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Hat általános iskola kilenc csoportja vett
részt a városi angolversenyen, amin végül a
Petőfi iskola diákjai diadalmaskodtak.
(4. old.)
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Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Virágba borultak a japáncseresznyefák az
Alsóparkban. Az ötven fát a múlt évben az
ASEM-országok képviselői ültették el.
(6. old.)

A női röplabda bajnoki döntőben 2-1-re
vezet a Vasas a Gödöllő ellen. A finálé 3.
mérkőzésén a fővárosiak 3:1-re nyertek.
(8. old.)

Anyák napja: ünnep szerte a világon

Bővülő rendszer

Fókuszban az anyaság és a születés
Az édesanyákat ünnepeljük a
hét végén, május első vasárnapján. Az ünnep hagyományai az
ókorba nyúlnak vissza, ám az
idő folyamán sokat változott. Az
egynapos megemlékezés az elmúlt években megújult, egyhetes, sőt egyes helyeken egyhónapos programsorozattá alakult, az édesanyák mellett középpontba helyezve a születés,
a gyermekvállalás örömét, fontosságát. Városunkban civil kezdeményezésre hagyománnyá
vált, hogy május első vasárnapján a város főterén köszöntik az
édesanyákat, és megszólaltatják a Világbéke-gongot, majd az
Anyák napjához kapcsolódóan
rendezik meg a Születés hete
programsorozatot.
Az Anyák napja megünneplése a görögökig nyúlik vissza. Az ókorban minden tavasszal köszöntötték az istenek és
istennők anyját, Rheát. A rómaiak szintén megemlékeztek Cybeléről, minden
istenek anyjáról márciusban.
Az édesanyák megünnepléséről először a XVII. századi Angliában szólnak
a krónikák. A böjti időszak negyedik
vasárnapján a család együtt ment az istentiszteletre, valamint különleges ebéddel-vacsorával ünnepelt. Akik nem lehettek a jeles napon édesanyjukkal, apróságokkal kezdtek kedveskedni nekik.

Az Anyák napja szélesebb körben a
XIX. században terjedt el. Az Egyesült
Államokban először Julia Ward Howe
költőnő, aktivista javasolta 1870-ben. A
hivatalos ünneppé nyilvánítás azonban
Anna Jarvis nevéhez fűződik, Európában az I. világháború után lett népszerű.
A hagyományt Magyarországon a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosí-

totta meg. Az első megemlékezést
1925-ben szervezték március 8-án. A
két világháború között a sokgyermekes
anyáknak külön ünnepe volt, amelyet
augusztus 20-án tartottak. 1928-ban már
miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját.
Az édesanyáknak több védőszentje
van: Szent Mónika, Szent Ágoston any-

Parkolási zónák
Május 1-jétől Gödöllőn bővült a fizetős parkolók száma. Az elmúlt hetekben folyamatosan zajlottak az új helyszínek kialakításának munkálatai, a
kiépítések, a parkolójelek felfestése,
valamint az órák kihelyezése. A fizetőssé tételre fokozatosan kerül sor. Az
új létesítmények a kulturált parkolási
lehetőségek biztosítása mellett azt a
célt is szolgálják, hogy az adott területen élők számára biztosított legyen
az ingyenes parkolási lehetőség.

ja; Szent Anna, Szűz Mária anyja a várandós anyák védőszentje; Sienai Szent
Katalin, a szoptatós anyák védőszentje.
Az ünnep időpontja ma sem egységes. A legtöbb országban május második vasárnapjára esik, de van a hol márciusban, októberben, vagy decemberben köszöntik az édesanyákat.

A 3-as és 11-es számú körzetekben
a munkák jelentős részét már elvégezték, a héten már csak a Remsey
körúton, az Ambrus közben, a Szent
Imre úton a templomnál és a Kossuth
Lajos utca 62-68. előtt dolgoznak a
VÜSZI munkatársai. A lakók már április 23-tól igényelhetik az ingyenes
parkolási engedélyeket, erre május
31-ig van lehetőségük.

(A Születés hete részletei a 4.oldalon)

(folyatatás a 2. oldalon)
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A lakosságra is számít az önkormányzat

Május 1-jétől fizetősek az új zónák

Összefogással lehet tisztább Gödöllő

Bővülő parkolási rendszer

Április 21-én, a Föld napja alkalmából Gödöllő Város Önkormányzata akciótervet hirdetett a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken tapasztalt illegális hulladéklerakás felszámolására és a „Tiszta udvar–Rendes ház” program elindítására. A
kezdeményezést Tóth Tibor,
Gödöllő alpolgármestere jelentette be a GreenDependent
környezetvédelmi rendezvényén.
Az akcióterv kidolgozását többek között az indokolta, hogy a lakosság egy
része nem rendeltetésszerűen, hanem
szabálysértő módon, illegális hulladéklerakónak használja a szelektív
hulladékgyűjtésre kiépített szigeteket
és a gyűjtőedényeket. Emiatt az elmúlt időszakban több helyszínen is a
lakosság számára elviselhetetlen állapotok alakultak ki, a hulladékgazdálkodást végző Zöld Híd Kft-nek jelentős kára keletkezett, s mind számára,
mind a VÜSZI számára rendkívül sok
többletmunkát, így költséget jelentett
az érintett területek takarítása, rendbetétele, aminek az eredménye sokszor csak néhány óráig volt érzékelhető.
Az akcióterv egyik fő pontja a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken és
környezetükben kialakult helyzet felszámolása. Ennek részeként sor kerül
néhány gyűjtősziget működésének
felfüggesztésére, azokon a helyeken,
ahol a fokozott ellenőrzés mellett sem
látnak más lehetőséget az illegális
hulladéklerakás felszámolására – tudtuk meg Tóth Tibortól. Emellett májusban megkezdődik azoknak a kameráknak a kihelyezése is, amik a
szigeteket figyelik majd, így tovább
fokozható az ellenőrzés.
Mint azt az alpolgármester elmondta, szoros az együttműködés a

Zöld Híd Régió Kft-vel annak érdekében, hogy a szigeteken és környékükön tisztaság legyen. Bár a kamerák felszerelésével jelentősen nőhet a tettenérések és az eljárások
megindításának száma, elengedhetetlen a lakosság segítsége is, hogy ha illegális lerakást tapasztalnak, azonnal
jelezzenek az illetékeseknek, akik a
azonnal intézkedhetnek.

kiírásra kerülő pályázat szempontrendszerét is ennek megfelelően állítják össze. Ebben, az esztétika mellett fontos szerepet kap majd a környezettudatosság, a fenntarthatóság
is. Itt nem a legdrágább megoldásokra
kell gondolni, a megújuló energiák
használata mellett olyan egyszerű
megoldások is ide tartoznak, mint
például a házi komposztálás – amire a

Megszűnhetnek az áldatlan állapotok

Nappal a VÜSZI Kft. ügyfélszolgálatán tehetnek bejelentést a 410-295ös telefonszámon, s a munkatársak
azonnal értesítik a közterület-felügyeletet.
Munkaidőn kívül és éjszaka a rendőrségi járőrt értesíthetik a lakók a
06-20/524-0340-es számon.
Mindezek mellett fontos lenne az
események megörökítése is, hiszen
még egy mobiltelefonnal készült fotó
is bizonyító erejű lehet.
A másik fontos elem a „Tiszta udvar–Rendes ház” pályázat elindítása.
A Gödöllőn élők jelentős részének
mindig is fontos volt, hogy környezete rendezett, tiszta, gondozott legyen. Ennek a programnak az a célja,
hogy őket díjazza az önkormányzat.
Ez jól illeszkedik Gödöllő ökováros
koncepciójához, s a május végére

kertes házakban mindenhol van lehetőség, vagy a csapadékvíz gyűjtés
megoldása.
A „Tiszta udvar – Rendes ház”
programot az önkormányzat a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület, a Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete, a Gödöllői Kertbarát Kör, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub, a Gödöllői Városvédő Egyesület, a Greendependent
Fenntartható Megoldások Egyesülete
és a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Gödöllői
Szervezete közreműködésével kívánja megvalósítani.
Tóth Tibor kijelentette, bízik abban, hogy sokan pályáznak majd a
megtisztelő címre, de számítanak arra
is, lesznek olyanok, akik a környezetükben élők elismerésére tesznek
bj
majd javaslatot.

(Folytatás az 1. oldalról)
Az ügyintézés a VÜSZI ügyfélszolgálati irodáján ((Gödöllő, Dózsa
György út 12.) egyablakos ügyintézés
keretében, mindössze néhány percet
vesz igénybe. Az ügyfélszolgálatot
hétfőn 8-18 óráig, keddtől péntekig
8-16 óráig kereshetik fel.
A hatályos önkormányzati rendelet
szerint az új parkolási zónákba az a
természetes
személy igényelhet ingyenes parkolási
lehetőséget, akinek
állandóra bejelentett lakcíme a 3-as
parkolási
zóna
(Mária oszlop hrsz.
413/13. melletti és
mögötti közterület,
Szent István tér
1-8., Szabadság tér
12-17.,
Dózsa
György út 1-3.,
5-7.) vagy a 11-es számú parkolási
zóna (az Erkel Ferenc és Szent Imre
Általános Iskolák előtti közterület,
valamint az Erzsébet krt. 7-14. mögötti közterület 53 darab kijelölt parkolóhellyel, az Erzsébet krt. 1-28. által határolt terület a Magyar Kázmér
közt, a Mihály Dénes közt, a Nagy
Sándor közt is beleértve, valamint a a

kaszán lévő közterület, valamint a
Kossuth utca 62-68. mögötti közterület 331 darab kijelölt parkolóhellyel) várakozási területen belül, illetve az azt határoló útvonalon van.
Engedélyt a tulajdonban, vagy
üzemeltetésében, illetve használatában lévő egy darab személygépjárműre lehet kérni, mely időbeli korlátozás nélkül ingyenes parkolásra jogosít fel. A kérelemhez mellékelni
kell a forgalmi engedély és a lakcím

igazoló fénymásolatát, valamint a
gépjármű használatára szóló jogosultságot. Az adott évben az első engedély kiadása ingyenes. Az engedély
cseréje illetve pótlásáért (megrongálódott, elveszett, gépjárműcsere
esetén rendszám változás) az üzemeltető díjat számol fel. Annak a természetes személynek, akinek állandó lakó-

Megújult az ivókút
Civil kezdeményezésre, összefogással új ivókút került
a Dózsa György út sarkán lévő szökőkút mellé. A ko‐
rábban itt lévő kút már évekkel ezelőtt megrongáló‐
dott, helyreállítására, javítására nem volt lehetőség,
darabjait ismeretlenek széthordták.

Kossuth Lajos utca 51-53. mögötti terület 167 darab kijelölt parkolóhellyel, a Kossuth Lajos utcának Dózsa György út-Táncsics Mihály út közötti szakasza; a Remsey krt., az
Ambrus köz, a Szent Imre utcának a
Kossuth-Városmajor utca közötti sza-

A Dózsa György úti tízemeletes házak lakóközössége
nevében Novák Lászlóné kereste meg az önkormány‐
zatot azzal a javaslattal, hogy közös finanszírozással
készüljön el egy új létesítmény.

Virágos Gödöllő
Az itt élők már megszokták,
az idelátogatók pedig megcsodálják, hogy tavasztól
őszig virágok borítják Gödöllő belvárosát.

A múlt héten ki is helyezték az eredetivel azonos
kialakítású, vanília színű, nyomógombos ivókutat,
aminek költségeihez a lakóközösség ötvenezer forint‐
tal járult hozzá.

Éjszaka dolgozik a MÁV

Módosított menetrend
Folyamatosak a felújítási és karbantartási munkák a Budapest-Keleti-pályaudvar-Hatvan vasútvonalon. A
munkákat a MÁV igyekszik az éjszakai órákra időzíteni, hogy azok minél
kevésbé zavarják az utasforgalmat és
a lehető legkevesebb vonatot érintse.
Május első két hetében több alkalommal is módosul a 3038, a 3031 és a
3041-es számú vonat menetrendje.
Május 2-án, 3-án, 7-én és 8-án a Gödöllő és Aszód között végzett karbantarási munkák miatt a Keleti-pályaud-

varról 20 óra 35-kor
induló személyvonat
22 óra 4 perckor érkezik meg Hatvanba, útközben Pécelen várakozik hosszabb időn
át.
A Hatvanból 21 óra
25-kor és 22 óra 25kor induló vonatok pedig 22 óra 45-kor, illetve 23 óra 43-kor érkeznek be a Keleti-pályaudvarra. A kelle-

helye nem az érintett zónák valamelyikében van, de életvitel szerűen itt él, és
lakcímigazolóval igazolja a tartózkodási
helyét, kedvezményes bérletvásárlásra
van lehetősége. Ennek díja egy évre
12.500 Ft. Az engedély a kiadásának
évét követő év március 31-ig érvényes. j

metlenségért a MÁV az utasok megértését és türelmét kéri. (A módosított
menetrendet a www.godollo.hu honlapon megtekintheti az érdeklődők)
jb

Az elmúlt hetekben a VÜSZI
Kft. kertészeti részlegének
munkatársai folyamatosan
dolgoztak, munkájukat a
múlt héten, a Föld napja rendezvényeihez kapcsolódva
diákok és civilek segítették.
A főtéren és a parkokban már díszlenek a tavasz virágai. A korlátokra már
néhány hete kikerültek a futóárvácskák, a napokban pedig a villanyoszlopokra
is kihelyezték azokat az
ampolna növényeket, amik
a következő hónapokban
díszítik majd a várost.
Mindezek mellett a szokásos tavaszi munkák adnak feladatot a kertészeknek. Folyamatos a fűkaszálás és a szárazság miatt az
öntözésre is nagy gondot
kell fordítani.
jb
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Már nem pofátlanok a milliós végkielégítések

Ismét TÁMOP-pályázatot nyert a Petőfi iskola

Új adókat fúj hozzánk a Széll

Referenciaintézmény lesz

Az államháztartás egyensúlyára és a költségvetési bevételek
biztosítására hivatkozva vezet
be új adókat a kormány. A részleteket a Széll Kálmán Terv 2.0
program tartalmazza, ami több
meglepetést, többek között év
közben bevezett adót is tartalmaz. Míg azonban a jelek szerint a biztosítások után adózni
fogunk, a végkielégítésekre kirótt 98%-os különadót megszüntetnék.

Az utóbbi években nagyon innovatívvá vált a Petőfi Sándor
Általános Iskola: immár harmadik sikeres pályázatát írta
meg, mellyel 6.000.000 Ft-ot
nyert. Az intézményben kiemelkedő a diákélet és az ÖKO
iskolai tevékenység, ezekkel
pályáztak a TÁMOP 3.1.7-11/1
„Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” témában.

Bár a kormány szerint havonta csak
néhány száz forinttal növelik az új
adók egy átlag család havi terheit,
elemzők szerint ez az összeg nagyságrendekkel nagyobb, akár 5-6 ezer
forint is lehet. A Széll Kálmán Terv
2.0 alapján július elsejétől 2 forintos
adót kell fizetni percenként a mobil
vagy vezetékes telefonálás, és minden elküldött sms vagy mms után.
Adózni kell a pénzügyi tranzakciók
után is: átutalás, kártyahasználat,
vagy postai csekk feladása esetén a
forgalom 1 ezrelékét kell megfizetnünk az államnak.
A Széll Kálmán Terv 2.0 szerint a kormány kész év közben
is adót emelni. Előzetes híresztelések ellenére nem csak
a mobilágazatot sújtaná a távközlési szolgáltatásokra kivetett adó, az minden hívás minden percére, minden elküldött
sms-re fizetendő lenne. Ezt
már 2012 közepétől bevezetik,
miközben a hírközlési ágazatot sújtó különadót a legkorábban 2013-ban vezetnék ki. Ebből az idén 32, jövőre 50 milliárd forint bevételt remél a kormány. Az
adót minden megkezdett perc és elküldött SMS/MMS után meg kell fizetni.

A pénzügyi tranzakciós adó is az előzetes
tervek szerint, bár csak
2013. január 1-jétől kerülne bevezetése, mértéke 0,1 százalék lenne, de
elképzelhető, hogy szolgáltatás szerint differenciálnák. Az adó alapvetően lakossági és vállalati banki, illetve postai
tranzakciókra (így a
készpénzfelvételre és befizetésre, a
gazdasági szereplők banki átutalásaira, a csoportos beszedésekre, a bankkártyás vásárlásokra és a postai pénzforgalmi tranzakciókra) terjed majd
ki.
Az adó bevezetésétől 130-228 milliárd forint bevételt várnak. A 130
milliárd forint bevétel eléréséhez az
adó tranzakciónkénti értékét nem kevesebb, mint 30 ezer forintban maximálnák, illetve az is lehetőség a döntéshozók szerint, ha az adó felső határa magasabb értékben kerül meghatározásra, ha az adó nem maximalizált
értékkel, hanem sávosan, bizonyos
értékhatár fölött 0,01 százalékos

kulccsal kerülne bevezetésre, illetve
ha az elektronikus fizetések ösztönzése érdekében a készpénzfelvételi tranzakciók esetében magasabb kulcs kerül meghatározásra.

Ha a tranzakciós adó értékét nem
maximalizálják, akkor egy tranzakció
adótartalma például egy ingatlanadásvételnél (de akár újautó-vásárlásánál is) még a látszólag alacsonyabb
kulcsok ellenére is nagyon magas
összeg lehet, tovább fagyasztva az
életjeleket alig-alig mutató lakásvagy újautó-piacot, miközben a vásárlókat ugyanezért a tranzakcióért
még egyszer alaposan megadóztatják,
vagyonszerzési illeték címén.
Törölnének néhány kisadót, például a magánszemélyek 98 százalékos
különadóját – amelynek az akkori indoklás annak idején a „pofátlan mértékű végkielégítések” megfékezésére
szolgált.
A pénzügyi szektor különadójának
részleges kivezetése miatt a biztosításokat is megadóztatnák. Az új adó
alól csak az életbiztosítások mentesülnének. A vagyoni- és balesetbiztosítások esetében 10 százalékos, a
casco biztosítások esetében 15 százalékos kulcsot határoznának meg, míg
a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás esetében – a baleseti adó beépítésével – 30 százalékos kulcs kerülne
bevezetésre. Az átalakításból – a különadó mértékének megfelezésével
számoló alap forgatókönyvünkhöz
képest – 15 milliárd forint többletbevételre számít az állam.
(ny.f.)

A családi pótlék még marad

Erzsébetesített segélyek
Egy közlemény szerint a kormány március 30-ai határozatának megfelelően az érintett
tárcák megvizsgálták, hogy
szociálpolitikai okokból mely
szociális juttatások esetében
indokolt és előnyös az Erzsébet-utalvánnyal történő fizetés.
A szaktárca szerint a szociális támogatások pénzbeli ellátás helyett utalvánnyal történő kifizetésének célja
„az uzsorajelenségének visszaszorítása és a családok hatékonyabb, célzottabb támogatása”.
Ez alapján úgy döntöttek, hogy a
rászoruló gyermekeknek és családjuknak biztosított rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény teljes öszszegét – ez évi két alkalommal gyermekenként 5800 forint – utalványban
kapják meg a családok. Mint írták, e
kiegészítő típusú ellátás célja elsősorban az, hogy jellemzően az iskolakez-

déshez és a gyermekneveléssel összefüggő egyéb kiadásokhoz nyújtson
segítséget.
A rendszeres szociális segély esetében az utalványban való folyósítás
nem kötelező. Az önkormányzat
dönthet arról, hogy ha az összeg meghaladja a 10 ezer forintot, a segély
egy részét, 5 ezer forintot Erzsébetutalvány formájában fizessék ki. A

A munkapiaci helyzet lényegében változatlan

Csak kicsit jobb a helyzet
A munkanélküliek száma 2012.
január-márciusban 504 ezer fő
volt, ami az egy évvel korábbihoz hasonló, 11,7%-os munkanélküliségi rátát eredményezett – közölte a KSH.
A foglalkoztatottak száma 1,6%-kal haladta meg az előző év azonos időszakában mért értéket. A 15-64 éves foglalkoztatottak száma 3.756.000 fő volt,
ami 55 ezres növekedésnek felelt meg.

Az első negyedévben a 15-64 éves
férfi népességből 2.035.000-en voltak
foglalkoztatottak, 31 ezerrel többen,
mint 2011 azonos időszakában. Az adatok szerint a nőket a vizsgált időszakban
1.743.000 fős, 50,8%-os foglalkoztatottság jellemezte, ami 0,9 százalékpontos növekedésnek felelt meg.
A 15-24 éves foglalkoztatottak körében az egyébként is alacsony létszám tovább csökkent az egy évvel korábbihoz
képest, a legjobb munkavállalási korú

Nemzeti
Erőforrás
Minisztérium szociális
államtitkársága szerint
ilyen módon biztosítható, hogy a jogosult
az utalvánnyal nem fedezhető kiadásait is finanszírozni tudja.
A többi támogatás,
köztük a gyes, a gyed
és a családi pótlék
esetében nincs változás, azaz azokat továbbra is pénzbeli
formában kapják meg a családok.
Az Erzsébet-utalvány csak az adott
család érdekében használható fel és
csak itthon költhető el – szögezte le
közleményében az államtitkárság.
Korábban az LMP, az MSZP, továbbá tizennyolc civilszervezet is felszólalt a szociális juttatások utalványban történő kifizetése ellen.
(k.j.)

25-54 éves, illetve az 55-64 éves foglalkoztatottak száma azonban növekedett.
A 15-64 évesek foglalkoztatottsága
az egyes régiókban eltérően alakult.
Január-márciusban az egyik legkedvezőtlenebb helyzetben lévő régió – az
észak-alföldi – foglalkoztatási rátája
emelkedett a legjelentősebben (2,4 százalékponttal), de a területre továbbra is
alacsony mértékű (49,9%-os) foglalkoztatás jellemező. Számottevő javulás
mutatkozott a munkaerőpiaci szempontból legkedvezőbb helyzetben lévő
Közép-Magyarországon (61,4%), illetve a nyugat-dunántúli régióban
(60,5%). Másutt 1 százalékponton belül
maradt a változás.
(ny.f.)

A projektindító nap előadásai felvázolták a következő egy év feladatait,
lehetőségeit. A megnyert összeg lehetővé teszi, hogy tovább fejlesszék az
informatikai eszköztárukat, újabb digitális táblát, laptopokat, nyomtatókat

tudnak az oktató-nevelő munka szolgálatába állítani. E mellett a tantestület minden tagja továbbképzéseken
vesz részt, így készülnek fel arra,
hogy a Gödöllői Kistérség egyetlen
nyerteseként segítséget nyújtsanak a
hozzájuk forduló tantestületeknek.
Az iskolában számtalan olyan rendezvényt, versenyt tartanak, melyek
egyediek és biztos, hogy jó gyakorlatként az ország több általános és középiskolája is örömmel megismerkedik vele.
Az eddigieken felbuzdulva, az iskola tantestülete már írja az újabb pályázatát, mellyel a tehetséges tanulókat szeretné újabb sikerekhez juttatni.
(b.z.)

Az idei lehet az utolsó hosszú nyári szünet

Újabb reform a levegőben?
Nehezen tudják megoldani a
szülők a gyerekek elhelyezését nyáron, ezért az oktatási államtitkárság lerövidítené az általános iskolások nyári szünetét. A középiskolások vakációjához az érettségi rendszer miatt nem nyúlnának. Ezt Hoffmann Rózsa államtitkár jelentette be egy Keszthelyen tartott rendhagyó osztályfőnöki
órán.
Rövidebb lesz majd a nyári szünet az
általános iskolában, mert a szülőknek
kevés a szabadsága – mondta az oktatási államtitkár. Az
eseményről a Zalai
Hírlap számolt be, s
mint ebből kiderült,
a változás csak az általános iskolásokat
érintheti, a középfokú intézményekben
az érettségi és a felvételi rendje miatt
nem tervezik a vakáció rövidítését.
Az oktatási államtitkárság a sajtó megkeresésére arról még
nem nyilatkozott, mennyivel lenne
rövidebb a nyári vakáció, mennyivel
tartana tovább a téli és a tavaszi szünet, és már jövőre hosszabb lesz-e a
tanév az általános iskolásoknak.
A szülők szerint a cserébe hosszabbá váló tavaszi vagy téli szünetben
még nehezebben tudnák elhelyezni a
gyerekeket.
Tavaly nyáron Pokorni Zoltán, az
oktatási bizottság fideszes elnöke már
felvetette, hogy le kellene rövidíteni a
nyári vakációt. Pokorni Zoltán akkor
azt mondta, hogy a jelenlegi tízhetes
nyári szünet számos család számára
megoldhatatlan feladatot jelent a gyerekekkel való gondoskodás miatt. A
Fidesz alelnöke szerint „ez az időszak
nagyon hosszú, különösen a hátrányos helyzetű, szegényebb gyerekek

esetében, akiknek a szülők nem tudnak programot csinálni”.
Pokorni akkor azt javasolta, hogy
év végén tartson tovább a tanítás, az
évközi szüntek pedig legyenek hoszszabbak. Az oktatási államtitkárságon
erre úgy reagáltak: nem tervezik a
nyári szünet rendjének módosítását.
Ezzel ugyanis felrúgnák „a jelenlegi
pedagógiai kultúrát és iskolai hagyományt”.
Egy korábbi, a sajtóban megjelent
felmérés szerint azonban a szülők
cseppet sem örültek a rövidebb vakáció tervének. Úgy vélik, a gyerekeknek kell nyáron ennyi pihenés, és a

cserébe hosszabbá váló őszi, téli, tavaszi szünetekben a gyerekek elhelyezését nehezebben tudnák megoldani. A Nagycsaládosok Országos
Egyesületének (NOE) elnöke, Székely Hajnalka is úgy vélte: szerinte
nem a nyári szünet hosszúsága, hanem a családok pénzügyi gondjai jelentik a legnagyobb problémát. Becslése szerint a NOE tagjainak nagyjából nyolcvan százaléka nem engedheti meg magának a közös családi
nyaralást. „Ezen az arányon az sem
változtatna, ha nem nyáron, hanem a
változékony tavaszi időben lenne
hosszabb a nyaralásra fordítható
szünidő. Kijelentették, nem hiszik
hogy júliusban, a harmincfokos kánikulában bárkit hatékony tanulásra le(b.j.)
hetne ösztönözni”.

2012. május 2.

Civil

4 Gödöllői Szolgálat

Tisztelettel emlékezünk a 100 éve született Epres János igazgatóra

A hazai egészségügy útjai a XX. században

A várost, Gödöllőt, mindnyájunkat szolgált Orvostörténelmi tanácskozás
Pedagógus család gyermekeként, követve édesapja példáját, a tanítói pályát választotta. Gödöllőre 1949-ben
került, és lett a település összes iskolájának igazgatója. Következetesen
szigorú, aki keménysége mellett emberséges, gyermekszerető, kollégáinak munkáját, eredményét elismerő
és a nehéz időkben értük kiálló vezető
volt.

Gyakran látogatta az iskolákat, figyelme a részletekre is kiterjedt. Fáradhatatlanul tartotta kézben széleskörű igazgatói teendőit. Az iskolákat
a rend, fegyelem, színvonalas oktatás, országos hírű sporteredmények
jellemezték.
Így lehetne röviden összegezni Epres
Jánosnak, az igazgatónak az eredmé-

nyes munkáját, amelyben, felkészültségükben és emberi mivoltukban is
kiváló pedagógusokból álló tantestületek segítették.
A Török Ignác Gimnázium életre keltésében elévülhetetlen szerepe volt.
Az akkori kultuszminiszterig – Ilku
Pálhoz – is elment, mert érezte, hogy
Gödöllő a Premontrei Gimnázium
megszűnése után nem maradhat középiskola nélkül.
Törekvését siker koronázta. Ráadásul
kiváló összetételű testületet hozott
létre, amely megalapozta a helyi gimnázium jó hírét.
Sajnálatos, hogy 1957-ben eredményes munkáját figyelmen kívül hagyva, politikai okokat sugallva leváltották. A továbbiakban, mint beosztott

pedagógus végezte munkáját nyugdíjba vonulásáig.
Az emlékezés mellett a mai Gödöllő
is köszönettel tartozik Epres János
igazgató úrnak és mind azon tanároknak, tanítóknak, akik abban a nehéz időben is megtalálták a módját,
hogy munkájukkal generációknak adhassanak biztos alapot az életbe való
induláshoz.
Benkő Ákosné

Autócsodák a Királyi Várónál

A Csillagtúra a múlt esztendőben is
érintette városunkat, akkor a Városháza mögött láthatták az érdeklődők
az autókülönlegességeket, a résztvevők pedig a Világbéke-gongnál gyűltek össze.
Az idén egy igazán impozáns helyszínt választottak: május 5-én a Ki-

A Barokk Színházban
április 27-én megrendezett tanácskozáson dr. Kapronczai Károly a magyar
egészségügynek a két világháború közötti helyzetéről, majd dr. Birtalan
Győző „A zöldkeresztes mozgalom történelmi távlatban” címmel tartott előadást. A rendezvény záró programja során dr. Jávor András államtitkár a rendszerváltás és a hazai egészségügy történelmi vázlatát ismertette a résztvevőkkel.
bj

Városi angol verseny

Csillagtúra: május 5-én újra Gödöllőn

Az idén 60 éves Mercedes-Benz SLszéria tiszteletére a Mercedes-Benz hazai vezérképviselete 2012. május 4-6.
között ismét megrendezi a Csillagtúrát,
amely ebben az évben is érinti Gödöllő városát. A legendás roadster jubileuma alkalmából a csillagos márka
rajongóinak versenyén rendhagyó
módon az SL sorozat modernebb darabjaival rendelkezők is résztvesznek.

A Magyar Orvostörténelmi Társaság, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub
és a Tormay Károly
Egészségügyi Központ
az idén is városunkban
rendezett konferenciát,
ez alkalommal „A hazai
egészségügy útjai a XX.
században címmel.

rályi Várónál lesz a gödöllői pihenő,
ahová várhatóan 9.30-tól érkeznek
majd az oldtimerek, s mintegy másfél
órán át csodálhatják meg
őket az érdeklődők.
A már hagyományteremtő
Csillagtúrák különlegessége abból adódik, hogy –
más veteránautós versenyekkel ellentétben – kizárólag Mercedes-Benz
modellek vesznek részt a
rendezvényen.
A Csillagtúra átlagtartó
ügyességi verseny, amely
során a résztvevőknek egy adott szakaszt kell meghatározott idő alatt teljesíteni. Ez a fajta megmérettetés

elsősorban gyakorlást és ügyességet
igényel, azaz lóerőtől függetlenül,
egyforma eséllyel indulnak a külön-

Bolygók harca
Április 26-án délután zajlott a Hajós
Alfréd Általános Iskola szervezésében
immár 16. alkalommal megrendezett
városi angol verseny. A nők évének és a
tolerancia évének kapcsán Helen Keller, a siketvak író és aktivista élete és
munkássága volt a téma. A város 6 iskolájából 27 versenyző (kilenc csapata)
mérte össze tudását angol nyelven a

Városháza dísztermében. A zsűri (tagjai: Esztergályos Kolos, Tóth Ildikó) elnöke, Péterfi Csaba, Gödöllő kommunikációs igazgatója köszöntőjében kiemelte az angol nyelvtudás fontosságát
és a téma időszerűségét.
Az első helyezést a Petőfi Sándor Általános Iskola Mercury csapata szerezte
meg, második lett a Damjanich János
Általános Iskola Saturn csapata, míg a
harmadik helyen az Erkel Ferenc Általános Iskola Venus csapata végzett. hi

böző évjáratú és teljesítményű autók.
Idén mintegy hetven oldimer vág neki
a túrának.

Lokálpatrióta főzőverseny – Nem csak nőknek!
Főzőversenyt hirdetett a Gödöllői Lokálpatrióta Klub május 12-re. Felhívásukban olyan
vállalkozó szellemű, elsősorban férfiak és csapatok jelentkezését várták, akik szívesen ragadnak fakanalat,
hogy megmutassák hölgy ismerőseiknek, milyen ügyesen forgatják azt ételkészítés közben. Persze a hölgyeket sem kívánták kirekeszteni a versenyből, s mint ahogy a résztvevők listájából is látszik, a gyengébb nem is képviseltetni fogja magát.
Részletek: www.lokalpatriotaklub.hu, városi piac.
Étlap:
1. Galgavirág Bt. (Galgahévíz): Csülkös-pacal burgonyával
750 Ft.
2. Vigh László és felesége (Karácsond): Karácsondi finomságok (frissen sült – kolbász, oldalas, tepertő 690 Ft.
3. Baukó Pál (Gödöllő): Csikós gulyás 550 Ft.
4. Farkas Zoltán (Gödöllő): Halászlé 790 Ft.
5. Bense János (Gödöllő): Sertés gulyás 750 Ft.
6. Mazula Istvánné (Isaszeg): Tárkonyos pulyka zöldbab
ágyásban rizzsel 750 Ft.
7. Nagy Zoltánné (Gödöllő): Babgulyás 550 Ft.
8. Nagy Zsolt (Gödöllő): Csülökpörkölt burgonyával 600 Ft.
9. Kasza Ilona (Erdélyi Vándor Székelyek Köre): a.) Erdélyi
töltött káposzta 650 Ft.; b.) Tejfölös túrós puliszka 650 Ft.
10. Koch Ferenc, Skotner Andrea (Isaszeg): a.) Vadpörkölt burgonyával + palacsinta 950 Ft.; b.) Slambuc + palacsinta 750 Ft.
11. K&H Menő-Manók (Gödöllő): Díjnyertes marhalábszár
pörkölt vörösborban itatva – házi galuskával 790 Ft.
A CSALÁDDÁ VÁLÁS ÜNNEPE!
MÁJUS 6., VASÁRNAP, 16 ÓRA,
GÖDÖLLŐ FŐTÉR
Édesanyák köszöntése a Világbékegongnál.
MÁJUS 7., HÉTFŐ, GÖDÖLLŐI
KÖNYVTÁR
10.00-11.30 „Vedd észre időben!” – dr.
Kiss Katalin fejlesztő pedagógus előadása a kisgyermekkori fejlődési
problémákról.
13.30-15.00: „Szülés, ahol te irányítasz” – Kuharcsik Réka hipnoszülés
oktató előadása, beszélgetőkör.
15.00-16.00: A gyermekkori ekcéma
problémái; dr. Horváth Ilona bőrgyó-

gyász,
adása.

kozmetológus

elő-

MÁJUS 8., KEDD, CIVIL
KÖZÖSSÉGI HÁZ
családsegítő technikáról
9.00-16.00: Siratószoba – A meg nem
született, elvesztett babákra emlékezünk.
10.00-15.00: Babbago etetőszék bemutató 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 fejlesztőpedagógus előadása a Hellinger féle

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

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 torockói pihenőt, valamint a nemrég felújított és átadott Tordai sóbánya megtekintését tartalmazza.
Bővebb információ és jelentkezés: Pelyhe József (+36/20-823-1408).
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Hivatás tévedésből
Egy volt pap a szerzője a Kétség című most megjelent romantikus regénynek, egy olyan
ember, aki talán mindössze
képzelte, hogy meghívást kap a
lelkipásztori pályára.
Kubából, Fidel Castro diktatúrája elől
menekültek el szülei az Egyesült Államokba. Először Puerto Ricóban telepedtek le, Albert fiuk már ott született. Később Floridába költöztek, s
Albert élte az ottani gyerekek, kamaszok megszokott életét. Vonzotta a
szereplés, már tizenéves korában saját műsora volt egy helyi rádióban,
amellett rendszeresen lemezlovasként tevékenykedett különböző szórakozóhelyeken.
Az amerikai latinok, tehát spanyolok, olaszok mind római katolikusok.
(Mint az írek is.) A Kubából menekült
család a római katolikus hagyományok, formák szerint élt. Albert lelkigyakorlatokon is részt vett, mi több,
előfordult, hogy vezette azokat.
Így vitt az útja a papi szemináriumba, eljutott egészen a pappá szentelésig. Sokáig azt hitte, jó úton jár, hi-

szen például foglalkozhatott a családjához hasonlóan Kubából érkezettekkel, lelki segítséget nyújthatott a
számukra.
Aztán egyre több kétsége támadt.
Már mindenütt csak a hibát kereste az
egyházában, s mint tudjuk, aki keres,
talál. Amit akár mosolygó lélekkel
fogadhatna, zordonan elutasítja. Albert atya egyre több szót, egyre több
gesztust, amit paptársaitól, egyházi
vezetőitől kapott, bántásként élt meg.
Azonkívül úgy gondolta, hogy
csak neki nehéz az élete, akik az egyházon kívül vannak, akik világiak,
azoké csupa öröm, móka, dal, kacagás. Pedig nem volt mintegy bezárva
egy kis plébániára, ellenkezőleg, széles körben ismerték, sokfelé megfordult, mivel különböző televíziós műsoroknak a házigazdája lett.
Hol itt a romantika? Miért romantikus regény a Kétség? Albert Cutié
egy nagy, mindent elsöprő szerelemről ír, azt jelöli meg oknak, amiért elhagyta egyházát.
Megismerkedünk a regény lapjain
a hölggyel, akibe beleszeretett: egy
gyermekét egyedül nevelő asszony-

Zeneiskolai versenyek és eredmények

Városi Kodály vetélkedő
A jeles magyar zeneszerző és
zenepedagógus, Kodály Zoltán
születésének 130. évfordulója
alkalmából rendezték meg április 19-én a Művészetek Házában a Jubileumi Kodály vetélkedőt.
TÁMOP pályázat keretén belül, öt
gödöllői iskola és a szadai Székely
Bertalan Általános Iskola csapata 6-6
fővel készült erre a megmérettetésre.
Az Erkel Ferenc Általános Iskola 4
csapattal, a Török Ignác Gimnázium,
a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola
és a Premontrei Szent Norbert Gimnázium 1-1 csapattal érkezett.
A vetélkedő anyagát a Frédéric
Chopin Zeneiskola négy fős tanári
csapata állította össze: Barta Katalin, Lázárné Nagy Andrea és T. Pataki Anikó, Tápai Dóra szolfézs tanszakvezető vezetésével. Ez a szakmai
csoport ősszel már nagy sikerrel bo-

nyolította le a Liszt év keretein belül a
Városi Liszt Vetélkedőt is, ahol szintén közel 60 gyermek mérte össze tudását.
A feladatok között drámajáték, zenefelismerés, népdalcsokor éneklés is
szerepelt.
Az első a Premontrei Gimnázium
csapata lett, második helyezést a
Szent Imrés diákok szerezték meg,
míg a harmadik helyen – azonos
pontszámmal – egy Erkeles csapat és

Könyvtár a szupersztrádán
2002. június 1. nevezetes nap
volt városunk életében: ezen a
napon adták át a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ új épületét, hogy a kor
elvárásainak megfelelő színvonalon szolgálja az Olvasót. A
10 éves évfordulóra készülve,
minden évből felidézünk egyegy olyan eseményt, amellyel a
könyvtár törekvéseiről, eredményeiről kívánunk hiteles képet adni.
2007-ben indult el a könyvtár interaktív honlapja, mely tavaly komoly fejlesztésen esett át. Világszerte terjed
az a jelenség, miszerint a könyvtárak
igyekeznek minél több szolgáltatásukat online elérhetővé tenni, hiszen a
technikai fejlődés ezt követeli meg. A
gödöllői könyvtár az elsők között hozott létre Magyarországon olyan honlapot, mely az un. Web 2.0 eszközöket használva egy interaktív felületet
kínál olvasóinak.
Jelenleg a www.gvkik.hu oldalon a
következő könyvtári szolgáltatások
érhetők el:
– dokumentum hosszabbítás, előjegyzés

– kölcsönzött dokumentumok listájának megtekintése, értékelése
– javaslat dokumentum beszerzésére
– folyóirat cikkek letöltése az
EBSCO adatbázisból
– könyvtári és közhasznú információ

nyújtás nyitva tartási időben (Az első
négy szolgáltatáshoz a regisztráción
kell igényelni jelszót.)
Az elmúlt időszak informatikai fejlesztésének eredménye a könyvtárhoz
kapcsolódó aloldalak létrejötte. Ilyenek a Gödöllő Wiki, mely a wikipédia
mintájára készült, folyamatosan fejlesztett gödöllői enciklopédia.
Jelenleg a Híres Hölgyek szócikkek
bővítése folyik a tematikus évhez
kapcsolódóan.
A Tudástár Gödöllő négy általános
iskolájának és a könyvtár gyűjteményének közös katalógusa.
Elindult az IRKA irodalmi műhely

nyal. Megtudjuk, hogyan lepleződött
le a viszonyuk, hogyan üldözték őket,
hasonlóan, mint a filmsztárokat és
egyéb híres embereket az újságírók,
lesifotósok.
Végül is összeházasodtak. Albert a
római katolikus egyház kebeléből az
anglikán egyházéba tért át, úgy tervezi, ott folytat lelkészi gyakorlatot.
Hogy aztán majd megelégedetten éli-e
hátralevő éveit, vagy hamarosan
megint elfogja a kétség, a jövő titka.
(Albert Cutié: Kétség)
-nád-

a Török Ignác Gimnázium együttese
végzett. A diákok és felkészítő tanáraik egyebek mellett koncertjegyeket
és értékes belépőket nyertek a Művészetek Háza rendezvényeire.
Nem csak a viadal
rendezésében, hanem
a versenyzésben is
újabb szép sikert
könyvelhet el a Chopin zeneiskola.
Április 20-22. között
Balassagyarmaton
rendezték meg a IX.
Országos
zongora
négykezes és kétzongorás verseny döntőjét, melyről két
első díjjal tértek haza az intézmény
növendékei.
Mikulik Márton és Ittzés Péter I.
díja mellett tanáruk, Telek Zsuzsa
Tanári Különdíjban is részesült.
Gungl Ábel és Nguyen Hong
Phuc (tanáruk Barta Katalin) szintén
I. díjat érdemelt, s emellett Verrasztó
Magda különdíjjal jutalmazták játékukat. Mindkét páros fellépett a vasárnapi Gálahangversenyen is. cz-jk

honlapja is, mely nem csak a tagok
írásaiból kínál olvasnivalót, hanem
írástechnikai anyagok is elérhetőek,
letölthetők onnan.
Fiatal könyvtárosok indították el
E-p@adlás címmel olvasói blogjukat.
Könyvismertetők, kritikák és ajánlók
találhatók itt.
6. héten érvényes akciónk: május 2-8.

Zenés kávéházi esték

Májusban ismétlés

Ezen a héten 1 óra internet használat
csak 10 forintba kerül.
Játék:
Előző heti megfejtésünk: Egyéni
számítógépes tanfolyamunk neve.
Segítnet.
6. heti kérdésünk:
Melyik eseményről NEM olvashatunk a könyvtár honlapján ?
1. MKE 44. Vándorgyűlés
2. Ottlik maraton
3. Országos vers- és prózamondó találkozó
A megfejtést kérjük adják le a regisztráción.
gvkik

Óriási érdeklődés mellett, hatalmas sikerrel rendezték meg a Cantus Ludus Énekegyüttes Zenés kávéházi esték koncertsorozatának első előadását. Április 27-én este
a Királyi Váróban Albertné Joób Emese, Buka Enikő, Gecse Júlia, Gombos
Viktor és Pertis Szabolcs népszerű spirituálékat, swing melódiákat és musical slágereket szólaltattak meg. A rendezvény vendégeként Fodor László, a Hot Jazz
Band tagja, és Dr. Bohém, azaz Ittzés Tamás, hegedűművész játékát is élvezhette a
közönség. A siker szinte előre látható volt, hiszen az előadásra néhány nap alatt elkapkodták a jegyeket. Emellett a műsor szünetében a Monarchia Kávézó különleges
süteményekkel kedveskedett a megjelenteknek. A nagy érdeklődésre való tekintettel
az előadást május 18-án, 19 órai kezdettel megismétlik.
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Város-Kép

Különleges épület, különleges programokkal

Mint arról múlt heti lapunkban
beszámoltunk, a Királyi Váró
épületének felújításáért Gödöllő város Önkormányzata és a
MÁV Zrt. megkapta az ICOMOS
(az UNESCO műemlékvédelmi
világszervezete) díját. A Királyi
Váró épülete 2011-ben a Norvég Alap támogatásának köszönhetően nyerte vissza eredeti szépségét. Az épület új
funkciót kapott: az egykori hercegi, királyi és királynéi várókban a Gödöllői Városi Múzeum
gondozásában közlekedéstörténeti és egy helytörténeti kiállítás kapott helyet, a fennmaradó területeken pedig idegenforgalmi létesítményt és színvonalas kávézót alakítottak ki.
A Királyi Váró épülete az átadás óta
az érdeklődés középpontjában áll, és
városunk egyik kedvelt idegenforgalmi célpontja lett, valamint több rangos esemény helyszíne. A múlt évben
itt írták alá az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok újabb időszakáról
szóló megállapodásokat, a BKV itt
rendezte meg azt az ünnepséget,
amivel a Gödöllői HÉV megindulásának 100. évfordulójára emlékeztek,
valamint a MÁV is itt jelentette be
újabb gödöllői fejlesztéseit.
Mint azt Gaálné dr. Merva Máriától, a Gödöllői Városi Múzeum
igazgatójától megtudtuk, a múlt évben, a júniusi megnyitást követően
13.000 látogató tekintette meg az itt
megrendezett kiállításokat.
– Már az első negyedév után is elmondhatjuk, hogy az idei látogatási
mutató is rendkívül magas lesz. Ebben jelentős szerepe van a különböző
együttműködéseinknek is. Ilyen például, hogy lehetőség van a kastély és
a királyi váró, illetve a városi múzeum kiállításainak együttes, kedvez-

Fotó: Tatár Attila

Óriási az érdeklődés a Királyi Váró iránt

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

A Mária-oszlop

ményes jegyvásárlással történő megtekintésére, de nagyon sokan érkeznek a MÁVAG szervezésében, és
rendszeresen hozza az utasokat a
Nosztalgiavonat, alkalmanként több
száz fős csoportokban. Különlegesség, hogy májusban az Orient Expressz eredeti étkezőkocsija is Gödöllőre jön.
– A kiállítások és a protokoll rendezvények mellett milyen programoknak ad otthont a Királyi Váró?
– Mindig is úgy gondoltuk, hogy ez
a különleges létesítmény ne csak kiállítási tér legyen, hanem minél aktívabban kapcsolódjon bele a város
kulturális életébe. Az idén a Nők éve
programsorozat részeként a Sisi baráti kör kéthavonta itt tartja előadássorozatát, és a múlt hét végén indult el a
zenés kávéházi esték, ami egy új kezdeményezés. Természetesen helyet
kapnak itt a kiállításokhoz kapcsolódó kiegészítő programok, előadások,
múzeumpedagógiai foglalkozások is,
de külön kínálattal, előadásokkal, ingyenes tárlatvezetéssel készülünk a
Múzeumok Éjszakájára is. Mindezekhez nagy segítséget nyújt számunkra,
hogy a Művészetek Házától technikai
segítséget kaptunk. Ezen a téren
még szükség van
fejlesztésekre,
igyekszünk megtalálni ennek a lehetőségeit.
– Milyen viszszajelzéseket
kaptak az elmúlt
hónapok során?
– Nagyon jó érzés átlapozni a
vendégkönyvünket, hiszen min-

denki elismeréssel adózik az itt látottaknak, különösen azok, akik emlékeznek arra, milyen állapotok voltak
itt másfél évvel ezelőtt. Vendégeink
jelentős része egységesen kezeli a Királyi Kastélyt és a Királyi Várót, legtöbbjük összeköti megtekintésüket.
Általános vélemény, nagy előny,
hogy az itt megrendezett kiállítás kis
területen van, így hamar végigjárható,
nem fáradnak ki a látogatók.
– Milyen új programokat terveznek?
– Mi elsősorban múzeumi programokkal készülünk, de – mint az eddigi rendezvények alapján is látható –
nyitottak vagyunk a különböző megkeresésekre. A Gödöllői Városi Múzeum kiállítóhelyiségeként tervezzük, hogy helyet adunk majd a jövő
évi szecessziós év programjai közül
néhánynak, így például itt rendezzük
majd a tematikus évhez kötődő előadásokat. Mindent megteszünk annak
érdekében, hogy a Királyi Váró továbbra is előkelő helyet foglaljon el
Gödöllő idegenforgalmi és kulturális
(k.j.)
életében.

A Mária-oszlopot, vagy Szeplőtelen fogantatás (Immaculata) néven is
ismert szoboregyüttest I. Grassalkovich Antal állíttatta 1749-ben, a kastélykápolnával csaknem szemben. Az
elemi csapások ellen védekezésül,
vagy azok elkerülése után hálaadásként készített köztéri alkotások a
XVIII. századi egyházi szobrászat jellemző megnyilvánulásai.
A nagy szaktudást igénylő barokk
kompozíciók Magyarországon főként
külföldi mesterek alkotásai.
A gödöllői Mária-oszlopot Martin
Vögerl osztrák mester faragta, hainburgi és nyitrai oszlopának másolataként.
Az áttört mintájú kőkorláttal övezett csigás talapzat jellegzetessége a négy
dombormű, amelyek Mária és Erzsébet találkozását, az angyali üdvözletet,
Mária bemutatását a templomban és Mária mennybevitelét ábrázolják.
A talapzatot 4 szent
szobra veszi körül:
Avilai Nagy Szent Teréz, Páduai Szent Antal, Szent Flórián és
Szent Rókus. A közöttük emelkedő virágdíszes oszlop tetején áll
Mária – fején tizenkét
csillagból álló koronája
– a virágdíszes oszlop
tetején áll. A puha homokkőből
készült
szobrot többször, legutoljára 2006-ban restaurálták.
A szobor körül rózsakert díszlett, mely szintén a szeplőtelen fogantatást
jelképezi, jelentése: Mária, a „tövis nélküli rózsa”.
A szobor környezete jelenleg a közelében folyó építkezési munkák miatt
munkaterület, környezetét az építkezést követően helyreállítják.
(k.j.)

A Királyi Váró megújulása óta sokan nehezményezik, hogy a jegyvásárlásra változatlanul a konténer-váróban van lehetőség, és sürgetik ennek megoldását. Ez azonban nem az
önkormányzat hatásköre, ebben
csak a MÁV hozhat döntést. Információink szerint a MÁV Zrt. szeretné a teljes állomásterületet rendbe hozni, felújítani. Ezt, hasonlóan
a Királyi Váró felújításához, az önkormányzattal közös pályázati
konstrukcióban kívánják megvalósítani, ennek előkészítése folyamatban van.

Virágzanak a japáncseresznyefák

Gödöllőn is hanami
A múlt hét folyamán virágba
borultak a japáncseresznyefák
az Alsóparkban. A fákat 2011.
május 27-én ültették el emléket állítva a Gödöllőn megrendezett ASEM csúcstalálkozónak.
Az akcióban résztvevő diplomáciai
képviseletek a japán szimbólumnak
számító fák megvásárlásával, gödöllői kezdeményezésre egy japán óvoda
felépítését támogatták a néhány héttel
korábban földrengés és cunami sújtotta térségben.
Ito Tecuo, Japán magyarországi
nagykövete az ASEM (Ázsia-Európa
találkozó) országok képviselőivel, 50
japáncseresznyefát ültettek el szemben a Világfával. Az első kettőt Ito
Tecuo és Gémesi György polgármester, majd Ausztrália, Csehország, Belgium, Dánia, Fülöp-szigetek, Görögország, Indonézia, Kína, Korea, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Ma-

lajzia, Málta, Mongólia, Pakisztán,
Svédország, Szingapúr, Szlovákia,
Vietnam diplomáciai képviseletének
vezetői, valamint a Gödöllői Királyi
Kastély és a Szent István Egyetem, a
Külügyminisztérium, és a Duna TV
képviselői ültettek el egyet-egyet.
A VÜSZI kertészei gondoskodásának eredményeként valamennyi fa
megeredt, mindössze egy növényt viselt meg a húsvéti fagy, de ez is rövid
időn belül rendbe jön.
A cseresznyevirág Japán nemzeti
jelképe, amely sok művészi alkotás
legfőbb témája. A keleti népek úgy
tartják: akire ráhull egy cseresznyefavirág, azt szerencse éri. Japánban országszerte ezrével állnak ezek a fák, a
hivatalos virágzás pedig valóságos
népünnepély. Fesztiválokat szerveznek köré, a meteorológiai szolgálat
pedig az időjárás-előrejelzés mellett a
tavaszi időszakban azt is rendszeresen elmondja, hol hány százalékban
pattantak már ki a rügyek. A legna-

Önnek ki számít híres hölgynek?

Köszönet a javaslatokért
gyobb fesztivált a Myogi-hegy tövében lévő Sakura-no-Sato nevű helyen
rendezik, amit leginkább Cseresznyefalvának fordíthatunk, és több mint
15 ezer fa alatt ünnepelhetnek a látogatók. A hanami – a virágnézés – kiváló lehetőség a családoknak a piknikezésre, de gyakori, hogy ilyenkor a
különböző cégek is megszervezik
munkatársaik számára, hogy közösen
töltsenek el egy délutánt a virágzó
cseresznyefák alatt.
(ny.f.)

A hölgyek előtt tiszteleg az idén Gödöllő, a „Híres Hölgyek Gödöllőn – 2012
a Nők Éve” rendezvénysorozattal. A tematikus év programjainak sorában nem
csak a gödöllői híres hölgyek kerülnek
reflektorfénybe, hanem azok is, akik jelentős szerepet töltöttek be a világ és a
magyar történelem alakításában.
Az e témában készülő kiállítás megrendezéséhez olvasóink segítségét kértük. Ezúton is köszönjük azt a több száz

levelet, amelyben megosztották velünk
véleményüket, hogy kit tartanak múltban és a jelenben, a magyar és nemzetközi politikai életben, valamint a tudományok és a művészetek terén meghatározónak. E javaslatok is jelentős szerepet játszanak majd az e témában megrendezendő kiállítás anyagának összeállítása során, amit majd júniusban a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti galériájában lehet majd megtekinteni.
(bdz)
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Élő-Világ

Erdei fülesbagoly, fürj, gyurgyalag: ki lesz a győztes?

A jövő csodanövénye: mindent tud

Lakossági szavazás a 2013. év madaráról

A bambuszt tartják a közeljövő csúcsnövényének, amelyből textíliát és építményt egyaránt lehet készíteni. Ezek
mellett kiváló szén-dioxid elnyelő tulajdonsága segíti az üvegházhatás csökkentését, és nem mellékesen munkát ad
a világ szegényebb országaiban élőknek.
A bambuszról alkotott kép változáson
megy keresztül, sokan a 21. század fájának nevezik. Manapság másfélezer felhasználási módja ismert, a zoknitól a kiváló teherbíró képességét kihasználó
építészeti megoldásokig – olvasható a
BBC hírszolgálatának honlapján.
“A mezőtől az erdőn át az üzemig és a
kereskedőig, a tervezőirodától a laboratóriumig, az egyetemektől a politikai
hatalmat birtoklókig egyre többen tisztában vannak ezzel a megújuló erőforrással. A bambusz az elmúlt évtized fő
gazdasági növényévé vált” – hangoztatta Michael Abadie, a Bambusz Világszervezet tavaly megválasztott elnöke.
A bambusz feldolgozásában használt új

A Magyar Madártani Egyesület
(MME) 1979-ben indította útjára az “Év madara” programot.
A tavalyi év pozitív tapasztalatai alapján idén is az ország lakossága dönthet arról, hogy
melyik legyen a következő év
madárfaja, amelyikért szeretnének többet tenni az emberek. A május 15-ig tartó internetes szavazás végén a legtöbb
voksot kapott faj lesz 2013. év
madara, és az MME ez alapján
indítja el a jövő évi kampány
előkészítését. Ismerkedjen meg
a három fajjal, majd szavazzon
Ön is!
Az “Év madara” program célja és küldetése olyan fajok vagy madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása,
melyek védelmében a lakosság egészének vagy egyes csoportjainak (például gazdálkodók, vadászok, pedagógusok) különösen fontos szerepe van,
illetve olyan létező érdekütközésekre,
konfliktusokra hívja fel a figyelmet,
melyet fel kell oldani. Az év madarának csak olyan fajt választunk, melynek folyamatos védelmében egyesületünk tevőlegesen részt is vesz.
Reméljük, a jövő évre ajánlott három
fajról összeállított rövid ismertetők
elolvasása után sokan szavaznak
2013. év madaráról.

Erdei fülesbagoly
Az erdei fülesbagoly – a többi bagolyhoz hasonlóan – ragadozó, táplálékának túlnyomó többségét kisrágcsálók
teszik ki, melyeket éjszaka zsákmá-

nyol. Fészket nem épít, ezért szaporodásához nélkülözhetetlen más madarak, elsősorban a szarka, a vetési és
dolmányos varjú, valamint a 2012-es
év madara, az egerészölyv jelenléte,
ugyanis elsősorban ezek elhagyott
fészkeiben költ, bár ezek hiányában
fák nagyméretű korhadt odúiba, ághajlataiba is beköltözik, de volt már rá
példa, hogy balkonládában fészkelt.
Védelmét elősegíti, hogy mesterséges
fészektálcákat, vércse költőládákat
(gyakorlatilag nagyméretű “C” odúkat) is elfoglal.
Leggyakoribb és egyben legismertebb
bagolyfajunk. Közismertségét két viselkedési sajátosságának köszönheti: egyrészt fészkelő fajként a településeinket, a falvak
mellett a nagyvárosokat is
meghódította, másrészt akár
több tucat példányból álló áttelelő csapatai előszeretettel
költöznek kertek, udvarok,
utcai fasorok, parkok fáira,
ahol a lakosság jól megfigyelheti a nappal pihenő madarakat.
Állandó, országszerte gyakorinak számító madarunk. Állományára az
áramütés, az elütés és a fészeképítő
fajok, különösen a varjúfélék országosan eltérő, néhol
riasztó mértékű csökkenése (fészkelőhelyek hiánya) jelent negatív hatást.

Fürj
A nyílt, sík- és dombvidéki mezőgazdasági területek és száraz gyepek
országszerte elterjedt,
területenként eltérő gyakoriságú madara. A hí-

Teljesen fehér kardszárnyú delfint találtak
Először figyeltek meg vadon élő, felnőtt fehér orkát – a Jéghegynek elnevezett hímre a kelet-oroszországi Kamcsatka-félsziget közelében bukkantak.
Persze nem ez az első eset, hogy különböző bálnafajok fehér példányait megfigyelték, azonban az orkák közül eddig csak fiatal albínókat ismertek, köztük egyet, amely ritka genetikai betegségben egy kanadai akváriumban pusztult el 1972-ben.
Ezzel szemben a moszkvai és szentpétervári tudósok szerint a teljesen fehér
kardszárnyú delfin egészségesnek tűnik és normális életvitelt folytat.
Erich Hoyt, a mostani kamcsatkai kutatóexpedíció egyik vezetője, a bálnák
és delfinek megőrzésére alakult szervezet, a WDCS munkatársa a BBC-nek

elmondta: “Korábban két másik fehér
orkát is láttunk Oroszországban, de
azok fiatalok voltak, ez az első alkalom, hogy kifejlett, felnőtt egyedet figyeltünk meg.” Becslésük szerint az állat legalább 16 éves lehet – uszonya töredezettsége arra utal, hogy ennél esetleg még idősebb is –, hátúszójának
hossza elérte a két métert.
Az orkák 15 éves koruk körül érik el
a teljes kifejlettséget, a hímek akár
50-60 évig is elélhetnek, de gyakoribb a 30 év körüli élettartam. “Jéghegy teljesen szocializáltnak tűnik.
Tudjuk, hogy ezek a halevő orkák
egész életükben anyjuk közelében
maradnak, és amennyire meg tudtuk
figyelni, közvetlenül anyja mögött
úszott, vélhetően testvérei társaságá-

mek jellegzetes „pitypalatty-pitypalatty” hangja szervesen hozzátartozik
a magyar tájhoz, bár a faj az ország
egyes részein jelentősen megritkult
vagy el is tűnt.
A mezőgazdasági területekhez kötődő
fürj esetében a legfontosabb kérdést –
és egyben problémát – az agrárélőhelyek állapota jelenti. A monokultúrás
gazdálkodás, a mezőgazdasági táblák
többfunkciójú, nem művelt szegélyterületeinek felszámolása, a kemizálás,
az elkaszálás, a fészekaljakat pusztító
róka és vaddisznó állományrobbanása
együttesen kedvezőtlenül hat ennek a
hosszú távú vonuló fajnak a hazai
helyzetére.

Gyurgyalag
A gyurgyalag az egyik legszínesebb,
leglátványosabb madarunk. Főleg nagyobb termetű repülő rovarokkal táplálkozik, és mint az ilyen fajok általában, a legkorábban elvonulók − a telet
Afrikában tölti − és a legkésőbb érke-

zők közé tartozik. Költési viselkedése
is különleges, mivel partfalakban, telepesen (gyakran a parifecskékkel
együtt) fészkelő faj.
A gyurgyalag nem csak magasabb
partfalakban, homokbányákban költ,
de fészeküregét képes alig néhány
centiméter magas útpadkába is elkészíteni .
Speciális táplálkozása és fészkelési
viselkedése miatt állományát számos
veszély fenyegeti: partfalak természetes eróziója és benövényesedése,
illegális homokbányászat, hűvös időben előforduló méhzsákmányolása
miatt a méhészetek közelében működő telepek megrongálása.

technológiák és az ipari feldolgozás
nagy változásokat hozott, és valódi verseny kezdődött a nyugati fapiacokon.
Egyes becslések szerint manapság a
bambuszpiac nagysága eléri a 10 milliárd amerikai dollárt, ami – a világszövetség szerint – 5 éven belül megduplázódik.
A bambusz a világ leggyorsabban növekvő növénye, 4-5 év után évente lehet
aratni, ellentétben a trópusi keményfákkal, amelyeket sok évvel később
csak egyszer lehet kivágni.
vjm.hu

Makiszaporulat a budapesti állatkertben
Nyüzsögnek az apróságok a Fővárosi
Állat- és Növénykert Madagaszkár Házában. A közelmúltban három jövevénnyel is bővült a makikolónia: a szerecsenmakiknál egy, gyűrűsfarkú rokonaiknál pedig két kölyök született. A
közönség ráadásul be is mehet a
makik közé.
Bár a kicsik még márciusban, illetve április elején születtek, a látogatók csak most csodálhatják
meg őket. Az anyaállatok ugyanis igencsak rejtegették eddig újszülöttjeiket. A kölykök idejük
nagy részét most is anyjukon
csimpaszkodva múlatják, a nagyvilág felfedezéséhez csak az
elkövetkezendő hetekben merítenek majd bátorságot.
A gyűrűsfarkú makik vagy katták
Madagaszkár jellegzetes félmajmai.
Budapesten rendszeresen szaporodnak,
minden évben születik legalább egy, de
néha több kölyök is. A most világra jött
kicsikkel együtt összesen 11 gyűrűsfarkú maki él az állatkertben. Az egyik csa-

pat a Madagaszkár Ház belső csarnokát
vehette birtokba, a másik – ahol a kölykök is születtek – az épület melletti tágas
kifutóban kapott helyet. A közönség
mindkét bemutatóhelyen bemehet a
makik közé. A szerecsenmakik vi-

szonylag új jószágok Budapesten, hiszen a két tenyészállat, Izabella és
Castro 2010-ben érkeztek. 2011-ben
már volt egy kölykük, s most ismét
sikeresen szaporodtak.
hir24.hu

mme

ban” – magyarázta Hoyt. A szokatlan
pigmentáció oka nem ismert. A fogságban tartott kanadai fehér orka egy albinizmust okozó ritka genetikai rendellenességben szenvedett.
Egyes kutatók elképzelhetőnek tartják,
hogy megkísérelnek biopsziával genetikai mintát venni Jéghegytől, mások
azonban inkább megfigyelését javasolják, hogy megismerjék viselkedését és
testi jellegzetességeit.
BBC/MTI/Hír24

GAZDIT KERESŐ KUTYA

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Május 5‐én és 6‐án:
9‐11 óráig:
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.
7 hónapos, közepes termetű, ivar‐
talanított, keverék szuka kutyus
gazdát keres. Tel.: 30/454‐8887.

Rendel:
dr. Vaskó Márta állatorvos
Tel.: 20/9913‐057.
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Kézilabda – Vecsésen volt a vigadalom

Röplabda – Bajnoki döntő, 3. mérkőzés

Bajnok a Gödöllői KC

Idegenben nem megy

Bajnok lett, ezzel feljutott az NB
I/B osztályba a Gödöllői KC férfi
kézilabda csapata.

Az ünnepek miatti korai lapzárták miatt, mindössze az április
25-ei, 3. mérkőzésről tudunk beszámolni olvasóinknak, amelyen
ismét a Vasas csapata örülhetett.

A GKC a tabella 3. helyén álló Vecsés
vendégeként lépett pályára és nyert
34:29-re, ezzel megnyerve az NB II-es
bajnokság keleti csoportját.
Volt is öröm, ugyanis az NB II keleti
csoportjának listavezetője az egész

meccset uralta, mondhatni egy percig
sem forgott veszélyben a bajnoki pontok sorsa, így három fordulóval a vége
előtt már biztosan bajnok, ami azt jelenti, hogy ősztől NB I/B-s kézilabda csapata lesz városunknak.
NB II Keleti-csoport, 19. forduló
Vecsés SE – Gödöllői KC 29-34 (12-16)
Juniorok: Vecsés – Gödöllő 37-32
-lt-

Diákolimpia– Ippon Shubo Karate országos döntő

Négy érem az ob-ról
Április 21-én, Dunaújvárosban
rendezték a tanévi Diákolimpia
karate verseny országos döntőit,
amelyen a gödöllői iskolák diákjai (Hajós, Petőfi, Szent Imre), a
Saino Karate-do SE és a Fujinaga
SE színeiben álltak tatamira. A fiatalok formagyakorlatban és
küzdelemben is két-két ezüst és
bronzérmet szereztek.
A Magyar Karate Szakszövetség megbízásából, a Magyar JKA Karate Stílusszövetség szervezte a viadalt, amelyen
az öt legnagyobb magyar tradicionális
shotokan karate stílusszövetség mintegy 300 versenyzője mérte össze erejét.
Ács Tibor tanítványai, a gödöllői Saino
SE 17 fővel, míg a Szűcs Tibor vezette
Fujinaga SE 1 versenyzővel képviseltette magát formagyakorlat (kata) és
küzdelem (kumite) versenyszámokban
a rangos eseményen. Versenyzők derekasan helytálltak a verseny során,
példamutatóan, a karate-do elveihez
hűen képviselték iskolájukat, egyesületüket, városunkat az országos
eseményen. Ács Tibor tanítványai
közül Ács Péter, formagyakorlatban
2. helyezett, Bencsik Emese harmadik lett, míg Palkovics Bence küzdelemben szerzett 3. helyet. Szűcs Ti-

bor tanítványa, Kasper András szintén
küzdelemben állhatott fel a dobogó 2.
fokára.
A gyerekek következő megmérettetése
a 2012. május 19-én Törökbálinti Magyar JKA Karate Szövetség országos
bajnoksága lesz.
A csapat tagjai (zárójelben a helyezésük): Bárdos Triszten (KA: 5-8. hely),
Kelemen András (KA: 5-8. hely), Kasper András (KA: 4. hely, KU: 2. helyFujinaga SE), Katona Áron (KA: 5-8.
hely), Bencsik Emese (KA: 3. hely),
Palkovics Bence (KA: 4. hely, KU: 3.
hely), Ács Péter (KA: 2. hely), Bodzán
Bence (KU: 5-8. hely), Ács Dorottya,
Bíró Rajmond, Péter Lea, Lengyel Brigitta, Ternyik László, Bankó Barnabás,
Balogh Péter, Lengyel László, Dobi
Zoltán Ternyik Péter (helyezés nélkül
zártak).
-li-

Küzdősport – Nemzetközi Taekwon-Do Kupa

Gödöllői érmek Nyitrán
A Gödöllői Taekwon-do SE sikeresen szerepelt az idén, a szlovákiai Nyitrán megrendezett nemzetközi versenyen, ahol a környező országokból érkező versenyzőkkel kellett megmérettetnie magát a kis csapatnak. A versenyről összesen 9 éremmel tértek haza a gödöllőiek.
Czeba Mihály 5. Danos mester tanítványai közül a 2 aranyérmét Bontovics Babett és Tóth Dániel
szerezte, az 5 ezüstöt Horváth
Fruzsina (2 kategóriában is), Dányi Leonetta, Lakatos Dávid és
Tóth Dániel szerezték, míg a két
bronzérmet Tóth Áron és Dányi
Leonetta nyakába akasztották. A
verseny során kiütéses győzelemmel bejutott a legjobb 8 közé Buda Marcell és Bali Zsófia is. A

bírókat magyar részről Vajkovics Ferenc 2 Danos mester képviselte. A Taekwon-do SE következő rangos versenye
az Európa-bajnokság lesz májusban,
amelyre szintén nagyon készülnek a
sportolók Czeba Mihály edző vezetésével.
Az edzésekre bármikor lehet jelentkezni, megnézni, csatlakozni, a művelődési
házban kedden és csütörtökön 16.30-tól.
Telefon: +36/20-530-49-57
-czm-

Futsal – Szegeden is parádézott a Gödöllő

Már 2. helyen a Bikák
Az elmúlt fordulóban, történetesen a Futsal NB I. alapszakaszának utolsó előtti játéknapján Szegedre utazott a Gödöllői Bikák
csapata. Úgy léphettek pályára a
forduló előtt 3. helyen álló Bikák,
hogy győzelem esetén már biztos dobogás a csapat. Nos, Baranyai Pál együttese 7–5-re nyert
és mivel a Berettyóújfalu kikapott, előzött és immáron a 2. helyen áll a gárda.
Nem ígérkezett könnyű meccsnek a szegedi találkozó, hiszen az Újszegedi TC
is még versenyben van a 4-8. helyek valamelyikéért (felsőházi rájátszásba az 18. helyezettek jutnak), így kettőzött erővel vetette magát a küzdelembe. A rutin
ezúttal is megálljt parancsolt a fiatal hazaiaknak, a mieink egy félidő alatt elintézték a házigazdákat (5–1) és ugyan a
folytatásra felzárkóztak a vendéglátók,
csak kozmetikázni tudtak a végeredményen. A gödöllőiek nagy örömére aztán
a többi találkozó eredménye is remekül
alakult. Kikapott a friss kupagyőztes és
a forduló előtt még második MVFC-Berettyóújfalu, ezzel előztek a Bikák, vala-

mint az Aramis is alulmaradt a Vasas
ellen, így már biztos, hogy a 3. helynél
lejjebb nem végezhet a csapat.
Az utolsó fordulóban, lapzártánk után,
éppen a budaörsi Colorspectrum Aramis
látogatott Gödöllőre április 30-án.
Futsal NB I, 21. forduló
Újszegedi TC – Gödöllői Bikák 5–7
(1–5) Gól: Jenei Ottó (2), Vidák Balázs
(2), Ughy Márk (2), Szente Tamás
Bajnoki rájátszás – Több csapat a
pakliban
Az alapszakasz befejeztével, május 3-án
már folytatódnak a küzdelmek a Futsal
NB I rájátszásában. Az 1-8. helyen végzett csapatok az alábbi módon lesznek
összesorsolva: az első a 8. helyezettel, a
2. a 7., a 3. a 6., míg a 4. az 5. helyezettel
mérkőzik majd az egyik fél második
győzelméig tartó párharcban a legjobb
négybe jutásért.
Az már biztos, hogy a Rába ETO nyerte
az alapszakaszt, így ők a 8. helyen végző csapatot kapják majd ellenfélül, ez
jelenleg a Vasas. A Gödöllői Bikáknál
két eshetőségre készülhetnek fel. Ha
nyer a csapat a negyedik helyezett Ara-

Asztalitenisz – NB II-es bajnokság

NB I-be jutott a GEAC csapata
Kiélezett küzdelemben, az Eger
csapatát megelőzve nyerte az
NB II-es bajnokságot a GEAC férfi
csapata, ezzel feljutott a legmagasabb küzdelemsorozatba.
Az egész évben nagy versenyfutást
produkáló gödöllői alakulat azzal vívta ki végérvényesen az első helyet,
hogy megverte hazai pályán a nagy
rivális Eger csapatát 11:7-re, így a
hátralévő két fordulóból mindössze
egyet kellett megnyerniük Bartha Tiboréknak.
Az elmúlt hétvégén aztán már a pezs-

gősdugók is repülhettek a levegőbe,
ugyanis hozta a kötelező győzelmet a
csapat a Szerencs ellen, ezzel eldőlt,
hogy az Eger már nem tudja utolérni a
mieinket, kezdődhetett az ünneplés:
NB I-ben a Gödöllői EAC!
Végéhez közeledik a többi bajnokság
is. Bravúr, hogy a bajnokságban az
ezüstért küzdő Tápiógyörgyétől pontot rabolt a GEAC kettő az NB IIIban. A megyei A csoportban szereplő
gödöllői alakulat hármas holtversenyben első a bajnokságban és az egyik
rivális otthonában, Újhartyánban
nyert 12:6-ra, így, ha sikerül megis-

mis ellen, akkor a 7. helyezettel játszik,
ha viszont kikapnának a fiúk a 22. fordulójában és az MVFC nyerni tud Angyalföldön, akkor a 6. helyezettel mérkőznek majd a Bikák. A lehetőségek:
mindkét esetben nagy a választék, de az
utolsó játéknap párosításait figyelve
(ETO (1. hely) – Újszeged (6), Vasas (8)
– MVFC (3), Cső-Montage (9) – Haladás (7), Nagykáta (12) – DEAC (5))
minden bizonnyal az Újszegedi TC,
vagy a szombathelyi Admirál Haladás
lesz a mieink ellenfele a legjobb négybe
jutásért.
Ami biztos, hogy az egyik fél 2. győzelméig tartó párharcban a pályaelőny a
gödöllőieknél lesz, így a május 3-án,
kezdődő rájátszásban, az egyetemi csarnokban újra futsal meccset láthatnak a
nézők. Már élesben...
Lajos Attilát, a csapat technikai igazgatóját kérdeztük, kit látna szívesebben ellenfélként: – Azt gondolom, hogy bárki
ellen eséllyel állhatunk ki, jó passzban
vagyunk, persze nem becsüljük le leendő ellenfelünket. Az viszont nagyobb
bizonytalanság, hogy mikor lesz a
meccs, mert a csarnok elfoglaltsága miatt mi május 4-én tudunk játszani, de
ehhez kell az ellenfél beleegyezése is,
így hétfőig várnunk kell. Amint van hírünk azt a www.godollo.hu, valamint a
facebook.com oldalon közzé tesszük.
Várunk mindenkit szurkolni.
-ttmételni a győzelmet a másik ellenlábas Budaörs ellen a következő fordulóban, akkor ez a csapat is bajnok lehet.
A megyei B-ben 14:4-re verte a Gödöllő a Gödöt idegenben, így továbbra is vezeti a bajnokságot egy pont
előnnyel a Vámosmikola előtt. Tavasszal még veretlen a csapat, ha ez
kitart az elkövetkező három fordulóban, akkor ez a bajnoki arany is Gödöllőre kerül, míg a harmadik megye
B-s gödöllői formáció is harcban van
a bronzért.
Városunk utánpótlás korú játékosokból álló csapata a felnőttek között versenyez, szép siker, hogy több felnőtt
csapatot megelőznek a saját nevelésű
gyerekek és senki sem mehet biztosra
már ellenük.
-tl-

Sajtótájékoztató – A gazdasági nehézségek ellenére az idén is Nemzeti Vágta

Horgászverseny az isaszegi tavakon

Karlovics Mártoné az első hely
Április 22-én rendezték a hagyományos városi felnőtt horgászversenyt az Isaszegi tavakon.
A Pelikán Horgászegyesület támogatásában és szervezésében megrendezett versenyen a szeles idő ellenére
nagy volt az érdeklődés, remekül
érezték magukat a pecások. Gerőfi
László (a képen jobbról a második),
az egyesület elnöke – aki évek óta fő
támogatója a gyermek és felnőtt horgászversenyeknek – adhatta át a díjakat a dobogósoknak.

Mondhatni, a Folyondár utcában nem
megy a TEVA-Gödöllői RC csapatának,
ugyanis ismét 3:1-es vereséget szenvedett Ludvig Zsolt csapata a női röplabda magyar bajnoki döntőjében, ezzel
összesítésben 2–1-re vezetnek a fővárosiak az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban.
Már a találkozó előtt lehetett érezni,
hogy még egyszer olyan gyengén, mint
Gödöllőn, nem fog játszani a Vasas és ez

be is igazolódott a meccs során. Ennek
köszönhetően egy remek, majdnem kétórás küzdelmet hozó csatában dőlt csak
el a győztes kiléte. Az első szettet a hazaiak nyerték, de volt válasza a gödöllői
hölgyeknek és egalizáltak.
A fordulópontot megint a
harmadik játék jelentette,
amelyet 24-re veszítettek
el Széles Petráék és a már
sokat emlegetett lélektani
harmadik játék után összeomlottak a mieink. Az
utolsó szettet simán nyerte
a Vasas, ezzel megtartva
hazai pályaelőnyét.
Folytatás lapzártánk után

Gödöllőn volt április 27-én, pénteken.
Remélhetőleg a találkozó nem éremátadással zárul, mert az azt jelentené,
hogy a vasárnapi, mindent eldöntő 5.
meccset is le kellett még játszania a csapatoknak Budapesten. De, erről majd
következő számunkban…
Női NB I Liga, döntő 3. mérkőzés
Vasas-Óbuda– TEVA-Gödöllői RC: 3:1
-tl(22, -24, 24, 15)

A legjobban Karlovics Márton teljesített, a képzeletbeli dobogó második
fokára Rab Péter, míg a harmadikra
Lábadi Károly állhatott fel.

Nemzeti Vágta : Angol telivérek nélkül
Április 25-én, a Városligeti Műjégpálya dísztermében tartották a
2012-es Nemzeti Vágta sajtótájékoztatóját.

Lázár Vilmos, a Nemzeti Vágta és a
Lovas Szövetség elnöke nyitotta meg az

eseményt, amelyet azzal indított, hogy
annak ellenére, hogy az ország igen
nagy gazdasági nehézségekkel küszködik – ami természetesen erre a rendezvényre is kihat –, az idén is megrendezik a lovas Nemzeti Vágtát a Hősök
Terén.
Az idei, szeptember 15-16-án, a Hősök
Terén megrendezésre kerülő Nemzeti
Vágta számos izgalmas újdonságot ígér,
talán a legnagobb ezek közül, hogy nem
indulhatnak az angol telivéreket, akik
uralták az utóbbi évek versenyeit, de
közben kiszorították a magyar lófajtákat. Az Elővágtáknál egyenlőtlenséget
teremtett, így az nem támogatja a Nem-

zeti Vágta legfőbb üzenetét az: Egyenlőséget és biztonságot!
Az esemény szervezőbizottsága úgy
döntött, hogy bármilyen fajtájú és nemű,
5 éves (születési év: 2007.) vagy idősebb lóval részt lehet venni a Nemzeti
Vágtán és az Elővágtákon, kivéve az ismeretlen származású, valamint argentin
póló póni, Akhal tekini, angol telivér,
verseny félvér fajtájú, vagy genetikailag
oda sorolható lovakat. A részletes versenykiírás és versenyszabályzat, valamint az Elővágta versenynaptár a
www.vagta.hu oldalon olvasható, a felmerülő kérdéseket a nevezes@vagta.hu
e-mail címen várják.
-ll-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

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 támogatására. Kérjük, adójának
1 %-ával támogassa az alapítvány
munkáját.
A GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEP
ALAPÍTVÁNY adószáma:
19179148-2-13

Tel.: 422-002

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

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

A kiállítás 2012. júniusáig
látható

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
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 2012. május 31‐ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18 óráig, ill. előzetes
bejelentkezést követően, más napokon is megtekinthető!
GIM‐Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15‐17.
Telefon: 28/419‐660
e‐mail: gimhaz@invitel.hu
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Közérdek

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

Polgármesteri
fogadónap változás

Alpolgármesteri
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

TÓTH TIBOR
alpolgármester
fogadónapja
2012. április 30‐a helyett
2012. MÁJUS 7‐ÉN
lesz megtartva.

1 SZÁZALÉK
Köszönjük, hogy adója 1
százalékával támogatja a
KIRCHHOFER JÓZSEF
SPORTEGYESÜLETET.
MANÓ MARATON,
MINI MARATON.

ÜGYELETEK

Adószám: 18721728-1-13
Bankszámla szám:
65100266-11061614

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 30-május 7-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Május 7-14-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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

A Máriabesnyői Patika (Gödöllő Szabadság út 167 sz.)
nyitvatartása megváltozott:
Hétfőtől-péntekig: 07.30-18.30-ig!

TÁJÉKOZTATÁS – FÖLDHIVATAL
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2012. április 1-jétől
Hivatalunk ügyfélfogadása az alábbi rend szerint módosult:
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)
1 SZÁZALÉK
Tisztelt támogatók!

Közérdekű telefonszámok

Az előző évben felajánlott személyi
jövedelemadó 1%‐át a súlyos betegségben
szenvedő gödöllői gyermekek
gyógyíttatásának támogatására fordítottuk.

Városunk lakói gyakran tanácstalanok, milyen telefonszámon fordulhatnak segítségért. Ezért a jövőben közölni fogjuk a leggyakrabban
kért számokat:
ELMÜ központi hibabejelentő: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)

Kérjük, idén is támogassák a
Dr. Lumniczer Sándor Alapítványt
személyi jövedelemadójuk 1%‐val!

ELMÜ-SZOLG Kft.: 06-28/430-562 (munkaidőben)
RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340

Adószám:18670945‐1‐13
HÉV POLGÁRŐRSÉG: 30/621-4468.
VÜSZI ügyfélszolgálat: 410-295

SPANYOL-NÉMET-OROSZ
DMRV hibabejelentő: 520-790

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

TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36 80 300-300
TÁVHŐ Kft.:514-096
Zöld Híd Kft.: 418-603

2012. május 2.
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H IRDETÉSFELVÉTEL !

+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: 70-6098681, 20-9824-105.

H irdetési elérhetőségek:

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

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

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

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

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

+A központhoz közel jó állapotban lévő 114nm-es, garázsos
családi ház, szép 725nm-es sarok telken eladó! 20-9447025

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

+Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy terasszal eladók 14,5MFt-tól 20-8042102

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

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

+Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új építésű nappali+ 1szobás, konyha-étkezős bruttó 55nm-es, cirkófűtéses
lakás eladó kulcsrakészen. Iár 13,7MFt 20-7722429
+Újfenyvesben 740nm-es összközműves építési telek eladó.
Iár 11,9MFt 20-7722429
+AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba
nappalis garázs összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel
kulcsrakészen eladó 24,5MFt-ért 20-7722429

+Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfszi lakás
9.6MFt 20-8042102
+Gödöllőn a Palota kert lakótelepen, 63m2-es 1+2 félszobás,
átlagos állapotú lakás 7.9Mft-ért eladó! 20-5391988
+Gödöllő központjában, a Tűztorony házban 1.em-i, 45m2es, két szobás lakás eladó! 14.8MFt ! 20-5391988
+Gödöllőn a János u-ban felújítandó, 2.em-i erkélyes lakás,
két szobával eladó! 20-5391988

+Alkalmi vétel! Remsey Krt.-on 1+2 félszobás 66 nm-es jó
állapotú lakás 10.9 MFt Irányáron eladó 20-8042102

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

+Sürgősen eladó Harasztban 3 szoba +nappalis, 85 nmes,jó beosztású, fedett kocsibeállós családi ház 500 nm-es
telekkel Iár 25MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő
kedvelt kertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen
külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos
garázs+szauna is van. Iá.: 30,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

+Palotakerten 44 nm-es részben felújított lakás, alacsony
rezsivel. 6,9 MFt 20-8042102

+AKCIÓS VÉTEL! Eladó Gödöllőn a Kertvárosban 1034 nmes telken 25 méteres utcafronttal egy kétszobás, téglából
épült családi ház, kis pincével, melléképületekkel. I.ár: 16
MFt! 3569, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu

+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

+Gödöllőn eladó a Palotakerti lakótelepen egy 1 + fél
szobás, felújított egyedi mérővel ellátott öröklakás. Eladási
ár: 8,2 mFt. 3571, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

A minôség garanciája

99 Ft

39 Ft

Ritterhof
sör
0,5 l

1199 Ft

198 Ft/l

269 Ft

Friss
csirkecomb

Friss
sertéscomb

Füstölt csemegeszalonna
Ász

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Grillbár

Pékségünk ajánlata

Helyben füstölt termék!

Aquarius
ásványvizek Kékfrankos, Kékfrankos1,5 l
Zweigelt vörösbor
26 Ft/l
0,75 l + 20 Ft üveg
358,66 Ft/l

39 Ft/db

699 Ft

/csomó

Lottózó,
telefonkártya-feltöltés
Nyitva tartás:
H–P: 7–21, Sz: 7–18,
V: 8–18 óráig

Harmony toalettpapírok
24 tekercses, 3 rétegû
49,95 Ft/tekercs

649 Ft/kg
79 Ft

Napi ajánlat leves + fôétel

79 Ft

/csomó

Sajttal szórt pogácsa
Hónapos retek

269 Ft
Fehér kenyér 2 kg 134,50 Ft/kg

Füstölt sertés hátsó csülök

+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 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

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

Ár!

999 Ft/kg

+Palotakerten többféle méretben, elrendezésben, 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

+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 mFt. 2981,
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

2012. május 2–8.

799 Ft/kg

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

+Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2. emeleti,
erkélyes, alacsony rezsivel rendelkező, egyedi gázfűtéses,
pezsgőfürdős, cserépkályhás, részben felújított lakás. Parkolás
az erkély alatt biztosított. Iá: 10.8 mFt. Tel.: 70/3350-379.

Szada, Dózsa György út

599 Ft/kg

+Eladó a Palotakerten egy 1 + 2 félszobás, 63 nm-es
parkra néző, erkélyes, felújított magasföldszinti lakás. I.ár:
10,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu

+Garantált befektetés alkalmi áron, rövid megtérülési idővel! Gödöllőn, forgalmas helyen jelenleg is bérbe adott,
folyamatos bérbevétellel kétszintes, 100 nm-es üzletház
eladó! I.ár: 24,9 mFt. Érd.: 20-41-77-687

SZADA CENTER TAVASZI ÁRKAVALKÁD

Termékeink bomba áron!

+Mogyoródon 170 nm-es, újszerű családi ház eladó. A ház szinteltolásos kialakítása exkluzívvá teszi megjelenését. Nappali,
konyha, étkező, két fürdőszoba, három hálószoba. A házhoz
1140 nm-es telek tartozik, két kocsibeállási lehetőséggel, elektromos kapuval. I.ár: 54 m Ft. 3586, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+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).

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

Ár!

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

Újhagyma kötegelt

Üzleteinkben
Erzsébet utalvánnyal
is fizethet!

Exkluzív Príma Delikát üzlet és Cukrászda nyílt Áruházunkban! Szeretettel várjuk kedves vevôinket!

+Gödöllőn eladó a Köztársaság úton nappali + 2 szobás,
konyhával, étkezővel, fedett terasszal rendelkező, jó állapotú
kertes családi ház. I.ár: 28mFt. 3593, 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 vállalkozásra is alkalmas. Az irodaház mérete
117 nm. I.ár: 32 mFt. 3591, Érd.: FŐNIX Iroda 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
+SZADÁN 2011-ben ÉPÜLT 57 nm-es CSALÁDI HÁZ 800
nm-es TELEKKEL ELADÓ, ami ikerház építésére alkalmas.
Iár: 18,5 millió Ft. Érd: 06-28-404-124, 06-70-570-5461
+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
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Gödöllői Szolgálat

május 04.péntek 21h Géczi-Lencsés-Tömpe Trió (akusztik) ingyenes! 05.szombat 21h Magna Cum Laude
klubkoncert (jegyelővétel Kódex internet kávézó Gödöllő a Petőfi tér 14.!) a koncert után Andrew G válogat
alkalomhoz illő dalokat... (a koncert jegyeivel díjtalan egyébként 22h-ig 0Ft, 23h-ig 500Ft majd 1000Ft
klubtagsági kártyával 800Ft! St.Hubertus akció!) 11.Péntek 21h Zorall+Jackpot+Bugz+DjResident: RockMetal
Classic. 12.szombat 20h TrafoDumaszínház: Kiss Ádám + Bellus István (jegy a Kódexban!) 12.szombat 23h
"Made in Hungary" Magyar buli, hogy a külföldiek is értsék! Dj Téglási Pisti és 25 év énekelhető dalai! (A
belépés 22h-ig 0Ft, 23h-ig 500Ft majd 1000Ft klubtagsági kártyával 800Ft! Az új Unicum Szilva akcióban!)

+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
+Gödöllőn eladó a Kör utcában, egyedi fűtéses, 1+2 félszobás 3. emeleti öröklakás. Iár: 13,7 MFt. Érd: 70/2399063, 70/516-4462
+Gödöllőn 5 SZOBÁS SZINTES HÁZ ELADÓ. Irányár: 120
millió Ft. 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, hobbiteleknek is alkalmas 1000 nm-es terület, kedvező áron. Érd: 28/413-067
+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 berendezett 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 1. emeleti 1 szobás, konvektoros
téglalakás tulajdonostól, azaz ingatlanközvetítői 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, konvektoros, amerikai konyhás családi ház
garázzsal. Ára 26 millió. 65 nm-es, 2 szobás, erkélyes, garázsos
öröklakás csere érdekel értékkülönbözettel. Tel: 30/4154-026
+Gödöllőn, BLAHÁN eladó rendezett téglaépítésű családi
ház 1.200 nm-es telken. 2 szoba, nappali, összkomfort, 2
WC, pince, műhely. Ingatlanos ne hívjon! Tel: 30/878-8907
+Gödöllőn 2 szobás, 55 nm-es, 2.em. felújított lakás
beépített konyhabútorral, nyugodt környezetben, központhoz közel (parkolás biztosított) július 1-i költözéssel eladó.
Ár: 11,7 MFt. Tel: 30/291-9534
+ÁRZUHANÁS Gödöllőn, központhoz közel, Ádám utcában áron
alul eladó 110nm-es családi ház 710 nm-es telken. 4 szoba, mindegyik külön nyílik. Iár: 20,7 millió. 30/384-2894 Képek a honlapon: https://sites.google.com/site/godolloicsaladihaz/home
+Gödöllő Palotakerten 64 nm-es felújított, egyedi fűtésű
lakás eladó vagy értékegyeztetéssel családi házra cserélhető. Iár: 10,9 MFt. Tel: 30/976-8968
+Gödöllő kertvárosában 150 nöl saroktelken 2 szobás
családi ház eladó. Iár: 19.6 MFt. Érd: 06-28-415-703
+1 szoba összkomfortos felújított, földszinti, parkra néző,
alacsony rezsijű, tehermentes lakás eladó. Ára: 6,9 MFt. Tel:
30/9446-816

ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+Gödöllőn társasházi, I. emeleti 2 szobás lakás egyik különbejáratú, bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal, TV,
telefon, internet szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE KIADÓ. Azonnal
költözhető, kizárólag nem dohányzó személy részére. Egy havi
kaució szükséges! Ár: 30.000 Ft. + a rezsi fele. Érd.: 70 318 2127
+Gödöllőn a Röges utcában, HOSSZÚTÁVRA, 3 szobás
családi ház egyedi fűtéssel kiadó. Bérleti díj: 70e Ft/hó, 2
hónap kaucióval. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes
családi házban, külön bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es
összkomfortos, bútorozott lakás /kábeltévé, internet/
50.000.- Ft + rezsi, egy havi kaucióval kiadó. 20/538-9543.

+Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő
3 szobás földszinti konvektoros lakásba albérlőtársat keresek. Érd: 20/224-6598, 30/250-4696
+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 KIADÓ CSALÁDI
HÁZAT KERES Gödöllőn, vagy közvetlen közelében, saját
célra. Tel: 20/6690-064
+Kiadó Gödöllőn egy 45 nm-es összkomfortos, bútorozott
lakás külön bejárattal kertes családi házban 2 fő részére.
Egy havi kaució szükséges. Tel: 30/907-6540
+Gödöllő kertvárosában 50 nm-es összkomfortos
bútorozatlan családi ház hosszabb távra kiadó. 50.000,Ft/hó + rezsi + 1 havi kaució. Tel: 30/497-6158
+Alacsony rezsijű, bútorozatlan, 1 szobás lakás kiadó a
János utcában. Tel: 30/469-6721
+Kiadó hosszútávra Gödöllőn Paál László közben földszinti
50 nm-es bútorozatlan lakás. Tel: 70/311-8615
+30 nm-es kabinet jellegű garzonlakás családi házban
kábeltévé és internet kapcsolattal Pécelen 50.000,-Ft +
25.000,-Ft rezsi átalánnyal kiadó. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 30/575-3483
+ISASZEGEN 75 nm-es kertes családi ház SÜRGŐSEN
kiadó! Tel: 20/375-8687
+Gödöllőn, férfi (1 fő) részére bútorozott szoba, konyha,
zuhanyzó kiadó. Az ár nagyon reális, kaució nincs! Azonnali
költözéssel! Érd: 20/221-6172
+Szoba-konyha zuhanyzós, fatüzelésű, bútorozott lakás
kiadó! 1 fő részére 1 havi kaució szükséges. Tel: 30/609-8707

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
+30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.
+Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nmes üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
+Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes
üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb.
kialakítására is kitűnő. Iá: 14,9 mFT. Érd.: 28/411-086;
20/919-4870
+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 riasztóval, klímával. Tel:
20/404-8071
+Zsámbokon vas-műszaki üzlet lakással, 880 nm-es
telekkel, áruval, eszközökkel 22 éve működő tartozásmentes Kft-vel haláleset miatt sürgősen eladó. Esetleg
rákoscsabai v. gödöllői 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
+70 nm-es BELSŐ UDVARI IRODAHELYISÉG KIADÓ a
Kossuth L. utcában, ugyanitt 50 nm-es UTCAFRONTI ÜZLET
KIADÓ. Tel: 20/9325-415

ÁLLÁS
+Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.:
20/9455-583.
+8 éve sikeresen működő gödöllői szépségszalonunkba
vendégkörrel rendelkező vagy kezdő szakképzett fodrászt
felveszünk. Bérezés megegyezés szerint. Érd.: 20/9194-870

+VILLAMOSSÁGI és GÉPÉSZETI SZERELŐ Gödöllői, mezőgazdasági automatizálással foglalkozó cég munkatársat keres
állattartó technológiák villamossági, valamint gépészeti
szerelésére, szervizelésére hazai és külföldi projektekhez. A
munka esetenként tartós távollétet igényelhet. Feltételek:
kommunikációképesség angol nyelven, vezérléstechnikai és
villamos ismeretek és/vagy gépészeti ismeretek, jogosítvány.
Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával várjuk a
caliper@caliper.hu címre. Információ: 28/510-985
+Igényes szépségszalonunkba munkájára igényes fodrászt,
kozmetikust, manikűr-pedikűr műkörmöst keresünk.
Vendégkörrel előnyben! Tel: 30/676-4335
+Gyermekére megbízhatóan vigyázok hétvégén is, sőt
fejlesztem is, ha szükséges. Hívjon bizalommal, szeretettel
várom hívását. Tel: 20/572-6088
+Gödöllő központjában újonnan nyíló szépségszalonba
FODRÁSZT KERESÜNK. Érd: 30/6455-659
+Piacvezető cégcsoport gödöllői kirendeltsége keres
asszisztensi és értékesítői munkakörbe munkatársakat.
Elérhető jövedelem: 100-150.000,-Ft. Tel: 70/398-9074
+Ayurvedikus indiai olajos testmasszázs TANFOLYAM
MUNKALEHETŐSÉGGEL 2012. MÁJUS 18-19-20. Oktató: Dr.
Csizmadia Ágnes. Helyszín: Perpetiel Stúdió Gödöllő. Érd: 20/
550-9808, perpstudio@gmail.com, , www.perpstudio.hupont.hu
+KŐMŰVEST, SEGÉDMUNKÁST KERESEK GÖDÖLLŐI
MUNKÁRA. Tel: 20/9833-338
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+PEDIKŰRÖST, MANIKŰRÖST KERESÜNK. Érdeklődni a
GÖDÖLLŐI EGYETEMI FODRÁSZATBA. Tel: 28/432-873
+Friss nyugdíjas Eü dolgozó (empátiával, szeretettel) gondozná, ápolná, felügyelné idős, beteg hozzátartozóját,
gyerekét. Hétvégén is! Tel: 20/354-9688

SZOLGÁLTATÁS

+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy
a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: 30-851-8763
+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430341,30/211-9388.
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
+Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédelmi mérés. 70/264-3660
+Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók,
mosogatók, csőtörések javítása 0-24-ig. 70/264-3660
+Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 70/264-3660
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 20/4234828, www.interiortrans.hu
+KÖLTÖZTETÉS ZONGORA ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS. Tel: 30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás
és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, csatornázás,
csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856,
30/508-1380
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje
meg, tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka!
Tel: 20/4-359-650
+ZSELÉS MŰKÖRÖMÉPÍTÉS INGYEN! GEL LAKKOZÁS,
JAPÁN MANIKŰR, MŰKÖRÖMÉPÍTÉS első alkalommal
ingyen a Táncsics Mihály u. 18.sz. alatti szalonban Gödöllőn.
Tel: 20/485-6092

+Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók, mikrók javítása
garanciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/234-7012
Krokovics.
+GYÓGYPEDIKŰR – MANIKŰR. Szép, ápolt kezeket és
lábakat szeretne? Hívjon bizalommal. Korrekt árakkal várom
meglévő és leendő vendégeimet. Bejelentkezés: Szalai
Elvíra: 20/5733-977
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi
munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunkák, kerítések
készítése, javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves munkák,
csapadékvíz elvezetés. Fakivágás. 30/402-7276
+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása,
talpmasszázs. Nyugdíjasoknak 1.800,-Ft-tól. Mozgásban korlátozottaknak háznál is. Ár alku szerint. 30 év szakmai háttér. Gödöllő, Szabadság út 13. Bárándi József 20/532-7275
+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
+Kedves régi és új vendégeim! Itt a tavasz, gondoljanak
magukra! Gyógypedikűr masszázzsal műköröm, manikűr
megfizethető áron. Önök érdekében fájós lábakat,
bőrkeményedéseket meg kell szüntetni. Áraim: Pedikűr:
2.500,-Ft. Manikűr: 1.200,-Ft. Műköröm: 3500,-Ft. Házhoz
megyek. Hívjanak: 30/406-2572 Zsuzsi
+Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: 20/628-8185
+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel:
30/9229-553.
+Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel: 20/9133-165
+Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
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+SCHERZINGER NÉMET NYELVSTÚDIÓ ajánlata: - érettségizők professzionális felkészítése szóbeli vizsgára 5-10 alkalommal, - 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
+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 jönnöd hozzánk 2012. május 9-ig és bejelentkezned ingyenes ajándék angol egyéni óráidra. Nyelvtanfolyamra járnál, de attól tartasz, hogy nem olyan tanárt kapsz
majd amilyet szeretnél? Vagy egyszerűen csak félsz, hogy nem
jössz majd ki a csoportoddal? Ez többé nem probléma! Minden
csoportos és egyéni nyelvtanfolyamunkra 100 százalékos
elégedettségi és pénzvisszafizetési garanciát vállalunk! Nézd
meg honlapunkat és jelentkezz ma! WWW.STUDIOONLINE.HU
+Tanulj velünk angolul, németül, olaszul, franciául, spanyolul és
oroszul csoportban vagy egyéni órákon. Gödöllő Állomás Tér 5. A vasútállomással átellenben - FKNYSZ: 00884-2011. Esetleg
Telefonálnod kényelmesebb? Telefon: 0620 216 62 40
+ÚJ!! Újrakezdő: SZOMBATON. Beszélgessünk középfokon!
Beszédkészség-fejlesztő heti 1×2 vagy/és 1×3 tanórában
hétköznap este 17.45-20.00-ig vagy 18.30-20.00-ig (a nap
még szervezés alatt). www.toptan.hu, toptan1999@
gmail.com, 30-224-75-63.
+Közeledik az évvége, s nem úgy állsz matekból, 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)

+ANGOLTANÍTÁS – EGYETEMHEZ KÖZEL. Közvetlen hangulatban, saját igényednek, tempódnak megfelelően, ha elkezdenéd, újra kezdenéd, szinten tartanád, vizsgára, állásinterjúra, külföldre készülsz – én segítek. Érd: 30/378-7781
+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten minden korosztálynak. Közép és emelt szintű érettségi, ORIGO,
GOETHE, ÖSD, TELC nyelvvizsga felkészítő. KOLLARICS
KATALIN 30/611-0036
+Angol és német nyelvoktatás a Palotakerten óvodás kortól
a felsőfokú nyelvvizsgáig tapasztalt tanárokkal, egyénileg
vagy kiscsoportban, egyénre szabott tananyaggal, kedvező
óradíjjal, beszédközpontú órák. 30/2480-661

ADÁS~VÉTEL
+ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÜZLET! Zsákos burgonya: 68,-/kg.
Görög narancs: 220,-/kg. Piros retek: 98,-/csomag. Magyar
saláta: 128,-/db. Magyar pari 598,-/kg. Várjuk kisboltosok,
éttermek rendelését, végösszegből 10% kedvezményt biztosítunk. 10.000,-Ft felett ingyenes kiszállítás. Cím:
Gödöllőn a Szabadság út 119.sz. Tel: 70/241-2279
+KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+Eladó 2 db gázpalack, 1 db csővázas hátizsák, hálózsák,
többféle nyelvkönyv. Tel: 28/421-481
+Eladó! Playstation Portable 3004 piano black! 5 darab
játékkal, 4gb-os memóriakártyával és egy kemény tokkal!
Érd: 06-20-555-18-29
+VIRÁGVÁSÁR. Muskátlik, egynyári virágok és zöldségpalánták széles választékban kaphatók a GAK Kft.
Kertészeti Tanüzemében. Gödöllő, Ady E. sétány 9. Nyitva
tartás: hétfőtől – péntekig: 9-17 óráig, szombaton: 8-12
óráig. ANYÁK NAPJÁN NYITVA!

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

+SKODA FABIA MPI 1,2; 2003-s eladó. Extrák: légzsákok,
központi zár, szervo kormány, bordó szín. Megtekinthető:
Újfehértó vagy megbeszélés szerint. Tel: 30/601-3323

+ANGOL nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkező
hallgató korrepetálást vállal kis és középiskolások
számára. Tel: 30/535-9562

EGYÉB
+Egyedül élő férfi 18-30 éves, nem dohányzó, gyermek nélküli
hölgyek jelentkezését várja szeretettel házasság céljából. Tel:
0044-7404035346 (21 és 23 óra között). Visszahívlak!
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos 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
+04.24-én 11 óra körül a gödöllői piacon kiesett a táskámból
a steppelt vászon pénztárcám, két hölgyet láttak, aki megtalálta, kérem őket, adják vissza. Köszönöm. 20/5255366
+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác, virág-, hárs-, erdei-, ámor-, gesztenye-, repce krém-, selyemfű-,
lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+TÖLTŐFÖLD INGYEN ELVIHETŐ. Tel: 20/370-2648
+ELADÓ 2db VÁLASZTÁSI GIDA. Tel: 70/3394-604
+Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
+Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.

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:
2012. MÁJUS 9.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Sebők Richárd, Szt. Gellért út 6.,
Müller Ágnes, Fiume u. 12.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Deme Zoltán, Szabadság tér 17.,
Som Jánosné, Rózsa u. 33.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyer‐
te: Hargitai Zalán, Vincellér u. 4.
A Városi Múzeum belépőjét
nyerte: Bárdyné Kovács Erzsé‐
bet, Isaszegi út 13., Matisz József‐
né, Tölgyfa u. 11.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: Székelyné Hőnig
Gizella, Eperjes u. 6., Hajdú Bélá‐
né, Kandó K. u. 38.

RECEPT – Spenótos túrógombóc
Hozzávalók:
50 dkg friss spenót, 50 dkg túró, 3-4 evőkanál búzadara, 1 tojás, 1-2 evőkanál
parmezán jellegű sajt, só, liszt.
A tálaláshoz: tejföl.
Elkészítés:
A spenótot alaposan megmossuk, majd
lobogó bő vízben néhány percig főzzük, és
hideg vízben hirtelen lehűtjük. Így megmarad friss zöld színe.
A spenótból a vizet kinyomkodjuk, majd apróra vágjuk vagy pürésítjük. A túrót villával
összetörjük és hozzáadjuk a búzadarát, a parmezánt, a sót, a tojást és a spenótot. Legalább
fél órát pihentetjük. Ezután a masszából kis gombócokat formálunk, lisztben megforgatjuk, és forrásban lévő vízben kifőzzük. Tejföllel tálaljuk. Az ínyencek a tetejét medvehagymával megszórhatják.

Utazni jó

Ciprus rejtett kincsei

Pafos, a dinamikusan fejlődő nyaralóhely. A város egésze a világ kulturális örökségének része. A kikötő tökéletes hely megpihenni, ahol a kikötői erődben is gyönyörködhetünk,
melyet az egykori középkori várból
1592-ben alakítottak át az ottománok.
Az Akamas-félsziget páratlan, máig
érintetlen természeti csoda és a zöld
teknős kedvelt tojásrakó helye.

Van valami mágikus erő ebben a
csodálatos, mediterrán szigetben,
amely időtlenné teszi és arra készteti
az embert, hogy időről időre visszatérjen.
Ciprusnak szíve van, lakói évezredek
óta látják vendégül a látogatókat.
Fantasztikus tengerpartokkal, végte- Akár a művészetet, akár a természetet
len napsütéssel, gazdag ősi és modern kedvelik, Ciprus igazi paradicsomi
látnivalókkal megáldott hely.
nyaralóhely mindenki számára.
A sziget eddig még alig felfedezett
részén a rohanó, hektikus világot
(GT)
magunk mögött hagyva egészen más
Sissy Utazási Iroda ajánlásával
miliőbe csöppenhetünk. Polis városka régészeti múzeuma gazdag ókori
képzőművészeti leletekben, amelyek
az egykoron híres ókori városállam,
Marion-Arsinoe idejéből származnak.
Polis – hangulatos kőépületeinek köszönhetően – igen karakterisztikus település; láthatunk itt különlegesen díszített bejáratokat, a város központjában pedig színes üzleteket, tavernákat.
Végigsétálva a túraösvények egyikén, találhatunk többek között védett
ciprusi orchideát és ciprusi tulipánt.
Tavasszal és ősszel madarak százainak vonulását figyelhetjük meg,
ahogy Európa és Afrika között vándorolnak.
A ciprusi nagyvárosok legkisebbike

