbra is reme-
kelnek a fiatalok

NB II. U17-es bajnokság közép-keleti
csoport, 20. forduló
Szigetszentmiklósi TK – Gödöllői SK
U16-Maglód 0–10 (0–4) Gól: Husz At-
tila, Hegyi Balázs (4), Szabó Tibor (2),
Vizi Richárd, Bali Dávid, Nagy Barna-
bás
NB II. U17-es bajnokság közép-keleti
csoport, 20. forduló
Gödöllői SK U16-Tura – Dunaharaszti
MTK 2–2 (1–1) Gól: Gyenes Zsolt (2)
NB II. U15-ös bajnokság közép-keleti
csoport, 20. és 22. forduló
Gödöllői SK – Soroksár 2–4 (2–1) Gól:
Ifj. Morvai László, Fellegi Nándor
Gödöllői SK – Salgótarján 5–4 (2–3)
Gól: Balogh Róbert (2), Molnár Márton
(2), Varsányi Botond
NB II. U13-as, ¾ pályás bajnokság
közép-keleti csoport, 20. és 22. ford.:
Gödöllői SK – Soroksár 1–2 (0–0) Gól:
Pósa Márk
Gödöllői SK – Salgótarján 2–1 (0–1)
Gól: Rákóczi Péter, Szabó Rajmund   

-tt-

Labdarúgás – Gödörben a Gödöllő

Négymeccses nyeretlenség

Magyar Bajnoki döntő, 
4. mérkőzés

2012. április 27.,péntek 18 óra

TEVA-GRC – Vasas-Óbuda Hofeka
Egyetemi Sportcsarnok

Április közepén a Bocskai SE két
együttesel útnak indult és meg
sem állt Csehországig, ahol egy
nemzetközi kosárlabda tornán
vett részt két korcsoportban. Az
U14-es lányoknak nem sikerült a
dobogóra jutás, ellenben az U19-
es hölgyek a 3. helyen zárták a
sorozatot.

Mácsai Tamás és Iski Zsolt tanítványai
Ostravában mérhették össze tudásukat
két korcsoportban. Az U 14-es lányok
tisztesen helyt álltak, de elég érdekesen
alakultak a szabályok menet közben, így
nem sikerült ezúttal kiugróan teljesíteni.

Az U 19-es együttes ellenben remekelt
és egészen a 3. helyig meneteltek a höl-
gyek. Iski Zsolt értékelte a nemzetközi
tapasztalatokat: – Összességében elége-
dettek vagyunk és hasznos
volt ez a torna számunkra.
Ezúton is köszönet Bajusz
Árpádnénak, a Líceum
igazgató Asszonyának, va-
lamint Mácsai Tamás kollé-
gámnak a fáradhatatlan
munkájukért és segítőkész-
ségükért.
Az U14-es csapat: Somo-
gyi Vera, Poroszkai Fanni,
Bucsai Dóri, Knoreraff Or-

solya, Győri Sára, Kondrák Sára, Szik-
szai Rebeka, Novák Zsuzsi, Kondrák
Réka, Bucsai Anna, Geszti Petra, edzők:
Mácsai Tamás és Iski Zsolt.
Az U19-es gárda (a képen): Oswald
Réka, Mészáros Anna, Soós Alexandra,
Majoross Krisztina, Végh Adrienn, Var-
ga Dorottya, Iski Eszter, Piffkó Eszter,
Wirnhardt Júlia, edző: Iski Zsolt. -li-

Kosárlabda – Bocskai SE csehországi sikere

Bronzérmes az U19-es BSE

Már-már oktatófilmnek beillő
jelenetekkel tarkított találko-
zón nyert ismét a Gödöllői Bi-
kák csapata, ezúttal a Rubeola
FC Csömör ellen hazai pályán,
ezzel megerősítette 3. helyét .
Baranyai Pál együttese a 17. forduló-
ból elmaradt mérkőzésen könnyed já-
tékkal és magabiztos nyert 13–3-ra,
így két fordulóval az alapszakasz vége
előtt 39 ponttal, a 3. helyről várja a
véghajrát. A gödöllőiek előbb a tabella

5. helyezettjéhez, a jelenleg 34 pontos
Újszegedi TC-hez látogatnak, majd az
alapszakasz zárásaként a most 36
ponttal 4. helyen álló Colorspectrum
Aramis gárdáját fogadják (Április 30.,
hétfő 20 óra, Egyetemi csarnok).
Futsal NB I., 17. forduló
Gödöllői Bikák – Rubeola FC Csömör
13–3 (8–1) 
Gól: Ughy Márk (4), Jenei Ottó (5),
Nagy Roland (2), Lovrencsics Balázs,
Schrancz Balázs -lt-

Futsal – Kiegyenesedett a tabella

Pergett az oktatófilm

A Gödöllői Sasok

BSE U19-es csapata

A győztes pont utáni öröm: Talpon a csapat, az ed-
zők és a szurkolók

A GSE sikercsapata
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Múzeumpedagógiai foglalkozások
A Királyi Váróban rendezett Nők a

Gödöllői Művésztelepen kiállításhoz 
Általános iskolásoknak 1- 6. osztályig

(Április 23-tól)
Gyermeki élet a művésztelepen 

Kézműves foglalkozással
egybekötött játékos ismerkedés a

művésztelepen készült játékokkal és
mesékkel.  

Időpont egyeztetés:
Holló Ágnes (művészettörténet)

+36-70-433-5188
holloagnes88@gmail.com

A foglalkozások ára: 200 Ft/fő

1 SZÁZALÉK
A Gödöllői Művésztelep

Alapítványt a Gödöllői Városi
Múzeum hozta létre 1991-ben a 20.

század eleji szecessziós
művésztelep tárgyi- és

dokumentumanyagának gyűjtésére
és gondozására, a művészteleppel

kapcsolatos tudományos és
közművelődési tevékenység támo-

gatására. Kérjük, adójának 
1 %-ával támogassa az alapítvány

munkáját.
A GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEP

ALAPÍTVÁNY adószáma:
19179148-2-13
Tel.: 422-002

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

VÁLOGATÁS AZ ELMÚLT ÉVEK KIÁLLÍTÁSAIBÓL
KIÁLLÍTÁS A GIM‐HÁZ GYŰJTEMÉNYI ANYAGÁBÓL

Résztvevő művészek: 

Anti Szabó János, Ardai Ildikó, Borgó, E. Sza‐
bó Margit, F. Orosz Sára, Farkas Éva, Gyulai
Líviusz, Katona Szabó Erzsébet, Keresztes
Dóra, Kodolányi László, Kovács Péter Ba‐
lázs, Kun Éva, Molnár Péter, Müller Magda,
Nagy Judit, Orosz István, Penkala Éva, Rem‐
sey Flóra, Somorjai Kiss Tibor, Szuppán Irén 

A kiállítás május végéig minden hétvégén, szombaton és vasárnap 14 órától 18 óráig,
előzetes bejelentkezést követően más időpontokban is megtekinthető. 

GIM‐Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15‐17.
Telefon: 28/419‐660

e‐mail: gimhaz@invitel.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

A tárlat megtekinthető a
hivatal nyitva tartási 

idejében, 8-16.30 között

A kiállítás 2012. júniusáig
látható

Miből lesz a festő?

Boda Anikó festő 
kiállítása

a Polgármesteri Hivatal 
I. emeleti folyosógalériáján
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655

Április 23-30-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 416-551.
Április 30-május 7-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.  

PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,             
06-70/550-3377.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Közérdekű telefonszámok
Városunk lakói gyakran tanácstalanok, milyen telefonszámon fordul-
hatnak segítségért. Ezért a jövőben közölni fogjuk a leggyakrabban
kért számokat:

ELMÜ központi hibabejelentő:  06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)
ELMÜ-SZOLG Kft.: 06-28/430-562 (munkaidőben)
RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL:  06-20/524-0340
HÉV POLGÁRŐRSÉG: 30/621-4468.
VÜSZI ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36 80 300-300
TÁVHŐ Kft.:514-096
Zöld Híd Kft.: 418-603

SPANYOL-NÉMET-OROSZ 

szakos diplomás nyelvtanár nyelvvizsgákra, 
érettségire való felkészítést és 

korrepetálást vállal minden szinten. 
Tel.: 06-30/470-4483.

TÁJÉKOZTATÁS – FÖLDHIVATAL

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2012. április 1-jétől Hivatalunk
ügyfélfogadása az alábbi rend szerint módosul:

Hétfő: 8:00-15.30 (Sorszámosztás: 15:00-ig)
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

Szerda: 8:00-15:30 (Sorszámosztás: 15:00-ig)
Csütörtök: 8:00-13:00 (Sorszámosztás: 12:30-ig)

Péntek: 8:00-11:30 (Sorszámosztás: 11:00-ig)

A Máriabesnyői Patika (Gödöllő Szabadság út 167 sz.)
nyitvatartása megváltozott: 

Hétfőtől-péntekig: 07.30-18.30-ig!

1 SZÁZALÉK

Köszönjük, hogy adója 1
százalékával támogatja a
KIRCHHOFER JÓZSEF
SPORTEGYESÜLETET.

MANÓ MARATON, 
MINI MARATON.

Adószám: 18721728-1-13
Bankszámla szám: 

65100266-11061614 

FELHÍVÁS – ÓVODAI JELENTKEZÉS

Értesítjük a gödöllői állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket, 
hogy a város óvodáiba történő jelentkezés időpontja:
2012. MÁJUS 7-11-IG, MUNKANAPOKON 8-17 ÓRÁIG.
A 2012/2013-as nevelési évre való jelentkezés feltétele a betöltött 3. életév és gödöllői lakóhely vagy
tartózkodási hely, melyről a jelentkezés során igazoló nyilatkozatot kell kitölteni.
Kérjük, hogy a harmadik életévét betöltött gyermekük óvodai felvételét a körzetük szerinti óvodába kérjék.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal vinni:
A gyermek születési anyakönyvi kivonata, egészségügyi kiskönyve, TAJ kártyája és lakcímkártyája.
A szülő vagy gondviselő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.
Az óvodai körzethatárok és az igazoló nyilatkozat Gödöllő város honlapján (www.godollo.hu) érhető el.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző sk.

FELHÍVÁS – BÖLCSŐDEI FELVÉTELI KÉRELEM

Értesítjük a gödöllői állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket,
hogy 3 éven aluli gyermekük bölcsődei felvételi kérelmét az alábbi időpontban jelezhetik az
önkormányzat által fenntartott bölcsődékben:
2012. MÁJUS 7–11-IG NAPONTA  8-16 ÓRÁIG,
1. számú Városi Bölcsőde, Gödöllő, Palota-kert (Tel.: 410-906) Bölcsődevezető: Varga  Gyöngyi.
2. számú Városi Bölcsőde, Gödöllő, Kossuth L. u. 5-7. (Tel.: 410-566) Bölcsődevezető: Pálfi Sándorné.
3. számú Városi Bölcsőde, Gödöllő, Premontrei u. 8. (Tel.: 422-072) Bölcsődevezető: Kolozs Istvánné.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

2.

Alpolgármesteri 
fogadónap változás

TÓTH TIBOR
alpolgármester 

fogadónapja

2012. április 30‐a helyett 
2012. MÁJUS 7‐ÉN 

lesz megtartva.

Polgármesteri 
fogadónap változás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy DR. GÉMESI GYÖRGY

polgármester májusi fogadónapját
május 9‐én, szerdán tartja az

alábbi időpontokban: 
10.00‐ 12.00
14.00.‐16.00

A városi piac ünnepi nyitvatartása

Április 30. (hétfő): 7-12 óráig
Május 1. (kedd): ZÁRVA

Május 6. (vasárnap): 7-12 óráig
(anyák napi virágvásár)
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INGATLAN

+Gödöllőn a Szőlő utcában, nagyon szép,
egyedi bútorokkal felszerelt tetőtéri lakás
eladó! (45 nm, egy szoba, nagyon alacsony
rezsi, zárt parkoló.) Ár: 11,2 mill.Ft. Érd: 70-
609-8681, 20-9824-105.

+ÁRCSÖKKENÉS János utcában,
téglaépítésű házban 1 szobás alacsony rezsi-
jű lakás, külön zárható 10 nm-es tárolóval
eladó. Iár 6,5 MFt  20-7722428 

+Központhoz közel dryvit szigetelt 80 nm 2
szobás családi ház garázzsal az udvaron
eladó. Iár 16,8 MFt 20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+GÖDÖLLŐN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ 1 szintes, 2
szoba +nappalis sorház 300 nm-es telekkel,
kulcsrakészen 17 MFt, (beépíthető tetőtérrel)!
20-772-2429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU 

+Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha-
étkezős, tégla, betongerendás, kiváló állapotú
kockaház eladó Iár 16,9MFt 20-7722429   

+Akció! Új építésű 4 lakásos társasházban, 2
szoba +nappalis, 62 nm-es lakás leköthető Iár
15,5 MFt 20-7722429     

+PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI
FEKVÉSŰ, ERKÉLYES JÓ ÁLLAPOTÚ
LAKÁS AKCIÓS IRÁNYÁRON  7,9 MFt  20-
8042102   WWW.GODOLLOIHAZ.HU 

+Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez
közel, új építésű nappali + 1szobás, konyha-
étkezős bruttó 55 nm-es, cirkófűtéses lakás
eladó kulcsrakészen. Iár 13,7 MFt 20-
7722429 

+Újfenyvesben 740 nm-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-ér t 20-
7722429  

+Alkalmi vétel! Remsey körúton 1+2 fél-
szobás 66 nm-es jó állapotú lakás 11.5 MFt
Irányáron eladó 20-8042102      

+Sürgősen eladó Harasztban 3 szoba +nap-
palis, 85 nm-es,jó beosztású, fedett kocsibeál-
lós családi ház 500 nm-es telekkel Iár 25MFt
20-7722429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+Palotakerten 44 nm-es részben felújított
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+2 félszobás lakások
kertrésszel, autóbeállóval, nagy terasszal
eladók 14,5MFt-tól 20-8042102

+Eladó Gödöllőn, központban másfél szobás
felújított lakás Iár: 7 M FT 20-8042102

+Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél
szobás mfszi lakás 9.6MFt 20-8042102

+Gödöllőn, a Palotakert lakótelepen, 63 m2-
es 1+2 félszobás, átlagos állapotú lakás
7.9Mft-ért eladó! 20-5391988

+Gödöllő központjában, a Tűztorony házban
1.em-i, 45 m2-es, két szobás lakás eladó!
14.8MFt! 20-5391988

+Gödöllőn a János utcában felújítandó, 2.em-
i erkélyes lakás, két szobával eladó! 20-
5391988

+Gödöllőn Fenyvesben, 1340 m2-es telken,
masszív felújítandó családi ház 16MFt-os
irányáron eladó! 20-5391988 

+Kiváló befektetés! Eladó Gödöllő
belvárosában, Erzsébet park szomszéd-
ságában, 100 nm-es nappali+3 szobás családi
ház, kertrésszel, garázzsal. Üzleti tevékenysé-
gre, irodának, vagy visszabérlésre is alkalmas.
I.ár: 24,9 mFt. Érd.: /20-417-7687

+Veresegyházán, eladó egy 740nm-es telken
2 szoba+ konyhás, fürdőszobás családi ház. A
tetőtérben 1 szoba található erkéllyel. I.ár: 24,2
m Ft. 3577, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn eladó panorámás környezetben egy
hétvégi ház. A telek gyümölcsfákkal beültetett,
rendezett, kerített és közművekkel ellátott. I.ár:
11,2 mFt. 3581, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Veresegyházon, téglaépítésű, 124 nm-es jó
állapotú nappali három szobás családi ház
eladó. Fűtése falicirkó, melegvíz ellátása gázbo-
jler. Pince az épület alatt, garázs, valamint
terasz, díszkert és gyümölcsös. I.ár: 22 m Ft.
3588, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Mogyoródon 170 nm-es, újszerű családi ház
eladó. A ház szinteltolásos kialakítása exk-
luzívvá teszi megjelenését. Nappali, konyha,
étkező, két fürdőszoba, három hálószoba. A
házhoz 1140 nm-es telek tartozik, két kocsi-
beállási lehetőséggel, elektromos kapuval.
I.ár: 54 m Ft. 3586, 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 magas-
földszinti lakás. I.ár: 10,9 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn eladó a Szőlő utcában 69 nm-es,
egyedi fűtéses, 3 szobás öröklakás. I.ár: 14,4
m Ft. 3555, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Palotakerten többféle méretben, elren-
dezésben, földszinti, magasföldszinti, emeleti
lakások eladóak Ár: 9,5-től 12,9 mFT.-ig.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn eladó egy két és félszobás,
téglaépítésű, egyedi fűtéses, erkélyes, I.
emeleti öröklakás Erzsébet park közelében.
Ház előtt parkolási lehetőség, szép,
zöldövezetes környezet, csendes hely. I.ár: 12,2
MFt. 3566, 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 bér-
bevétellel kétszintes, 100 nm-es üzletház
eladó! I.ár: 24,9 mFt. Érd.: -20-41-77-687

+Kertvárosban, nagyon jó állapotban lévő, 110
m2 alapterületű családi ház, 100 m2-es
szuterénnel, mely vállalkozás kialakítására is
alkalmas (víz, villany, ipari áram bevezetve). 3
szoba, társalgó, konyha, fürdőszoba, wc. Telek
540 m2-es, örökzöldekkel beültetett. I. ár: 21,5
m Ft. 2981, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+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

+AKCIÓS VÉTEL! Eladó Gödöllőn a
Kertvárosban 1034 nm-es 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 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn, központhoz közel, négyemeletes
csúsztatott zsalu-tégla házban 59 nm-es lakás
eladó. Jó állapotú, a szobákban szalagparket-
ta. I.ár: 11 mFT. 3582, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Vácszentlászlón, csendes környezetben,
egy tó közvetlen közelében 90 nm-es családi
ház eladó. Újszerű, fűtése cirkó, a nappali és a
konyha szinteltolásos, amerikai rendszerű. Az
emeleten, a tetőtérben két hálószoba,
valamint kézmosó és wc található. A kert 800
nm-es, gondozott. I.ár: 15,9 MFt. 3574, Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó egy használtautó kereskedés Gödöllő
legforgalmasabb részén, főút mentén, 1600
nm-en, irodaházzal, a terület egyéb vál-
lalkozásra is alkalmas. Az irodaház mérete
117 nm. I.ár: 32 m Ft. 3591, Érd.: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+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

+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

+Két generációs családi ház tulajdonostól
áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén
eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alka-
lmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha,
fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tar-
tozik 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.

+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).

+Magánszemélytől eladó Gödöllő közpon-
tjában egy 2. emeleti, erkélyes, alacsony rez-
sivel rendelkező, egyedi gázfűtéses, pezs-
gőfürdős, cserépkályhás, részben felújított
lakás. Parkolás az erkély alatt biztosított. Iá:
10.8 mFt. Tel.: 70/3350-379.

+ELADÓK! Gödöllő legszebb részén, TESCO
közelében, most épülő új lakóparkban építési
telkek, Nyárkút utcában 2500m2 SZÁNTÓ
2db 25m2-es épületekkel (közművesítve),
Kampis téren, 16 lakásos társasházban 45nm-
es tetőtéri lakás és garázsok. 30/946-7702 

+Eladó az Arady-villa szomszédságában egy
530 nm-es telek, rajta kis faházzal. Minden
közmű a telken belül. Iár: 8,8 MFtt. Tel:
30/842-9523 

+Eladó Gödöllőn a Szt. János utcában földsz-
inti teljesen felújított 1,5 szobás LAKÁS
(tégla), tárolóval. CSERE IS ÉRDEKEL. Iár:
9,3MFt. Érd: 20/3289-666 
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

20/525-53-6620/525-53-66
70/381-76-9470/381-76-94

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.
N yitva : K : 11  –  16; S z, C s: 8 :30  –  16;

P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

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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+Gödöllő belvárosában, csendes
téglaházban, felújított I. emeleti, parkettás,
konvektoros, egyszobás lakás pincetárolóval
eladó. Iár: 7,9 MFt. Tel: 30/949-2028 

+Eladó Gödöllőn 3.em. 64nm-es, 2 szobás,
erkélyes lakás. Fiatalosan felújított!
Korszerűsített fűtési rendszer – egyedileg
szabályozható. Kultúrált, felújított lépcsőház
és lif t. Busz, HÉV, vonat, egyetem, óvoda,
bölcsőde közelében. Érd: 30/230-7740 

+Gödöllőn, BLAHÁN eladó rendezett
téglaépítésű családi ház 1.200 nöl-es telken. 2
szoba, nappali, összkomfort, 2 WC, pince, műhe-
ly. Ingatlanos ne hívjon! Tel: 30/878-8907 

+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 

+XVII. Nápoly u. 3 szintes 280 nm-es családi
ház +30nm terasz 1.000 nm telekkel eladó.
Több családnak is megfelelő. Kandalló,
kazán, cirkófűtés. Szintenként vizes helyiség.
XVII. kisebb ingatlan beszámítható. Iár: 42
MFt. Tel: 70/333-0636 

+IV. emeletes házban a Palotaker ten
redőnyös, légkondis, fiatalos, egyedi fűtéses,
2 szobás, erkélyes lakás sürgősen, tulaj-
donostól eladó. Tel: 30/2318-177 

+Eladó: kertes családi ház Gödöllő központja
és az Erzsébet park közelében. Két részből
áll: 3szoba összkomfort ill. 2szoba összkom-
fort, külön bejárattal, de egybe is nyitható
830 nm-es telken. Iár:28,9MFt. 30/418-
7206, 70/619-9079 

+50 nm-es KERTES HÁZ ELADÓ. Iár: 10,5
MFt. Tel: 30/446-8331 

+Gödöllőn eladó a Kör utcában, egyedi fűtés-
es, 1+2 félszobás 3. emeleti öröklakás. Iár:
13,7 MFt. Érd: 70/239-9063, 70/516-4462 

+Gödöllőn 5 SZOBÁS SZINTES HÁZ ELA-
DÓ. Irányár: 120 mFt. Tel: 30/343-7450 

+Gödöllőn KÖZPONT KÖZELI CSALÁDI
HÁZ ELADÓ. Irányár: 95 millió Ft. Tel:
30/63-43-158 

+Eladó az IRTVÁNYBAN (ERZSÉBET
PARKHOZ KÖZEL) jó fekvésű, hob-
biteleknek is alkalmas 1000 nm-es terület,
kedvező áron. Érd: 28/413-067 

+BOGÁCS TERMÁLVIZES GYÓGY-
FÜRDŐN ker tes 1 + félszobás komfor t
nélküli parasztház eladó, felújítandó. (A
felújításhoz adok 30 db új fenyőpallót.) 4,1
millió Ft. Tel: 20/223-9302 

+Gödöllőn a Ligeti Juliska 43. sz. alatt 344
nm-es ÉPÍTÉSI TELEK eladó. Közmű az
utcában. Tel: 70/3842-985 

+GYÖNGYÖSÖN 4 szobás családi ház eladó.
Érd: 30/439-5686 

+János utcában, téglaépítésű házban 1.em.
egyedi fűtésű, erkélyes, felújított, 61 nm-es, 2
szobás, világos lakás eladó. Iár: 12.2 MFt. Tel:
30/365-6901 

+Gödöllőn családi házas övezetben 120 nm-
es lakóház kedvező, akár telekáron, családi
okok miatt eladó. Nézze meg, megegyezünk!
Ingatlanosok ne hívjanak! 70/205-0611 

+Gödöllő központjában eladó egy 54 nm-es
alapterületű hibátlan állapotú, teljesen beren-
dezett lakás kocsibeállóval, tárolóval. 15,5 M
Ft. 70/364-4212 

+Gödöllő központjában a Szabadság téren
61 nm-es, 2 szobás, étkezős, jó elosztású,
vízórás, redőnyözött 4.em. KASTÉLYRA néző
lakás eladó. Jó lakóközösség, emeletenként
2 lakás, kiváló közlekedés! Iár: 10,4 mFt. Tel:
20/5822-400 

+Eladó Gödöllőn a János utcában egy 2. em.
1,5 szobás, erkélyes, konvektoros lakás. Kis
kertes ház csere is érdekel. 9,9 MFt. Tel:
20/520-5249 

+Eladó Gödöllőn 1. emeleti 1 szobás, kon-
vektoros téglalakás tulajdonostól, azaz ingat-
lanközvetítői díj nélkül. Iár: 7,7 MFt. Tel:
30/389-5510 

+Gödöllőn az Esze Tamás utcában 1100 nm-
es telken eladó 108 nm-es 3 szobás, konvek-
toros, amerikai konyhás családi ház garázzsal.
Ára 26 millió. 65 nm-es, 2 szobás, erkélyes,
garázsos öröklakás csere érdekel értékkülön-
bözettel. Tel: 30/4154-026 

ALBÉRLET KIADÓ

+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.:
20/9194-870

+Gödöllőn, a Szabó Pál utcában, egy négy-
lakásos 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, ker tes 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. 

+GÖDÖLLŐN, FREKVENTÁLT HELYEN
CSALÁDI HÁZ FELSŐ SZINTJE (kétszoba-
hallos, fürdő, konyha) bútorozottan (vagy
részben) kiadó. Kocsibeállási lehetőség. 50-
55 ezer /hó. Kaució szükséges. 28/410-
604, 30/569-8137, 30/811-9747 

+Szoba-konyhás zuhanyzós, fatüzelésű,
bútorozott lakás kiadó! 1 fő részére. 1 havi
kaució szükséges. Tel: 30/609-8707 

+Reális áron kiadó 2 szobás, 60 nm-es,
gázkonvektoros lakás a Kazinczy körúton.
Kaució szükséges. Tel: 30/609-8707 

+PETŐFI TÉREN 60 nm-es, bútorozott,
nagyon szép lakás – csak igényeseknek –
parkolóhellyel, illetve a 30-S FŐÚT MEL-
LETT 50 nm-es bútorozott lakás kiadó. Tel:
70/978-7770 

+Gödöllő központjában, Szt. János utcában
3.em. 2 szobás, erkélyes, parkra néző, napos,
alacsony rezsijű, konvektoros lakás kiadó
tárolóval. Azonnal költözhető. Havi 50.000,-
Ft. 2 havi kaució szükséges. Tel: 70/772-
7850, 70/501-4280 

+Palotakert sétányon első emeleti kétszobás,
felújított, műanyag nyílászárós, szabályozható
fűtésű lakás azonnali költözéssel kiadó.
50.000,-Ft +rezsi +1 havi kaució. Tel:
20/9280-973 

+Gödöllő kertvárosban 40 nm-es bútorozott
lakás külön bejárattal, mérőórákkal felsz-
erelve 30.000,-Ft +rezsiért kiadó. 1 havi kau-
ció szükséges. Tel: 20/771-3387 

+Gödöllőn a Kossuth L. utcában első emeleti
2 szobás bútorozott lakás hosszútávra kiadó.
52.000,-Ft/hó +rezsi + 2 havi kaució. Tel:
70/584-5150 

+MAGÁNSZEMÉLY lehetőleg 3 SZOBÁS
CSALÁDI HÁZAT KERES Gödöllőn, vagy
közvetlen közelében, saját célra. Tel:
20/6690-064 

+Gödöllői Egyetem mellett garzonlakás
kiadó. 40.000,-Ft/hó. Tel: 30/266-8035 

+Gödöllőn a Szt. János utcában 2 szobás,
bútorozott lakás hosszútávra kiadó. 55.000,-Ft
+rezsi/hó + 2 havi kaució. Tel: 20/422-2998  

+Máriabesnyő Lakóparkban 60 nm-es lakás
hosszabb távra kiadó (60.000,-Ft/hó).
Igényes, megbízható lakót keresünk. A rés-
zletekért érdeklődni a +3630-6892-544-s
telefonszámon lehet. 

+Gödöllői tavak mellett családi ház külön
feljáratú felső szintjén 60nm-es, 2 szobás,
összkomfortos LAKÁS csendes, szép
környezetben, kerthasználattal kiadó. 50.000,-
Ft/hó +rezsi +2havi kaució. Tel: 20/663-7403 

+Gödöllő központjában 1,5 szobás 1. emeleti
bútorozatlan lakás hosszútávra kiadó. 50.000,-
Ft + rezsi + kaució. Tel: 20/371-5666

+Központban 2 szobás, részben bútorozott,
jó állapotú, egyedi mérőórás lakás kiadó.
55.000,-Ft/hó. Kéthavi kaució szükséges.
Érd: 20/242-8859 

+Kiadó Gödöllőn egy 45 nm-es összkomfor-
tos, bútorozott lakás külön bejárattal kertes
családi házban 2 fő részére. Egy havi kaució
szükséges. Tel: 30/907-6540 

+Kiadó 2 szobás, étkezős, konvektoros,
bútorozatlan lakás a Szt. János utcában.
50.000,-Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució. Érd:
70/371-4198 

+OLCSÓ ALBÉRLET Gödöllőn családi
házban külön bejárattal szoba, konyha,
fürdőszoba 1 főre kiadó. Rezsi költség az
árban. Egy havi kaució szükséges.
Buszmegálló a közelben. Tel: 30/643-6742 

+KIADÓ SZOBA FÜRDŐSZOBA, KONYHA
HASZNÁLATTAL. Tel: 20/281-3830 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es,
2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi ren-
delő, 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 Gras-
salkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.

+Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt talál-
ható, udvari 30 nm-es üzlethelyiség!Irodának
is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.

KIEMELT AJÁNLATUNK:

IGAZSÁGÜGYI 
SZAKÉRTŐI 
INGATLAN-

ÉRTÉKBECSLÉS
ÉS

ÉPÜLET-ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY 

KÉSZÍTÉSE



+Gödöllő központjában (Petőfi tér 11. sz.) 40
nm-es üzlethelyiség kiadó riasztóval, klímával.
Tel: 20/404-8071 

+Gödöllő központjában (Átrium Üzletház) 24
nm-es utcafronti üzlethelyiség kiadó riasztó-
val, klímával. Tel: 20/404-8071 

+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 

+Zsámbokon vas-műszaki üzlet lakással, 880
nm-es telekkel, áruval, eszközökkel 22 éve
működő tartozásmentes Kft-vel haláleset miatt
sürgősen eladó. Esetleg rákoscsabai v. gödöl-
lői ingatlan beszámítható. Ár megállapodás
szerint. (Iár: 31 MFt.) Tel: 70/333-0636 

+Gödöllőn a Mátyás király utcában 100 nm-
es Presszó kiadó (más funkcióra is). Tel:
20/9-557-506 

+Gödöllő belvárosában földszinti 66 nm-es cirkós
iroda kiadó lakásnak is. Tel: 30/9617-621 

+VENDÉGHÁZ (10 személyre teljesen felsz-
erelt, 16 éve és jelenleg is üzemelő) egyben
egy 100 nm-es üzlethelyiséggel Gödöllőn, a
főútvonalon családi okok miatt sürgősen
eladó (csak együtt). Tel: 20/9-461-040 

+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69.
(VÜSZI) telephelyén folyamatosan őrzött,
illetve kamerával védett terülten raktár és iro-
dahelyiségek kedvező áron kiadók. Érdeklőd-
ni lehet (28) 410-988/100-as melléken vagy
a +36 (20) 462-4808 telefonszámon. 

ÁLLÁS

+8 éve sikeresen működő gödöllői szépségsza-
lonunkba vendégkörrel rendelkező vagy kezdő
szakképzett fodrászt felveszünk. Bérezés meg-
egyezés szerint. Érd.: 20/9194-870

+Gyermekfelügyelő szakképesítéssel
munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.

+VILLAMOSSÁGI és GÉPÉSZETI
SZERELŐ Gödöllői, mezőgazdasági automa-
tizálással foglalkozó cég munkatársat keres
állattartó technológiák villamossági, valamint
gépészeti szerelésére, szervizelésére hazai
és külföldi projektekhez. A munka esetenként
tartós távollétet igényelhet. Feltételek: kom-
munikációképesség angol nyelven, vezér-
léstechnikai és villamos ismeretek és/vagy
gépészeti ismeretek, jogosítvány.
Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával
várjuk a caliper@caliper.hu címre. Információ:
28/510-985 

+OKJ-s tanfolyam indul Gödöllőn: Kézápoló
műkörömépítő, részletfizetéssel, kedvezmén-
nyel, akár 20%! 2 fő részére wellness hétvége
ajándékba! További információ: 06-30-4963-
172, www.ouer fellitanfolyam.hu Ny.sz:
00201-2010

+Hegeszteni tudó csőszerelő több éves kar-
bantartói gyakorlattal másodállást keres. Tel:
30/338-1392 

+A Penomit Zrt. gödöllői telephelyére önálló
szervező és munkaképességű, tar-
goncavezetői képesítéssel rendelkező
munkatársat keres raktárosi munkára. Érd: H-
P 10-19h Rébb Gábor 30/336-7473 

+FODRÁSZATBA június közepétől váltótár-
sat keresek. Szintén júniustól műkörmösnek
hely kiadó. Érd: 70/364-8742 

+Különböző munkalehetőség fő és másodál-
lásban diákok, GYES-en lévők és nyugdíjasok
számára. Jó kereseti lehetőség. Kötetlenül
végezhető munka. Tel: 30/598-9359 

+MÁSODÁLLÁSBAN is végezhető
munkát kínálok rugalmas időbeosztással.
Ideál is DIÁKOKNAK, NYUGDÍJASOK-
NAK, KISMAMÁKNAK is. Érd: 70/591-
5379, butter f ly83ster@gmail.com 

+KERESEK fodrászt, pedikűröst, műkörmöst
vállalkozói ill. alkalmazotti munkaviszonyba,
egy műszak ill. egész napos bérlés is lehet-
séges. Tel: 20/9226-599 Hajósi Hella 

+Gyermekére megbízhatóan vigyázok
hétvégén is, sőt fejlesztem is, ha szükséges.
Hívjon bizalommal, szeretettel várom hívását.
Tel: 20/572-6088 

+Gödöllő központjában újonnan nyíló szép-
ségszalonba FODRÁSZT KERESÜNK. Érd:
30/6455-659 

+MATEMATIKA KORREPETÁLÓ TANÁRT
KERESEK 13 éves fiam mellé heti 1-2 alka-
lomra. Tel: 30/6455-659 

+Piacvezető cégcsoport gödöllői kirendeltsége
keres asszisztensi és értékesítői munkakörbe
munkatársakat. Elérhető jövedelem: 100-
150.000,-Ft. Tel: 70/398-9074 

+Érettségizett munkatársakat keresünk oprá-
tori munkakörbe egy gödöllői telephelyű multi-
nacionális céghez. Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal: szemelyzet@jokerkarrier.hu 

SZOLGÁLTATÁS

+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra
szorul a körme? Vagy a kezét szeretné rendbe
tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR
~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.:
+36-30-851-8763

+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vál-
lalkozók, kis- és középvállalkozások részére.
Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adó-
tanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-
341,30/211-9388.

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szak-
fordítókkal! 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, villany-
bojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2órán belül.
70/264-3660 

+KÖLTÖZTETÉS ZONGORA ÉS PÁNCÉL-
SZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS. Tel: 30/9134-
599. Hétvégén és ünnepnapokon is. 

+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. RAK-
TÁROZÁS. Szakszerű csomagolás, bútorsz-
erelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások
irodák ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlif t
bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás:
20/423-4828,  www.interiortrans.hu 

+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés,
sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszel-
lőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel:
30/528-7777

+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TER-
VEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések
tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094 

+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Idén rendelje meg, tavalyi áron! Ingyenes áraján-
lat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650 

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rendsz-
erek, 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,
vírusir tás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201 

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszám-
fejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér
5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380 

+Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók,
mikrók javítása garanciával, alapáron. Este és
hétvégén is! 30/234-7012 Krokovics. 

+SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, külső
belső szigetelő munkák, villanyszerelés. Tel:
30/386-4456 

+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalag-
parketta lerakást, csiszolást, lakkozást.
Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, re-
csegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.

+KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tető-
javítási munkákat azonnali kezdéssel vállalok.
Tel: 70/361-9679 

+CSATORNABEKÖTÉST, locsolómérő felsz-
erelést, fürdőszoba felújítást, víz-, gáz-,
fűtésszerelést vállalok. Tel: 20/9947-715 

+VÉDEKEZZEN A POLLENSZEZON
ELLEN! AIRWOLF légtisztítók nagy választék-
ban 21.945 Ft-tól. Hatékonyan csökkenti
allergiás, asztmás, és egyéb légúti meg-
betegedések kellemetlen tüneteit.
Szabadalmaztatott MAGYAR TERMÉK!
Elérhetőségeink: FENSTHERM Bemutató-
terem Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel: 30/398-
4815, www.kormonnyilaszaro.klikklap.hu 

+„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami
elromlott, hipp-hopp majd én megoldom.
ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK JAVÍ-
TÁSA, SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK
CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK.
20/2038-718 dr.asztalos.javitas@gmail.com  

+ÚJ TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI RENDE-
LŐ A NAGYFENYVESBEN! Hatékony, mel-
lékhatás mentes kezelések most bevezető
árakon. Voll-féle állapotfelmérés, fülakupunk-
túra, fitoterápia, pulzáló mágnesterápia, talp-
masszázs stb. Bejelentkezés: 20/571-0832 

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

+LAKÁSHITELLEL RENDELKEZŐK
FIGYELEM! Díjmentes tanácsadásunkkal
jelentősen csökkentheti a tar tozását!!
(Nemcsak az ár folyamgát létezik!) Tel:
20/2411-377

+Magas a telefonszámlája? SEGÍTEK
SPÓROLNI! Érd: 70/591-5379, butter-
fly83ster@gmail.com, juhaszagi.acnshop.eu 

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkar tonozás, hideg-meleg
burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari
kivitelezést. Gyors, megbízható munka.
Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650

+Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkar ton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
20/628-8185 

+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok,
WC-tar tályok 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 

+TENISZEZZEN NÁLAM Gödöllőn, Blahán,
ideális környezetben, kiváló minőségű
salakos teniszpályán! OKTATÁS SZAK-
EDZŐVEL. Tel: 70/409-1057 

+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok,
házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok
gépelését. Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS

+MÉG MINDIG NEM ÚGY MEGY AZ ANGOL,
AHOGY SZERETNÉD? 2 angol egyéni órát
ajándékba kapsz tőlünk. Ehhez csak be kell jön-
nöd hozzánk 2012. május 2-ig és bejelentkezned
ingyenes ajándék angol egyéni óráidra. Nyelvtan-
folyamra járnál, de attól tartasz, hogy nem olyan
tanárt kapsz majd amilyet szeretnél? Vagy egysz-
erűen csak félsz, hogy nem jössz majd ki a cso-
portoddal? Ez többé nem probléma! Minden cso-
portos és egyéni nyelvtanfolyamunkra 100
százalékos elégedettségi és pénzvisszafizetési
garanciát vállalunk! Nézd meg honlapunkat és
jelentkezz ma! WWW.STUDIOONLINE.HU

+Tanulj velünk angolul, németül, olaszul, fran-
ciául, spanyolul és oroszul csoportban vagy
egyéni órákon. Gödöllő Állomás Tér 5. - A
vasútállomással átellenben - FKNYSZ:
00884-2011. Esetleg Telefonálnod
kényelmesebb?  Telefon: 0620 216 62 40

+ÚJ!! Skype angol: Ha nem tudod gyer-
meke(i)det kire bízni, ha valami, az otthonod-
hoz, vagy a munkahelyedhez köt, de szeretnél
mégis angolul tanulni, mi sem egyszerűbb:
Skype.  Kezdőknek is ajánlom. www. toptan.
hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.

+Közeledik az évvége, s nem úgy állsz matek-
ból, fizikából, kémiából, ahogy szeretnéd?
Korrepetálásra van szükséged? Hívd Karcsi
bácsit.  Magántanulók vizsgára való
felkészítését is vállalom. Tel: 30-908-4130.

+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) 

+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak
és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS MEG
KELL TANULNI! Amit fejlesztünk:
emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953  

+Kineziológia Kezdő tanfolyam: 2012. június
20-21. és II. Tanulási képességek: 2012.
június 22-23. indul Gödöllőn. Előzetes jelen-
tkezés: 20/323-1856 

+DIPLOMÁS FRANCIA NYELVTANÁR-
KÉNT 12 éves gyakorlattal adok nyelvórákat
kezdőtől a felsőfokú szintig, továbbá vállalok
érettségire, nyelvvizsgára való felkészítést,
segítek az iskolai lemaradásban. Tel:
30/638-4947 

+NÉMET NYELVBŐL nyelvvizsgákra
(ORIGO, TELC, EURO, BME) való felkészítést
vállal nyelvtanár sokéves gyakorlattal az
egyetem közelében. Tel: 20/571-0832 

+SCHERZINGER NÉMET NYELVSTÚDIÓ
ajánlata: - érettségizők professzionális
felkészítése szóbeli vizsgára 5-10 alkalom-
mal, - nyári egyhetes intenzív kurzusok 10-12
ill. 13-15 éveseknek max. 4 fős csoportban
aug. 6-18 között, - nyári intenzív felkészítés
nyelvvizsgákra, 2013-as érettségire.
Scherzinger Mária némettanár és szakfordító:
30/223 6715

+Megbízható kismama gépelést, KORREPE-
TÁLÁST vállal. Alsósokat minden tárgyból,
felsősöket magyarból és ANGOLBÓL. Érd:
70/591-5379, butterfly83@freemail.hu 

ADÁS~VÉTEL

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁ-
ROLOK. Tel: 28/412-230

+ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÜZLET! Zsákos
burgonya: 68,-/kg. Görög narancs: 220,-/kg.
Piros retek: 98,-/csomag. Magyar saláta:
128,-/db. Magyar pari 598,-/kg. Várjuk kis-
boltosok, éttermek rendelését, végösszegből
10% kedvezményt biztosítunk. 10.000,-Ft
felett ingyenes kiszállítás. Cím: Gödöllőn a
Szabadság út 119.sz. Tel: 70/241-2279 

+Eladó 2 db gázpalack, 1 db csővázas
hátizsák, hálózsák, többféle nyelvkönyv. Tel:
28/421-481 

+Eladó ülőgarnitúra 3+2+1 (nem ágyazható)
üveglapos dohányzó asztallal barna fa és
szövet 40.000,-Ft, Gorenje Kombi hűtő 180
literes 5.000,-Ft. Tel: 20/576-6448 

+VÁSÁROLNÉK 2 db éjjeli szekrényt, 2 db
heverőt, 1 db ülőgarnitúrát, mosógépet,
mikrót, TV-t. Tel: 28/418-360, 70/226-9942 

+Menyasszonyi ruha 38-42-s méretben fáty-
ollal anyagár alatt eladó. Felső része hátul
fűzős, szatén, fehér selyemfonállal hímzett,
strasszokkal, kristályokkal díszített, a szoknya
organza, tüll és szatén alsószoknyával, abron-
ccsal vagy anélkül is viselhető. Érd:
30/2215-290, jusz10@freemail.hu 

EGYÉB

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

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

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

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

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

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zársza-
lagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-
hárs, Hárs-erdeiméz 1500 Ft +üveg. 720 ml-
es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3.
Tel: 28/417-913

+FAJTA TISZTA MUDI KÖLYÖKKUTYÁK
ELADÓK SZADÁN. Tel: 30/3138-716
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A Gödöllői Szolgálatot az interneten is olvashatja: www.szolgalat.com 
Az Ön hirdetését a weboldalon ajándékba adjuk! HIRDESSEN BENNE!
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁJUS 2. 
Megfejtés: Kilencven éve elhunyt író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus neve és egy népszínművének címe
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: dr. Stömpl Emília, Király u. 12.,
Steindl Katalin, Akácfa u. 22. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Szomori Anna, Vácszentlászló,
Akácfa u. 5.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Kovács Péterné, Blaháné u.
178.
A Városi Mozi 2‐2 db. belépőjét nyerte: Sabján Beáta, Ambrus köz 7., Pongrácz Zsuzsa,
Dessewffy A. u. 25.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Erdősné dr.
Szeles Anna, Búzavirág 18‐20., Bátori Gizella, Blaha L. u. 105. 

Madártej bourbon
vaníliával 

Hozzávalók 4 személyre: tej: 0,5liter, egész
tojás 6 db, vaníliás cukor 1 evőkanál, kris-
tálycukor 5 evőkanál, csipet só, fél na-
rancs reszelt héja.
Elkészítési mód: a tejet feltesszük, lassú tű-
zön felforraljuk, egy csipet sóval, a vaníliás
cukorral illetve a kristálycukor 2/3-val. 
Amíg a tej felforr, a tojásokat külön választ-
juk. A fehérjét a maradék kristálycukorral
kemény habbá verjük, ha ezzel megva-
gyunk, két evőkanállal galuskákat szag-
gatunk a nem zubogó tejbe. Ha megfőttek a
kis habgaluskák, szűrőkanállal kiemeljük
őket  a tejből és hagyjuk kihűlni. Lehúzzuk a
tejet a tűzről, és a tojások sárgáját, amit az
elején kettéválasztottunk, habverővel simá-

ra keverjük,
majd a félre-
húzott forró
tejbe a habve-
rővel folya-
matos keve-
rés közben
h o z z á c s u r -
gatjuk. Fontos a folyamatos keverés, külön-
ben kicsapódik a tojás sárgája. Ha belecsur-
gattuk a tojásokat, finom szűrőn átszűrjük,
ezáltal megszabadulunk a reszelt narancs-
héjtól, amit a tejbe forraltunk! Hagyjuk kicsit
pihenni, majd hűtőbe helyezzük, amíg jó hi-
deg nem lesz. Hűtött tányérban vagy ke-
helyben tálaljuk, a tetejére helyezzük a ha-
bot. Ízlés szerint a tetejét megszórjuk bar-
nacukorral illetve mentával…  Jó étvágyat!

Farkas Sándor konyhafőnök
Kiskastély étterem


