
Édesanyák, nagymamák, és az őket
köszöntő gyerekek gyűltek össze va-
sárnap délután a Városháza mellett.
Az ünnepi műsort ez alkalommal a
Damjanich János Általános Iskola kó-
rusa szolgáltatta, Mészáros Beáta ve-
zetésével.

Az elmúlt években hagyománnyá
vált, hogy az ünnepség részeként meg-
szólaltatják a Világbéke-gongot, erre
a megtisztelő feladatra az idén Rapai
Ferencné óvónőt kérték fel a szerve-
zők.

A hét folyamán számos program
várja az édesanyákat a Születés hete
rendezvénysorozat részeként, aminek
városunkban már komoly hagyomá-
nyai vannak. Ebbe először 2008-ban
kapcsolódott városunk dr. Kiss Ka-
talin fejlesztőpedagógus kezdemé-
nyezésére, majd a Socius Kör Egye-
sület, később pedig a Védőnői Szol-
gálat is csatlakozott. Egy évvel ké-
sőbb az ünnepi időszak tovább bővült
a Gödöllői Civil Kerekasztal által

rendezett „Május, a csa-
ládok hónapja” program-
sorozattal, ami az idén is
előadásokkal, szabad-
idős rendezvényekkel
várja az érdeklődőket. A
rendezvény célja a csa-
lád, mint a társadalom
alapját képező legkisebb
közösség fontosságának
hangsúlyozása, annak az
alapvető közegnek a
méltatása, mely minden
embert végig kísér szüle-
tésétől egész életén át.

Ezen a héten, pénte-
ken a Civil Közösségi
Házban a Születés hete
rendezvényeinek része-
ként babaruha börzével,
17 órától pedig kiállítás
megnyitóval várják a lá-
togatókat. Majd május
17-én ugyanitt 17 órától
két előadásra kerül sor:
családalapítás – család
és egészséges életmód
összefüggései – a Megújult Nemze-
dékért Alapítvány szervezésében, va-
lamint Generációk közötti beszélge-
tés címmel az Autonómia Aktív Ne-
velést Támogató Egyesület rendez-
vényeként, május 22-én pedig szintén
az ő szervezésükben, Életre szóló
ajándék címmel Horváthné Ruzsa
Máriával, a Damjanich János Általá-

nos Iskola pedagógusával vehetnek
részt egy közös beszélgetésen. Május
25-én 17.30-kor a Regina Alapítvány
szervezésében Családbarát városigé-
nyek és elképzelések címmel tartanak
beszélgetést a Városháza földszinti
nagytermében. Május 26-án a Gödöl-
lői Fészek Nagycsaládos Egyesület a
SZIE Vadvilág Megőrzési Intézeté-

nek kertjébe invitálja az érdeklődő-
ket, ahol hagyományőrző családi na-
pot tartanak. A rendezvénysorozat zá-
rására a városi Gyermeknapon kerül
sor május 27-én.

A rendezvényekről bővebb tájéko-
zatást a Civil Házban, valamint a
+36-30/362-5474-es telefonszámon
kaphatnak az érdeklődők. (k.j.)
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Májusban még jobban figyelünk a családokra

Édesanyákat köszöntöttek a főtéren
Anyák napján hagyományosan
a főtéren köszöntötték az édes-
anyákat városunkban. Május
6-án, vasárnap a Gödöllői Civil
Kerekasztal és az Autonómia
Egyesület szervezésében ren-
dezték meg az ünnepséget,
ami a Születés hete és a Csalá-
dok hónapja eseménysorozat
megnyitója is volt egyben.

Csaknem hatvan hársfát ültettek el az
Alsóparkban a vasútállomás és a Rákos-
patak közötti szakaszon.

(2. old.)

Nyáron indul a Himalájára Tóth Csaba
gödöllői hegymászó, aki közel kéthóna-
pos expedíción vesz részt.

(4. old.)

Április 28-án a Királyi Kastélyban tar-
tották a NOB Nemzetközi Fair Play Dí-
jainak átadó ünnepségét.

(8. old.)

A Ballag már a vén diák dalla-
mai csendültek fel a hétvégén
országszerte, így a városunk-
ban lévő középiskolákban is. A
diákok valamennyi intézmény-
ben elballagtak, és már pénte-
ken meg is kezdődtek az érett-
ségi vizsgák.

Május 4. és június 29. között a közép-
iskolákban (és 20 kormányhivatal
szervezésében) 1210 vizsgahelyszí-
nen 137.580 fő érettségizik. (A vizs-
gázók száma 3420 fővel kevesebb az
elmúlt évinél, amely lényegében az
adott generáció összlétszámának
csökkenését tükrözi.)

Az érettségizők közül mintegy
87.850 diák a „végzős” középiskolás,
akik ezúttal tesznek „rendes” érettsé-
git, és idén tavasszal szerezhetnek
érettségi bizonyítványt.

A vizsgaidőszak kezdete május 4.
(első vizsganap), a vége június 29. (a
középszintű szóbelik utolsó vizsga-
napja).

(folytatás a 3. oldalon)
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Közel hatvan hársfát ültettek el
az Alsóparkban a fősétány, és
az arról a Világfához vezető út
mellett a múlt héten, tovább
bővítve a múlt évben újratele-
pített ősi hársfasort. A növé-
nyeket az Attraktív-kert aján-
lotta fel Gödöllő városának. 

A múlt hét első napjaiban mély göd-
rök fogadták az Alsóparkon áthaladó-
kat, a hét folyamán azonban valameny-
nyibe hársfák kerültek, s így  lényegé-
ben egy új hársfasor mentén sétálha-
tunk a MÁV-állomás és a Rákos-pa-
tak között. 

A fasor egy gödöllői vállalkozás,
az Attraktív-kert Bt. jóvoltából léte-
sülhetett. A cég vezetője, Ivicsics Já-
nos ugyanis úgy gondolta, a rendel-
kezésére álló közel 60 darab hársfát
felajánlja a városnak, hogy szűkebb
pátriájának parkját díszítsék. 

A 12 centiméter törzsátmérőjű fá-
kat egymástól nyolc méter távolságra
ültették el, a megfelelő méretű göd-

röket víztartó réteggel látták el, és
gondoskodtak az öntözési lehetőség
biztosításáról is. 

A hársak  helyének kijelölése szo-
ros együttműködésben zajlott a
VÜSZI Kft. kertészeti részlegének
munkatársaival. A szakemberek sze-
rint így lehetőség lesz a park elöre-
gedett, sok esetben nem egészséges
faállományának folyamatos megújí-

tására. Ehhez jelenleg nem volt szük-
ség fakivágásra, a meglévő növény-
zetet, a bokrokat, magoncokat is csak
ott ritkították meg, ahol ez szükséges

volt. A meglévő fákat szükség szerint
gallyazták. 

Ivicsics János úgy fogalmazott, bár
a fák átültetésre már korosnak tekint-
hetők, megfelelő gondozással jó esé-
lyek vannak arra, hogy megma-
radjanak, megerősödjenek, és egy-két
év múlva egy szép fasor alakuljon ki.
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Az elmúlt hetekben városunkban több
alkalommal kellett riasztani a tűz-
oltókat. A máriabesnyői tüzek után –
amikről korábban már beszámoltunk

– május elsején a délutáni órákban az
Alsóparkba kellett kivonulni a gö-
döllői lánglovagoknak. A Művészetek
Háza mellett, az egykori Testőrlak-
tanya oldalában gyulladt fel a száraz
avar, de szerencsére a tűz-
oltók rendkívül gyorsan a
helyszínre érkeztek, és si-
került megfékezniük a lán-
gokat. A tűz keletkezésének
oka ismeretlen. 

Nem csak a tűz pusztított
azonban az Alsóparkban a
hosszú hétvégén, hanem  a
vandálok is. 
Április utolsó vasárnapjára
virradóra ismeretlenek a
parkban lévő valamennyi

szemetest leszedték, kiborították, tar-
talmát szétszórták. A rongálók azon-
ban nem elégedtek meg ennyivel, a
hulladékgyűjtő edények lebetonozott
tartóit is kiforgatták a földből. 

A VÜSZI Kft. munkatársai vasár-
nap reggel észlelték a történteket, és
még aznap helyreállították a park
rendjét és tisztaságát. jk

Nyílt levélben követel vizsgá-
latot Ángyán József fideszes
képviselő, a Vidékfejlesztési
Minisztérium januárban le-
mondott államtitkára az MTI
vezetésétől. Május 2-án, szer-
dán az állami hírügynökség
egy alig néhány órája létező,
megkérdőjelezhető hitelessé-
gű blog bejegyzése nyomán
közölt hírt a politikusról, mi-
szerint Ángyán József, a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium
volt államtitkára azért távo-
zott a tárcától, mert „két ha-
verját” felmentette Fazekas
Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter. Az ismeretlen szerző
állításai szerint Ángyán József
ismerősei és rokonai érdeké-
ben bírálta a kormány birtok-
politikáját.

Ángyán József  a „hír” megjelenése
után nyílt levélben fordult Belé-
nessy Csaba MTI-vezérigazgató-
hoz:
„Az MTI 2012. május 2-án 14 óra
20 perckor közreadott egy engem le-
járatni szándékozó koncepciós iro-
mányból kreált hírt, amelyet vissza-
utasítok. Az abban foglaltak minden
alapot nélkülöznek, egytől egyig
szemenszedett hazugságokat tartal-
maznak. Visszautasítom továbbá azt
az eljárásmódot, ahogyan az MTI,
az ország közpénzekből fenntartott
hírügynöksége egy hivatalosan nem
létező blogon ma megjelentetett első
és egyetlen bejegyzésből példás 
gyorsasággal, néhány óra leforgása
alatt országos hírt kreált anélkül,
hogy a bejegyzés tartalmát bármi-
lyen módon ellenőrizte volna. Köve-

telem, hogy a jó hírnévhez való jo-
gom durva megsértését helyesbítő
közlemény azonnali kiadásával kor-
rigálják, s erre külön hívják fel azon
sajtóorgánumok figyelmét, amelyek
az Önök hírét átvették! A helyesbítő
közleménnyel egyidejűleg az MTI
jelen levelemet is hozza nyilvános-
ságra! Követelem továbbá, hogy in-
dítsanak azonnali vizsgálatot annak
kiderítésére: hogyan fordulhatott
elő, hogy egy ilyen 1 napos blog el-
ső és egyetlen bejegyzése vezető
hírré válhatott az MTI-nél, különös
tekintettel arra is, hogy ki vagy mely
intézmény volt a figyelemfelhívó
hírforrás! Elvárom, hogy a vizsgálat
eredményeiről engem informáljanak
és a közvéleményt tájékoztassák.”
Belénessy Csaba a nyílt levélre re-
agálva kijelentette: úgy ítélték meg,
hogy a néhány órával korábban be-
indított blog bejegyzésének hírér-
téke van. 

Folytatva a korábbi évek gya-
korlatát, az idén is lesz lomta-
lanítás városunkban, aminek
keretében mind a kertvárosi,
mind a társasházi övezetekben
élőknek lehetőségük nyílik a
feleslegessé vált hulladékok
kulturált körülmények között
történő leadására. 

A lomtalanítást idén is a múlt évben
megkezdett gyakorlatnak megfelelő-
en gyűjtőpontos rendszerben végzi a
Zöld Híd Kft. Ennek keretében őrzött,
felügyelt, 30 köbméter űrtartalmú
konténereket helyeznek ki az utcák-
ban, ahová reggel 7-től este 7-ig térí-
tésmentesen viheti a lakosság a le-
adásra szánt hulladékot. A helyszíne-
ken a felügyeletet a Zöld Híd Kft.
munkatársai biztosítják, akik szükség
szerint segítik a bepakolást, s egyben
arra is vigyáznak, hogy valamennyi
hulladék a konténerbe kerüljön, ne
mellé, s amennyiben a konténer meg-
telik, szükség szerint intézkednek an-
nak elszállításáról, s arról, hogy újat
hozzanak helyette.

A kihelyezési helyszínek nem min-
denhol azonosak a korábbiakkal, 
nyolc esetben ugyanis a lakossági
igények figyelembevételével változ-
tattak rajtuk. A konténerek helyének

kijelölésénél több tényezőt vettek fi-
gyelembe. Fontos, hogy azok a la-
kosság számára jól láthatóak, azaz
könnyen megtalálhatóak legyenek,
valamint, hogy azokat könnyen meg
lehessen közelíteni, hiszen nagy mé-
retük miatt szállításukhoz nagymé-
retű gépjárművekre van szükség. 

A lomtalanításra nem csak a kert-
városi övezetben kerül sor, hanem a
társasházi övezetben is, ahol továbbra
is fennmarad a korábbi 11 helyszín,
ahol a lakók leadhatják feleslegessé
vált holmijaikat. 

Fontos, hogy a konténerbe nem ke-
rülhet vegyes települési hulladék,
zöld-, elektronikai-, veszélyes hulla-
dék, építési-, valamint szelektíven
gyűjthető hulladék. Míg az utóbbi
gyűjtésére a szelektív szigeteken van
lehetőség, az elektronikai hulladék
gyűjtésére külön időpont áll a lakos-
ság rendelkezésére május 12-én.
Ekkor is a Zöld Híd Kft. munkatár-
sainak adhatják le az elhasznált, feles-
legessé vált műszaki cikkeket 8-tól 13
óráig az Erzsébet királyné krt.-i, a Pa-
lotakerti, a Szőlő utcai lakótelepen, a
gróf Teleki Pál téren, a Rét utca-Dó-
zsa György út sarkán, valamint a Ka-
zinczy krt.-i nagyparkolóban. A Zöld
Híd Kft. munkatársai itt is segítenek

az elhelyezésben. Ez esetben azonban
szem előtt kell tartani, hogy csak egy-
ben lévő, azaz nem szétszedett elekt-
ronikai berendezéseket vesznek át,
ezek a hulladékok ugyanis speciális
kezelést igényelnek. Ennek oka, hogy
bár az elektronikai hulladékok önma-
gukban nem számítanak veszélyes
hulladéknak, szétszerelve azonban a
bennük lévő anyagok egy része vi-
szont már az. 

A gyűjtőpontos lomtalanítási rend-
szert a múlt évben alkalmazták elő-
ször, kísérleti jelleggel. 

Az idén már a tavalyi tapasztala-
tokat felhasználva állították össze a
menetrendet. 

Bár ez a lomtalanítási módszer na-
gyobb mértékű lakossági együttmű-
ködést igényel, számtalan előnye van
a korábbi években alkalmazottal
szemben. Egyrészt sokkal rövidebb
idő alatt lebonyolítható, másrészt
sokkal tisztább, azaz nem ad lehető-
séget a guberálásra, s mivel a konté-
nerek őrzöttek, nem kell attól sem tar-
tani, hogy a lomtalanítás ideje alatt és
után szétszórt hulladékok borítják be
az érintett területeket. 

A zavartalan lebonyolítást a Zöld
Híd Kft. munkatársai mellett a köz-
terület felügyelet megerősített járőr-
szolgálata biztosítja. 
A lomtalanításról bővebb informá-
ció lapunk 10. oldalán, valamint a
godollo.hu, és a zoldhid.hu honla-
pokon található.
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Mégsem kell minden egyes le-
beszélt perc után adózni, rá-
adásul maximálnák az adó
összegét. A kérdésben folya-
matosan zajlanak a tárgyalá-
sok a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium (NGM) és a tele-
kommunikációs cégek között.
Hogy pontosan mi után, és
mennyit kell majd fizetni, lap-
zártánk idején még nem dőlt
el.  A percalapú adót várhatóan
szeptemberben vezetik be.

Sajtóinformációk szerint az álláspon-
tokban a legnagyobb viták azon zaj-
lanak, hogy percalapú legyen-e az
adó vagy sem. Míg a kormány perc-
alapú, a kezdeményezett hívásonként
minden percéért 2 forintos – és a kül-
dött sms-eket darabonként ugyan-
ennyivel terhelő – adó bevezetését
tervezi, a szolgáltatók egy differen-
ciált, előfizetés alapú adózást támo-
gatnának. 

Mint az a múlt héten kiderült, a
legújabb kormányzati elképzelések
szerint havonta 10 percet adómente-
sen lehetne telefonálni – ami havi 20
forint adókedvezmény lenne –, emel-
lett a magánszemélyek maximum
700, míg az üzleti előfizetők maxi-
mum 2500 forint adót fizetnének.

A tárgyalások során a szolgáltatók
többek között azzal érvelnek, hogy a
szükséges – a cégeket egyébként
százmilliókkal terhelő – informatikai
fejlesztésekkel nem lennének készen
a kormány által eredetileg tervezett
július eleji bevezetésre. Emellett a
tárgyalásokat megelőzően is voltak

olyan vélemények, hogy legkorábban
augusztustól kell fizetni a telefon-
adót,de egyre inkább úgy tűnik, hogy
csak szeptembertől kell majd meg-
fizetni. Szintén sajtóértesülések sze-
rint arról is folyik a vita, hogy kik és
hogyan kaphatnának kedvezmé-
nyeket. 

A jelenlegi kormányzati tervek
csak a nagyon keveset és a nagyon so-
kat beszélőknek kedveznének. Nem
egyértelmű kérdés az, hogy hogyan
fizetik majd az adót azok, akik előre
fizetett, prepaid kártyával telefonál-

nak és sms-eznek, illetve az: mi tör-
ténik azokkal a flottásokkal és vál-
lalati ügyfelekkel, akik egy előre
meghatározott csoporton belül most
ingyen, nulla forintért hívhatják
egymást.

A telefonadó bevezetését a máso-
dik Széll Kálmán-terv irányozza elő.
Az új adóból idén 30, jövőre 52 mil-
liárd forintot vár a költségvetés. bj

Kulturált, szabályos lehetőség 

Kezdődik a lomtalanítás

Adományból szépül az Alsópark

Tovább bővült a hársfasor

Tűz és vandalizmus az Alsóparkban

Ismét rongálás

Ez bejegyezte, ez megírta, ez közzétette…

Mégis, kinek az érdeke? 

Lazulhat a telefonkábel szorítása

Jöhet a homokóra?
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(folytatás az 1. oldalról)
2012. május 4-én, pénteken a nem-

zetiségi nyelv és irodalom és a nem-
zetiségi nyelv vizsgatárgyak írásbeli
vizsgáival megkezdődött a 2011/
2012. tanév tavaszi érettségi vizsga-
időszaka. Ez a 16. vizsgaidőszak a
2005-ben bevezetett kétszintű vizsga-
rendszerben.

• Az írásbeli vizsgák május 4-étől
május 25-éig tartanak.

• Az emelt szintű szóbeli vizsgák
kezdete június 7., vége június 13., a
középszintű szóbeli vizsgák időszaka
június 18-29. 

A megmérettetések már a ballagás
előtt megkezdődtek, pénteken ugyan-
is már lezajlott a nemzetiségi nyelvi
érettségi. Május 7-én magyar nyelv-
és irodalomból, 8-án matematikából
vizsgáztak a diákok. Május 9-én kerül
sor a történetem, 10-én az angol, 11-
én pedig a német nyelvi érettségire.
Ezután május 25-ig folyamatosan zaj-
lanak majd a többi választott tantár-
gyak vizsgái, majd június 7-től 13-ig
kerül sor az emeltszintű, illetve 18-
29-ig a középszintű szóbeli megmé-
rettetésekre. 

Az idei 471 ezer vizsgából mintegy
37 ezer vizsga emelt szintű, 434 ezer
pedig középszintű vizsga.

Az emelt szintű vizsgák száma ta-
valyhoz képest 22 százalékkal, több
mint 6 ezer vizsgával nőtt. Ez a növe-
kedés a felsőoktatásba való bekerülé-
sért folyó verseny felerősödését tük-
rözi.

Immár második éve emelt szintű
vizsga csak azokból a vizsgatárgyak-
ból tehető, amelyek a felsőoktatási

felvételi eljárás során érettségi pontot
adó tárgyként vehetők figyelembe.

Ebben a vizsgaidőszakban is élhet-
nek a jelentkezők a 7 vizsgafajta
mindegyikével, a megfelelő feltételek
megléte esetén a rendes, az előre ho-

zott, a szintemelő, a kiegészítő, az is-
métlő, a pótló és a javító érettségi le-
tételével.

A vizsgafajták közül természetesen
a legtöbb az úgynevezett „rendes”
érettségi vizsga: számuk 404.542, ez
az összes vizsga 86 százaléka.

Évről évre egyre többen jelentkez-
nek egyes vizsgatárgyakból előre ho-
zott érettségire. A középiskolák ala-
csonyabb évfolyamaira járó diákok
39.828 ilyen vizsgát tesznek le idén
tavasszal (ez a vizsgák 8,5 százaléka).

*

A tervek szerint jövőre változhat az
érettségi vizsga rendszere. Az oktatá-
si államtitkárság javaslata szerint a je-
lenlegi 24 idegen nyelv helyett 6 vi-
lágnyelvből, illetve egy klasszikus
nyelvből és a nemzetiségek által
használt nyelvek közül a magyaror-
szági középiskolákban oktatott nyel-
vekből lehetne idegen nyelvi érettsé-
git tenni a 2013/2014-es vizsgaidő-
szaktól. Az érettségin az elégségeshez

20 százalék helyett 25 százalékos
eredményt kellene elérni.

Az előterjesztés szerint a 2013/
2014-es tanév május-júniusi vizsga-
időszakától az idegen nyelvi érettségi
vizsgatárgyak száma csökkenne, és a
jövőben a vizsgaszabályzat határozná
meg – de a korábbi évekhez képest
jelentősen korlátozná –, hogy az ide-
gen nyelvek közül melyekből lehetne
érettségi vizsgát tenni.

Módosítaná az oktatási államtit-
kárság az előre hozott érettségi fogal-
mát is, és szintén a 2013/2014-es tan-
év május-júniusi vizsgaidőszakától

előre hozott érettségi vizsga letételére
csupán – további tényezők együttes
figyelembevételével – élő idegen
nyelvből, latin nyelvből, informatiká-
ból lenne lehetőség.

Az előterjesztés javaslatot tesz to-
vábbá a vizsgatárgyak akkreditálási
folyamatának és az akkreditált vizs-
gatárgyak, a művészeti vizsgatár-
gyak, valamint az utazás és turizmus
választható közismereti vizsgatárgy
helyzetének megváltoztatására is. 

*
A javaslat miatt a Pedagógusok

Demokratikus Szakszervezete levél-
ben fordult Hoffmann Rózsa állam-
titkárhoz. A szervezet honlapján köz-
zétett levélben egyebek között az ol-
vasható: támogatják az érettségi rend-
szerének átgondolását, és fontosnak
tartják az előre hozott érettségi vizs-
gák metódusának újraszabályozását,
mint ahogy prioritás az érettségi rang-
jának megerősítése is.

Érdekes azonban, hogy a tömörü-
lés, nem támogatja az elégségeshez
szükséges, magasnak egyáltalán nem
nevezhető 20 százalékos tudásszint
emelést. Levelükben úgy fogalmaz-
nak „az elégségeshez szükséges mini-
mum százalék határ megemelése nem
feltétlenül vezet a kívánt cél elérésé-
hez”, a megalapozottabb tudáshoz.

*
A Magyarországi Szülők Országos

Egyesülete nem, hogy a szigorítás el-
len emel szót, sőt ők az érettségizők
terheinek enyhítését kérik, a kötelező
érettségi vizsgatárgyak számának öt-
ről háromra való csökkentését java-
solja a szervezet.

Az MTI-hez hétfőn, a magyar
nyelv és irodalom írásbelik napján el-
juttatott közleményben kezdeménye-

zést a többi között azzal indokolták,
hogy jelenleg nincs elég idő az előírt
„túlcsorduló” tananyag átadására. Az
MSZOE ezért az érettségi vizsgakö-
vetelmények jelentős csökkentését ja-
vasolja. Indítványozzák továbbá,
hogy a kötelező érettségi vizsgatár-
gyak száma csak három legyen.

Feltették a kérdést, hogy miért kell
előírni a magyar nyelv és irodalom, a
matematika vagy a történelem érett-
ségit, ha a legtöbb főiskolai vagy
egyetemi szakon nem is veszik figye-
lembe ezeknek a tantárgyaknak a
vizsgaeredményét.

A szervezet megszüntetné az osz-
tályzatokkal való minősítést is, állás-
pontjuk szerint a vizsgázó teljesítmé-
nyét a pontszámok százalékban törté-
nő kifejezésével kell minősíteni. Mint
írták, megkülönböztetést jelent, ha az
egyik tanuló 65 százalékos, a másik
85 százalékos ötös eredmény ér el,
vagy az egyik 33 százalékos, a másik
40 százalékos hármast.

Az MSZOE megerősítené az „előre
hozott” érettségi vizsgát. Ha a tanuló
a 9., 10., 11. évfolyamon felkészült
egy adott érettségi tárgyból, akkor a
tudása csúcsán letett, előre hozott
vizsga csökkenti a rendes érettségin a
terhelését.

A szervezet kitért arra is, hogy az
érettségi vizsgakövetelmények, a
vizsgaszabályzat és a felsőoktatás fel-
vételi követelmények módosítását a
hatálybalépésnél „négy évvel koráb-
ban” nyilvánosságra kell hozni. A
tanulónak már az általános iskola be-
fejezése előtt tudnia kell az érettségi
vizsga szabályait, és azt, hogy melyik
középiskola készíti fel megfelelő
szinten az érdeklődésének és képes-
ségének megfelelő felsőoktatási in-
tézmény felvételi követelményeire.

(k.j.)

Megkezdődtek az érettségi vizsgák

Ballagás után

Az idei évben második alkalommal
rendezték meg az Erkel Ferenc Ál-
talános Iskolában „Szép magyar be-
széd” címmel a városi szépkiejtési
versenyt. A vetélkedő szervezőinek
kettős célja volt: egyrészt a magyar
nyelv irodalmi szókincsének védel-
me, hiszen a vetélkedés szövegei ke-
rülik az argót, a mai nyelvhasználat
anomáliáit; másrészt a kifejező és
szövegértő olvasás fontosságának
hangsúlyozása.

A megmérettetés során évfolya-
monként mérték össze tudásukat a

gödöllői diákok. A harmadikosok kö-
zött Szabó Petra Csilla (Damjanich
János Általános Iskola) végzett az el-
ső helyen. Második lett Meszlényi
Milla (Hajós Alfréd Általános Isko-
la), a harmadik pedig Lovász Hanna
(Hajós). Simonváros Csenge, a
Szent Imre Katolikus Általános Isko-
la diákja különdíjban részesült.

A 4. évfolyamos tanulók között
Benedek Rubinka (Hajós) lett az el-
ső helyezett, Pétermann Léna (Erkel
Ferenc Általános Iskola) a második, a
harmadik helyen pedig Lakatos Ár-

min (Petőfi Sándor Általános Iskola)
végzett. Különdíjjal Szüts Virágot
(Erkel) jutalmazták.

A felsősök között két csoportban
hirdettek eredmény. Az 5-6., valamint
a 7-8. évfolyam diákjait közös elbírá-
lás alá vette a zsűri.

Az 5-6. osztályosok között Szénási
Csenge (Erkel) bizonyult a legjobb-
nak, Bazán Enikő (Petőfi) a máso-
dik, Szakmáry Péter (Damjanich)
pedig a harmadik helyen végzett.

A legnagyobbak között Gilián
Panna (Hajós) lett az első, Csiktus-
nádi-Kiss Kenéz (Szent Imre) a má-
sodik, a harmadikon pedig Koczkás
Dóra és Meleg Réka (Erkel) végez-
tek.

(e.k.)

Új kezdeményezésnek adott
otthont a Lovarda, május
7-én, lapzártánkkal egyidőben
ugyanis itt rendezték meg az I.
Nemzetközi Gödöllői Ifjúsági
Zenei fesztivált hét kórus rész-
vételével.

A rendezvényen városunk részéről az
Erkel Ferenc Általános Iskola, a Pre-
montrei Szent Norbert Gimnázium és
a Szent Imre Katolikus Általános Is-

kola énekkarai vettek részt a szentpé-
tervári Szivárvány Kórus, a moszkvai
Jó Hír Kórus Szűz Mária Istenanya
Székesegyház Orebovo-Zuevo, és a
szentpétervári Rimszkij Korszakov
Zeneiskola Vernalisz Kamarakórus
társaságában.

A zsűriben Kereskedő Tamás zon-
goraművész, Agócs Natália, a buda-
pesti Orosz Kulturális Központ munka-
társa, és Jenes Barnabás, a Gödöllői
Városi Vegyeskar tagja foglalt helyet.

Mint azt Sándorné Pálfalvy Beá-
ta, a Gödöllői Testvérvárosi Egyesü-
let elnöke, a rendezvény társszerve-
zője lapunknak elmondta, a kezdemé-
nyezéssel szeretnének hagyományt
teremteni, és abba bekapcsolni Gö-
döllő testvérvárosainak iskoláit is.
Mint mondta, cseh részről már jelez-
ték, jövőre szívesen részt vesznek az
eseményen.

(ny.f.)

Filmesek vették birtokba a Gö-
döllői Királyi Kastély parkját
május 7-én, hétfőn. Nem min-
dennapi produkció készült, az
eseményeket ugyanis 3D-s fel-
vételeken örökítették meg,
amiből Erzsébet királyné és I.
Ferenc József kedvteléseit is
megismerhetik majd az érdek-
lődők.

A királyi család
és főként Erzsé-
bet királyné Gö-
döllőn töltött
napjait látványo-
san, szórakozta-
tóan bemutató
film a legmoder-
nebb technikával
készül. A projekt
előkészítésére,
megvalósítására
kiírt közbeszer-
zési pályázaton a Gelka System Kft.
nyert, ez a cég kérte fel operatőrnek
Ragályi Elemért.

A külső felvételek a kastély parkjá-
ban készültek hétfőn, bár az esős idő
nem igazán kedvezett a forgatásnak.
A film készítése során vadászatot imi-
táltak lovaglással egybekötve.

A filmforgatásra a kastély család-
barát modernizálását célzó uniós pro-
jekt második ütemének részeként ke-
rült sor. A projekt június végén zárul,
ekkor kerül sor a 3D-s vetítőterem át-
adásával együtt a premierre is.

Az eredeti szépségében újjávará-
zsolt lovardát és kapcsolódó területeit
Magyarország uniós elnöksége idején

már megismerhette a közvélemény,
azóta is számtalan rangos esemény-
nek volt a helyszíne. A lovarda szintje
alatt megépült két szekcióterem azon-
ban – amelyek közül az egyikben kor-
szerű vetítő termet alakítottak ki –
csak a következő hónapokban telik
meg élettel. (b.j.)

Film a királyi család mindennapjairól

Királyi kastély 3D-ben
I. Nemzetközi Gödöllői Ifjúsági Zenei Fesztivál a lovardában

Gödöllői Tavasz

Szépkiejtési verseny az Erkel iskolában

Szókincsünk védelmében
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Felhívás – Csíksomlyói búcsú

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

Főzőversenyt hirdetett a  Gödöllői Lokálpatrióta Klub május 12-re. Felhívásukban olyan vállalkozó
szellemű, elsősorban férfiak és csapatok jelentkezését várták, akik szívesen ragadnak fakanalat, hogy meg-
mutassák hölgy ismerőseiknek, milyen ügyesen forgatják azt ételkészítés közben. Persze a hölgyeket sem kíván-
ták 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.

Lokálpatrióta főzőverseny – Nem csak nőknek!

Idén nyáron öt bátor és eltökélt
magyar hegymászó megroha-
mozza a Karakorum hegylánc
egyik csúcsát, a 8080 méter ma-
gas Hidden Peaket. Az expedíció
különlegességét az adja, hogy a
résztvevők az érett férfikort (a
legidősebbjük 63 éves) képvise-
lik; emellett pedig a csapat egyik
tagja, az 50 éves Tóth Csaba váro-
sunk lakója. A rájuk váró meg-
próbáltatásokról beszélgettünk
vele.

– Mikor kezdett el hegyet mászni, il-
letve hogyan lett tagja a mostani ex-
pedíciónak?
– Még a gyerekkori síelések idején ke-
rültem közel hozzájuk; úgy 2000 óta tú-
rázom a magasabb hegyekben, 7 éve
foglalkozom kifejezetten szikla- és
hegymászással. Eddigi egyéni csúcsom
a 4808 méter magas Mount Blanc. Már
„csak” 3272 méter hiányzik a Hidden
Peakhez, ám ez a jó háromezer méter
merőben más, mint az eddigi magassá-
gok. A mostani 5 fős csapatból Babcsán
Gábort (52), Magyarország egyik leg-
elismertebb sziklamászója ismertetett
meg a többiekkel: Kis Jánossal (63),
Ács Zoltánnal (43) és Suhajda Szi-
lárddal (30). Mindannyian különböző
erősségekkel bírunk, projektvezetőként
én a hazai szervezési és kommunikációs
feladatokat vállaltam.
– Mi az expedíció célja?
– Célunk természetesen a Hidden Peak
csúcsának az elérése. Ha ez sikerül, Kis
János lesz a legidősebb magyar hegy-
mászó 8000 méter feletti teljesítéssel.
Ezen túlmenően, népszerűsíteni szeret-
nénk a hasonló korúak körében az aktív,
szellemi és testi kihívásokban gazdag,
természetközeli életmódot. Érdekes
egybeesés, hogy az Európai Parlament
határozata alapján „Az aktív idősödés és
a  nemzedékek közötti szolidaritás euró-
pai éve 2012”. 
Számomra ez az expedíció egyfajta za-
rándoklat. Fontos, hogy az ember időn-
ként kizökkenjen a rohanó mindenna-
pokból és lelkileg „lassítson”: találja
meg a magányos pillanatok fontosságát,

melyek további erőt adnak a taposóma-
lomhoz. A lényeg, hogy mindenki tűz-
zön ki maga elé egy célt, ami az erőfor-
rásait  megmozgatja és ezáltal pozitív
életszemléletet hoz a felszínre.

– Hogyan készült/készül fel erre a „lá-
togassuk meg a Himaláját!” útra?
– Mindig is aktívan sportoltam, így a
már meglévő alapkondícióra kell építe-
nem a továbbiakat. Jól fel kell mérni,
hogy az adott egyén szervezetének mi a
legmegfelelőbb edzésforma; én például
egy korábbi térdsérülés miatt nem futha-
tok, helyette inkább kerékpározom, 
úszom, röplabdázom, teniszezem. Ez az
indulás előtti utolsó két hónapban napi
1,5 órát vesz igénybe, a hétvégéket
pedig lehetőleg magashegyi környezet-
ben töltöm.
– Miután megérkeznek, hogy kell el-
képzelni ezt a majd 2 hónapos folya-
matot?
Puritán életmódban lesz részünk. Az
alaptábor 10 napi járásra lesz a legkö-
zelebbi lakott településtől. Nappal szá-
míthatunk akár plusz negyven fokra,
éjszaka viszont a csúcs közelében mí-
nusz 40-re is. Naponta minimum 5 liter
vizet kell meginnunk és szénhidrátdús
élelmiszereket kell fogyasztanunk az
anyagcsere-fenntartás miatt; a magaslati
oxigénszegény környezet „eszi az em-
bert”. Mindenre oda kell figyelni, itt egy
fogfájás vagy egy bokaficam sem olyan
csekélység, mint a civilizált világban.
– Miután felépítették az alaptábort,

mit tesznek?
– Felette még három tábort építünk ki,
mindegyik felállítását követően vissza-
térünk az alaptáborba, erőgyűjtés cél-
jából. Mindez az ingázás a hegyen az
akklimatizációt szolgálja. A bázist je-
lentő alaptábor felett már nem lesznek
velünk a kísérők, csak mi öten; a 7200
méteres utolsó alaptáborból „támadjuk
meg” a csúcsot, oxigénpalack nélkül.
– Mi hátráltathatja a legjobban a
mászást?
– Az időjárási körülmények. Persze
igen pontos előrejelzéseket kapunk
majd, de ha teszem azt 5 napig ítéletidő
lesz, akkor nem tudunk mit tenni, vár-
nunk kell, amíg optimális helyzet ala-
kul ki a mászáshoz, mert elsődleges a
biztonság. Egyébként volt olyan év,
hogy az időjárás miatt egyetlen csoport
sem tudott feljutni a Hidden Peakre.
– Mitől tart a legjobban?
– A lavináktól. Velük jobb nem ta-
lálkozni. Emellett nem lehet eleget
hangsúlyozni a biztonság és a csapat-
munka, az összetartás fontosságát.
Ezekkel jó pár veszélyhelyzet meg-
előzhető.
– Óhatatlanul felmerül a kérdés: mi
történik, ha nem sikerül feljutni
8000 méterre?
– Számomra már az is óriási siker, ha
6-7000 méterre felérek. Az ottani kö-
rülményekre felkészülni itt igazán nem
lehet, így nem tudhatja az ember, hogy
ott mivel is fog találkozni.
– Ha valaki nem bírja, a többiek
folytatják?
– Természetesen. Ritka az olyan expe-
díció, melynek minden tagja felér a
csúcsra.
– Hogyan tartják a kapcsolatot a
külvilággal?
– Műholdas telefonon, aminek segít-
ségével napi rendszerességgel igyek-
szünk híreket, képeket, videókat kül-
deni itthoni médiafelelősünknek, aki
továbbítja azokat médiapartnereink
felé.
– Reméljük, Ön lesz a második gö-
döllői, aki 8000 méteres csúcsokat
hódít meg…
– Az első Szendrő Szabolcs volt, az
egyik példaképem, aki testi hátrányait
leküzdve, nemzetközileg elismert
hegymászó teljesítményt mutatott fel.
További infó: www.8000m.hu               rk

Ez a témája a Lélekkalauz - Mindennapi életünk
pszichológiája következő előadásának.
Május 22-én Prof. Dr. Bagdy Emőke pszicholó-
gus lesz a rendezvény vendége a Művészetek
Házában. 

Felmerült már Önben a következő kérdések va-
lamelyike? 
-Mennyire befolyásolja a pozitív illetve negatív
szülői minta a gyerekek párválasztását?
-Mennyire jellemző, hogy a gyermek az ellen-
kező nemű szülőhöz hasonló  jellemű párt vá-
laszt magának?
-Mennyire irányíthatjuk, illetve szólhatunk bele
gyermekeink párválasztásába nekünk nem tet-
sző partner esetén?
-Manapság egyre inkább elfogadott, hogy már a
korai kamaszévek zsenge  szerelmei “ottalvó”
családtagként viselkednek. Mennyire befolyá-
solhatja ez a további párkapcsolatok alaku-
lását?

- A kamaszkor sajátja, hogy hőn szeretett gyer-
mekeink velünk teljesen  ellenkező nézeteket
vallanak az élet szinte minden területén.
Mennyire  jellemző, hogy csak azért is nekünk
nem tetsző partnert választanak?
- „Csonka” családban felnövő gyermek hát-
ránnyal indul a párkeresésben?
- Az egyedülálló szülő mivel tudja kompenzálni a
személyes példamutatás  hiányát?

Az előadáson szó lesz a családban felnövekedés
jelentőségéről, otthon érzelmi biztonságában el-
töltött első évekről, az egyes életévekben meg-
tanulandó fontos életfeladatokról, jellemünk
alakulásáról, családi konfliktusokról, a szülői
minta jelentőségéről, a korai szerelmekről, a
szexualitás problémáiról, a szülő-gyermek
nézetkülönbségek következményeiről, a gyer-
mekét egyedül nevelő szülő nehézségeiről, és
így tovább. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Református Líceum – öregdiákok figyelmébe
Május 19-én, 17 órakor a Líceum fennállásának 20. tanévét ünnepeljük az is-
kolában. Szeretettel várjuk erre az alkalomra a volt diákjainkat. 

A Líceum tantestülete és vezetősége

Himalája expedíció

Egy gödöllői is nekivág

„Hogyan neveljük gyermekeinket boldog párkapcsolatra?”

Május 3-án a Lokálpatrióta Klub ven-
dége volt a városi könyvtárban Gö-
döllőn élő Darabont Tibor, aki a vi-
lághírű  magyar–amerikai atomfizi-
kus, Teller Ede személyi titkára volt
az egyesült államokbeli Stanfordban.

Darabont Tibor elsőként a hidro-
génbomba atyjának életét vázolta fel
az egybegyűlteknek, majd mesélt
megismerkedésük körülményeiről, il-
letve Teller Edét, mint magánembert
– és nem mint tudóst – mutatta be a
közönségnek.

Lokálpatrióta est

A GÖDÖLLŐI LOKÁLPATRIÓTA KLUB SZERVEZÉSÉBEN

Szeretettel meghívjuk Önt Óvodanapunkra, amit 2012 május 19-én,
szombaton 14-18 óráig rendezünk a Zöld Óvoda udvarán 

(2100 Gödöllő Batthyány u. 34-36)

PROGRAMOK
kézműves tevékenységek

Csillaghúr együttes
Varázs - Bagázs színtársulat

Zene, móka, tánc
Zsákbamacska

ügyességi játékok
tombola…

Belépőjegy a helyszínen vásárolható!
Házigazdák: a Zöld Óvoda nevelőtestülete és Szülői Közössége

BLAHAI NYÍLT NAPOK
2012. május 15-től -17-ig

Helyszín: 2100 Gödöllő Blaháné út 45. Idősek Klubja 
(Napsugár étterem mellett)

A következő érdekes programokkal várja Önöket a Blahai Idősek Klubja
2012. május 15., kedd:

10 óra: Megnyitó Tóth Tibor alpolgármester
Pecze Dániel területi képviselő

10 óra: dr. Tamás Márta – Népjóléti iroda vezetője
Téma: Önkormányzati támogatások igénybevétele

14 óra: A klub működésének bemutatása
Palacsintázás a klubtagokkal

2012. május 16., szerda:
Egész napos vérnyomásmérés és vércukorszint mérés

10 óra: Czeglédi Ingrid Egyesített Szociális Intézmény igazgatója
Téma:Az idős kor szépségei és nehézségei

14 óra: Az idős kor és a költészet
2012. május 17., csütörtök:

Egész napos vérnyomásmérés és vércukorszint mérés
9 órától: Szalonnasütés
Kreatív foglalkozások

14 óra: dr. Szabadfalvi András igazgató főorvos – Tormay Károly
Egészségügyi Központ 

Téma: Egészséges életmód
15 óra: Nótacsokor

Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk!
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Megjött a jó idő, végre, végre
magunk mögött hagyhatjuk la-
kásunk falait, melyek közé, ha
odakint éppen nem volt mu-
lasztást nem tűrő dolgunk, be-
húzódtunk, mint medve a bar-
langjába. 

Várnak az utak, a tájak, a műemlékek
– a csodák. Autóval több helyre eljut-
hatunk, mint autó nélkül, biztos, de
igazán megismerni hazánkat úgy le-
het, ha minden érzékszervünkkel
megtapasztaljuk mindazt, amivel ta-
lálkozunk. Nemcsak a szemünkkel,
de még tapintással is. A gyalogos em-
ber talpával érzi az utak göröngyeit,
vállára hajolnak a fák ágai. Elébe tér-
delnek a bokrok –  mint Radnóti Mik-
lós írja Nem tudhatom című versében.

Gyalogolni jó, mondja Móricz
Zsigmond egyik könyvének címe is,
hogy még egy klasszikust idézzek.
Szóba elegyedhetünk úton-útfélen az
ott élőkkel, az arra lakókkal, mintegy
részeseivé válhatunk a mindennap-
jaiknak, megtapasztalhatjuk, hogyan
gondolkodnak, hogyan éreznek. Lát-
hatjuk, hogy minél kisebb, minél el-
dugottabb helyen élnek, annál udva-
riasabbak, kedvesebbek, finomabbak.
A magyaros vendéglátás, szíveslátás
igenis létezik, csak a városi, különö-
sen a nagyvárosi ember már keveset
tud róla.

A Túrázók nagykönyve sorozatban
most megjelent Magyarország csodá-
latos túraútvonalai című kötet a gya-
loglókon kívül a kerékpározóknak és
a vízitúrázóknak is kézikönyvül szol-
gál. Nyugatról kelet felé haladva so-
rakoztatnak fel lehetséges túraútvona-
lakat, az ajánlott gyalogtúrák a Sopro-
ni-hegységgel kezdődnek, s a Tokaji-
hegységgel zárulnak. Összesen tizen-
öt tájról, tájegységről tudhatjuk meg,
hogyan járhatjuk be az apostolok lo-
ván úgy, hogy a legjobban érezzük ott
magunkat, a legeredményesebbnek
bizonyuljon számunkra a kirándulás.

Adatokat, jelzéseket ad a könyv
tudtunkra. Térképeket, leírásokat
böngészhetünk benne. A domborzat
keresztmetszetét szemlélhetjük. Egy-
egy műemléket vagy egyéb emléket
részletesebben ismertetnek, kiemel-
ve, keretbe foglalva. Persze, számos
gyönyörű fotó is hozzájárul ahhoz,
hogy kedvünk kerekedjék felkeresni
az ábrázolt helyeket. A túra szakasza-
it alcímekkel választják el. A Szárhal-
mi-erdőtől a Dudlesz-erdőig…

A kötetbe foglalt kerékpártúrák a
Mecsektől a Bükkig terjednek, hat út-
vonalat követnek a leírások. Egy gya-
korlati dolgokra figyelmet felhívó
fejezet vezeti be őket: Kerékpártúrá-
zás A-Z-ig. Mert például nem mind-
egy, milyen kerékpárt választunk:
van túrabicikli, hegyikerékpár…

Talán még nagyobb tapasztalatot,
még alaposabb előkészületeket igé-
nyelnek a vízitúrák. A vízitúrázás tör-
ténete címet viseli a bevezetés. Majd
a Szigetközbe, a Dunára, az Ipolyra, a
Tisza-tóra, a Marosra, a Drávára in-
vitálják azokat, akiknek erőnléte, ví-
zijártassága megengedi, hogy a meg-
felelő járműveken vízre szállhas-
sanak.

Nincs egyetlen szerzője a könyv-
nek. Minden vidékről az, azok – mert
esetleg többen is voltak, akik meg-
alkottak egy-egy fejezetet – nyújta-
nak felvilágosítást, akik éppen ott
ismerősek, mondhatni, otthon van-
nak. A túrák adatait táblázat foglalja
össze, képet ad az indulási és érkezési
helyről, a távról, a menetidőről, a
pontos útvonalról. 
(Magyarország csodálatos túraútvo-
nalai)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Gyalog, bicajon, hullámok hátán

Szomszédunkban, Bagon, a
Helytörténeti Baráti Társulat ötö-
dik alkalommal szervezte meg a
Galgaparti Mesenap programját.
Ennek egyik eseményén, április
24-én Nádudvari Anna gödöllői
írónő meghívásával rendeztek
író-olvasó találkozót az Arany
János Általános Iskolában és
Alapfokú Művészetoktatási In-
tézményben.

A találkozásra a 4. b osztály tanulói he-
tek óta készültek. Balázsné Győri Má-
ria osztályfőnök vezetésével olvasó-
kört alakítottak és közösen olvasták el
az írónő József és Jocó című könyvét.
A Barangolás a Bibliában alcímű köte-
tet irodalmi műként dolgozták fel, s il-
lusztrációkat készítettek hozzá, amiket
az író-olvasó találkozón kiállítottak a
szerző nagy örömére.  

Nádudvari Anna szó szerint vette
Thomas Mann gondolatát, amivel a Jó-
zsef és testvérei című művét kezdte:
„Mélységes mély a múltnak kútja…”
Egy mai kisfiú, Jocó, kirándulás köz-

ben véletlenül egy kút mélyére zuhan,
és ott találkozik a még szintén gyerek
bibliai Józseffel, akit pedig – mint tud-
juk – a testvérei dobtak mélybe. A két
fiú, József és Jocó együtt indulnak el a
bibliai tájakon. Sajátosan, gyerekszem-
mel látják a jól ismert jeleneteket: Te-
remtés, Ádám és Éva, Káin és Ábel...
egészen József történetéig. A könyv te-
hát a kalandokon túl olvasmányos,
hasznos segítség is az Ószövetség
megismeréséhez.

Az író-olvasó találkozón elsősorban
a kisdiákok kérdezték Nádudvari An-
nát, de a tantestület több tagja is ér-
deklődött az írónő műveiről, a regény-

írás folyamatáról, műhelytitkairól. A
szerző a tőle megszokott őszinteség-
gel válaszolt a kérdésekre. Mindig író
akart lenni és ez a vágya már 22
évesen teljesülni kezdett, amikor is
első elbeszélését közölte az Új Írás.
Ezt követte egy színészportré gyűjte-
ménye Honnét lesz a tűz? címmel,
majd novellás kötetei, regényei jelen-
tek meg. A közelmúltban új műfajban
is kipróbálta tehetségét. A Magyar
Rádióban egy drámapályázatra készí-
tett pályaműve hangzott el, ami letölt-
hető a youtube-ról. 

A találkozón azt is megtudtuk,
hogy a József és Jocó című könyv
megírására közelmúltbeli tanulmá-
nyainak színhelyén, a váci Apor Vil-
mos Katolikus Főiskolán Nemeshe-
gyi Péter jezsuita szerzetestől, a dog-
matika tanárától kapta az indíttatást.
A 90. életévében járó atya hívta fel a
figyelmét arra, hogy nem kell félni
észrevenni a Bibliában rejlő humort. 

A látottak-hallottak szerint az ol-
vasóköri foglalkozások és az író-ol-
vasó találkozó sem maradt hatás nél-
kül a gyerekekre. Többen önállóan is
belefogtak a könyv elolvasásába, má-
sok másoknak ajánlják, illetve egy-
mástól kérik el. lt

2002. június 1. nevezetes nap
volt városunk életében: ezen a
napon adták át a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Köz-
pont új épületét, hogy a kor elvá-
rásainak megfelelő színvonalon
szolgálja az Olvasót. A 10 éves
évfordulóra készülve, minden év-
ből felidézünk egy-egy olyan ese-
ményt, amellyel a könyvtár törek-
véseiről, eredményeiről kívá-
nunk hiteles képet adni.

A város szívében működő intézmény az
elmúlt 10 év alatt több funkcióval bő-
vült. A földszinti  közösségi térben az
utóbbi évek során több sikeres és tartal-
mas kiállítás került megrendezésre.
A tematikus kiállítások (cserkészet, test-
vérvárosi kapcsolatok, évfordulók) mel-
lett nagy hangsúlyt fektet az intézmény
az emlékkiállítások készítésére. Így ke-
rült bemutatásra többek között Ambrus
Zoltán, Sík Sándor, Nagy Sándor, Kő-

rösfői Kriesch Aladár,
Undi Mariska, Moiret
Ödön, Remsey Jenő
munkássága, melyekhez a könyvtár Gö-
döllő Gyűjteményét és a Városi Mú-
zeum anyagait használtuk fel.
Az évek alatt több alkalommal mutat-
tunk be érdekességeket: régi gödöllői
képeslapokat, dedikált könyveket, kü-
lönleges könyvjelzőket, újonnan restau-
rált, különleges értékű könyveket, me-
lyek egyrészt olvasóinktól, másrészt sa-
ját gyűjteményünkből kerültek a vitri-
nekbe.
Különleges és kiváló találkozási alkal-
mak, hangulatos rendezvények a gödöl-
lői és gödöllői kötődésű alkotók egyéni
és csoportos kiállításainak megnyitói.
Az elmúlt 10 év alatt vendégeink voltak
többek között: Remsey Flóra, Katona
Szabó Erzsébet, Gyulai Líviusz,
Orosz István, Szekeres Erzsébet,
Kresz Albert, Bada Márta, László
Lilla, Dercsényiné Horváth Gab-

riella, László Lilla, Szűcs Barbara 
Eszter, Goschler Tamás, Madarász
Gergely. Jelenleg Kovács Gabriella
textilművész munkái tekinthetők meg a
földszinti kiállító térben.
E heti akciónk: május 10 – május 16.
Sosemvolt olvasójegy: aki még soha
nem volt beiratkozva a könyvtárunkba,
most 10 napos ingyen emelt szintű ol-
vasójegyet kap tőlünk, ami alatt kipró-
bálhatja, igénybe veheti összes szolgál-
tatásunkat.
Előző heti megfejtésünk:
Jelenleg a MKE 44. vándorgyűléséről
nem lehet olvasni honlapunkon.
Játék:
Kovács Gabriella kiállításán látható ne-
meztervei közül melyik valósul meg a
gyerekkönyvtárban?
Megfejtését kérjük, adja le a regisztrá-
ción!

Ifjú tehetségeink címmel tizedik alkalommal rendezett hang-
versenyt a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Frédéric Chopin
Zeneiskola növendékei számára a Continuo-Gödöllő Alapítvány
és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány május 5-én a Mű-
vészetek Házában. 

A Chopin zeneiskola növendékei az idén is több országos megmérettetésen 
szerepeltek eredményesen, öregbítve ezzel a gödöllői zeneoktatás jó hírnevét.
A korábbi évek hagyományainak megfelelően, az idén is több növendék kapott
lehetőséget arra, hogy a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral közös koncerten
mutassa be tudását.

Az Ifjú tehetségeink koncerten ez alkalommal Laurán Apolka (tanára: Báli
János),   Albert Janka (Buka Enikő), Sivadó Brigitta (Juniki Spartakus),
Tóth Eszter (Várnai Miklósné), Ágoston Bence (Somodi Károly), Czirle
Fanny (Gordos Éva), Kovács Borbála (Buka Enikő), Valastyán Gergő (Ella
Attila) és Albert Julianna (Béres Ágota) léphetett a közönség elé. A hangver-
seny karmestere Meskó Ilona volt. bj 

Koncerttel ünnepelte fennállá-
sának 40. évfordulóját a Gö-
döllői Városi Vegyeskar április
29-én este a Királyi Kastély Lo-
vardájában. 

A helyszínen kiállí-
tás várta a vendége-
ket: fotók, emléktár-
gyak segítségével
idézték fel az elmúlt
évtizedeket. 
A rendezvényen dr.
Fábián Zsolt alpol-
gármester mondott
köszöntőt. Feleleve-
nítette a vegyeskar
működésének leg-
fontosabb állomásait, majd bejelen-
tette, az évforduló alkalmából száz-
ezer forintot kap a művészeti csoport. 

A hangversenyen többek között Mon-
teverdi, Gounod, Verdi, Kodály és Er-
kel művek hangzottak el. A megszó-
laltatást Ágostonné Balogh Myrth-
ill, Czier Zoltán, Ágoston Ferenc,
Lettner Zsolt, Nádasdi János, Ka-

szásné Nuszbaum Éva, Kiss
Gyöngyvér, Végh Kinga, Radics
Zsuzsanna, Nuszbaumné Tóth
Magdolna, Túróczy Erzsébet és
Végh Andrea közreműködése tette

feledhetetlenné. A műveket Papp
Gyula kísérte zongorán, a kórus élén
Pechan Kornél állt.  

A nagysikerű koncerthez kapcsolódó
„Szemelvények a 40 éves Gödöllői
Városi Vegyeskar történetéből” című
kiállítás jelenleg a Művészetek Háza
konferenciatermében tekinthető meg.

jk 

Író-olvasó találkozó Nádudvari Annával

A József és Jocó Bagon

Könyvtár, mint kiállítótér

Vegyeskari jubileum

Koncert és kiállítás

Zeneiskolai koncert – nem iskolás fokon

Ifjú tehetségek
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Híres hölgyekkel debütált a Gödöllői Ifjúsági Táncszínház

Táncban elbeszélt történelem
Egészestés produkcióval mu-
tatkozott be városunk egyik
legfiatalabb művészeti cso-
portja, a Gödöllői Ifjúsági Tánc-
színház. A Híres Hölgyek Gö-
döllőn című előadás során vá-
rosunk történelmét elevenítet-
ték meg. 

A Gödöllői Ifjúsági Táncszínház Vaj-
da Gyöngyvér kezdeményezésére
jött létre. A Táncművészeti Főiskolán
is tanító művész célja, hogy Gödöllőn
létrehozzon egy olyan együttest, ami
a színpadi táncok valamennyi műfajá-
ban magas színvonalú előadásokat
mutathat be.

Május 4-én, a Művészetek Házá-
ban először léptek közönség elé Híres
Hölgyek Gödöllőn című műsorukkal,
melyet az idei tematikus évhez kap-
csolódva állítottak össze. A két felvo-
násból álló táncest első részében a

művészeti életben jelentős szerepet
betöltő híres gödöllői hölgyek (Blaha
Lujza, Brüll Adél, Kriesch Laura és
Undi Mariska) alakja köré építették
fel a koreográfiát, míg a második

részben a politikában szerepet játszó
asszonyok (Mária Terézia, Erzsébet
királyné, Zita királyné, és Horthy
kormányzó felesége, Purgly Magdol-
na) elevenedtek meg.

Az előadás zenei részét többek kö-
zött Chopin, Kodály, Liszt, Schubert,
Vivaldi, és Williams alkotásaiból állí-
tották össze. 

A táncszínház tagjai között a legif-
jabbakkal együtt színpadra léptek a
táncszínház művésznövendékei is:
Homolya Szilvia, Prondvai Beatrix
és Rusu Andor, akik a Táncművésze-
ti Főiskolán tanulnak, valamint Lé-
nárt Gábor, a Gödöllő Táncegyüttes
tagja.

Az előadást most csak egy alka-
lommal láthatta a közönség, de Vajda
Gyöngyvér bízik abban, hogy a tema-
tikus év folyamán színpadra állnak
még ezzel a műsorral. A Múzeumok
Éjszakáján, ha nem is az egész elő-
adást, egy részletet biztosan ismét lát-
hatnak majd az érdeklődők.          (ny.f.)

A nagyasszony és a királykis-
asszony. Az egyik a XVII-XVIII.
században élt, a másik a monar-
chia idején. Bossányi Krisztiná-
ról és Mária Valériáról lesz szó a
Híres Hölgyek Gödöllőn prog-
ram következő, a Sisi Baráti Kör
szervezésében május 12-én tar-
tandó előadásokon.

Bossányi Krisztina a településünk mai
jelentős részét a XVIII. század első fe-
lében birtokló nagyasszony kétszer
mondta ki a boldogító igent, mégis
napjainkig lánykori nevén emlegetjük.
Első férjétől, Szemere Györgytől öt
gyermeke – Kata, Judit, Erzsébet, Klá-
ra és Miklós született. Másodszor Ott-
lyk (Ottlik) Györgyhöz ment férjhez,
de ebből a kapcsolatból már nem szü-
letett gyermek.

Viszonylag keveset tudunk róla, ez-
ért is érdekes, két most megtalált általa
írt levél. Az egyiket „Tekintetes Nem-
zetes Vitézlő Rádaji (Ráday) Gedeon-
nak”, a péceli kastély építtetőjének ír-
ta. A másikat pedig Ráday Pálnak, aki
II. Rákóczi Ferenc kancellárja volt.
Ezeket a leveleket is bemutatjuk
Szabó Margit előadásának illusztrálá-
saként.

A keménykezű, a családja érdekeit
az utolsó leheletéig óvó-védő asszony
emlékét utca őrzi Gödöllőn.

„Itt jön Mária Valéria” – ujjongtak a
helybeli gyerekek az 1870-es években.
A gödöllői királykisasszony életét, aki
boldog gyermekéveit töltötte a kas-
télyban, naplója segítségével mutatjuk
be. Ebben egyebek között a következő
is olvasható:

„Nemsokára 8 éves leszek, és Mária
Valériának hívnak, most a Mária névre
hallgatok…Azt is le kell írnom, hogy
van egy Feri nevű kistestvérem, meg
egy másik, Rudolf nevű, meg egy Gi-
zella nevű lány testvérem, szóval ösz-
szesen 4-en vagyunk natyon sze-
rettyük egymást. Mária, Gizella, Feri
meg Rudolf, így vagyunk mi né-
gyen…”

Ez bizony érdekes, ki is volt a Feri
nevű kistestvér, akiről a naplón kívül
nem is hallottunk. Az életrajzírók, köz-
tük a Mária Valéria emlékezését közre-
adó szerkesztő sem tudta megfejteni ki
is az a Feri. Pálinkás Patrícia, a Sisi
Baráti Kör tagja viszont tudja ki is volt
az a Feri.

Felolvassuk Mária Valéria eddig el-
veszettnek hitt magyar nyelvű házi fel-
adatát.

„József és Ferkó ikertestvérek vol-
tak: de lelkileg igencsak különböztek
egymástól. József ép oly jó volt, mint
Ferkó rossz és barátságtalan. Egy szép
nyári délután József mondá Ferkónak:
„Ferkó, ma oly szép idő van, menjünk
az erdőbe.” „Jól van – mondá Ferkó –
menjünk mingyárt.” Nem sokára egy
nagy erdő széléhez értek a fiúk. Volt ott
egy vad cseresznyefa. „Óh! Ferkó, nézd
csak – kiáltá József – milyen szép cse-
resznyék!” „Hm, ez nem rendkívüli do-
log.” – mondá Ferkó „láttam én tegnap
egy kertben szelid cseresznyét s az gyö-
nyörű volt.” „ Igen – mondá József – de
mit használnak neked más cseresznyéi?”

A kérdésre adott választ az előadá-
son hallhatják. Mária Valéria naplójá-
ból Benedek Rubinka és Zila Teodó-
ra olvas majd fel részleteket.

Szó lesz a királykisasszony házassá-
gáról és még sok más érdekességről,
többek között utolsó, édesapja, Ferenc
József halála után, 1918-ban tett gö-
döllői tartózkodásáról.

A részvétel ingyenes, minden ér-
deklődőt szeretettel vár a Sisi Baráti
Kör. Az előadás május 12-én, szomba-
ton 14 órakor kezdődik.

A Királyi Váró kávézóját üzemelte-
tő Monarchia Rétesház ismét egy ko-
rabeli recept alapján készült finomság-
gal készül a vendégek fogadására: Má-
ria Valéria kedvencét: a Sacher-tortát
lehet majd megkóstolni.                 (sz.m.)

Történetek híres gödöllői hölgyekről

Krisztina és Valéria

Különleges élményben volt ré-
szük azoknak, akik május 5-én
délelőtt kilátogattak a Királyi Vá-
róhoz, hogy megtekintsék az
idén 60 éves Mercedes-Benz SL
széria tiszteletére rendezett Csil-
lagtúra keretében ide érkező au-
tócsodákat.

A Mercedes-Benz hazai vezérképvise-
lete által 2012. május 4-6. között meg-
rendezett Csillagtúra ismét érintette Gö-
döllő városát. Ez alkalommal a Királyi
Váróhoz érkeztek a gépkocsik, ahol a

regisztrációt követően, az
időmérő indítása után 17
másodperc alatt kellett a fo-
tocellás jelzőn áthaladniuk.

A 3-as rajtszámú autóval
vett részt a megméretteté-
sen Frank Klein és Ingo
Fröhlich, a Mercedes im-
portőr cégének és a kecskeméti gyárnak
az ügyvezető igazgatói, akiket a helyszí-
nen Tóth Tibor alpolgármester foga-
dott. Rövid pihenőjük során megtekin-
tették a megújult Ki-
rályi Várót, amiről elra-

gadtatással nyi-
latkoztak, és kije-
lentették, öröm-
mel látják, hogy
Gödöllő városa
évről-évre egyre
szebb.

A legendás
roadster jubileu-
ma alkalmából a
csillagos márka
rajongóinak Bu-

dapestről induló és Kecskemétre érkező
versenyén több mint 80 autó vett részt.

(b.j.)

Szemet gyönyörködtető kiállí-
tás nyílt április 27-én Bad Ischl-
ben, Erzsébet királyné születé-
sének 175. évfordulója alkal-
mából. A helyi városi múzeum-
ban a királyné eredeti tárgyai
mellett az érdeklődők megcso-
dálhatják az egykori ruhaköl-
temények másolatait, amiket
Czédly Mónika készített el. Az
április 27-től október 27-ig lát-
ható tárlaton azt a tizenegy ru-
hát mutatják be, amelyeket no-
vember 17-én,
az Erzsébet-bá-
lon is felvonul-
tatnak. 

A kiállítást Han-
nes Heide, Bad
Ischl polgármeste-
re nyitotta meg, aki
kitért városának
Gödöllőhöz fűző-
dő kapcsolatára is,
kiemelve, szeretné
azt testvérvárosi rangra emelni.
Örömmel említette meg, hogy Bad
Ischl díszvendégként vesz részt a no-
vemberi gödöllői Erzsébet-bálon.

Ezt követően Méhes Márton, a
Bécsi Magyar Kulturális Intézet igaz-
gatója köszöntötte a résztvevőket, aki
a magyar-osztrák kapcsolatokról
szólt, majd a Bécsi Történeti Múzeum
részéről dr. Regina Karner elevení-
tette fel Erzsébet királyné alakját. Vé-
gezetül dr. Brigitte Urban, a kiállítás

rendezője ismertette a tárlatot, ame-
lyen látható többek között a királyné
eredeti fekete pelerinje, kesztyűi és
legyezői, valamint a Czédly Mónika
alkotásai – hiszen ezeket a ruhákat
nyugodt szívvel nevezhetjük műre-
mekeknek. 

A látogatók megtekinthetik a Sisi ál-
tal 15 éves korában kis fehér csipkegal-
léros blúzzal viselt kockás taftruhát, lo-
vaglóruháját, magyar díszruháját, egy
udvari díszruháját, gyémántcsillagok-
kal díszített báli ruháját, svájci blúzzal

és berni övvel viselt ruháját, fekete zsi-
nórdíszes bársonyruháját, az 1866-os
polgárbálon viselt ruháját, mely a nem-
zeti színeket hordozza, a koronázási
díszruhát, az 1878-ban készült arany-
hímzéses és prémszegélyes báli ruhá-
ját, valamint az 1896-97-ben viselt fe-
kete selyemruháját.

A ruhaköltemények az óriási ér-
deklődéssel kísért kiállításról egyene-
sen Gödöllőre érkeznek majd.

(b.z.)

Emlékkiállításon Czédly Mónika munkái

Erzsébet királynéi ruhái

Csillagos oldtimerek versenye

Mercedesek Gödöllőn

Beregszászon járt a Cavaletta
Művészeti Egyesület Ad-Hoc
Színháza. A csoport ez alkalom-
mal a Léni nénit mutatta be az
Illyés Gyula Színház színpadán.

A közönség nagy szeretettel fogadta az
április 28-ai előadást, jól mutatja ezt az
is, hogy telt ház előtt léptek fel a gödöl-
lői előadók. Mint azt Márton Danku
Istvántól, az egyesület vezetőjétől meg-
tudtuk, a Cavaletta céljai között szere-
pel, hogy minden esztendőben felkeres-
nek egy határon túli magyar testvérvá-

rost, ahol vagy kórusukkal, vagy a szín-
társulattal lépnek fel. Most ennek jegyé-
ben látogattak el Beregszászra.

Az előadást Gajdos István, a város
polgármestere is megtekintette, aki a be-
mutatót követően megköszönte a gödöl-
lőieknek az előadást, s kiemelte, hogy
az ilyen események fontos állomásai a
két város közötti kapcsolatnak. Beszé-
dében Gödöllő és Beregszász együttmű-
ködésének további megerősítéséről tett
hitvallást. A Cavalettát elkísérő Pelyhe
József önkormányzati képviselő szintén
a személyes találkozások fontosságát

hangsúlyozta, s Gajdos Istvánnal egyet-
értésben leszögezte, a két település nyi-
tott a hasonló jellegű látogatásokra.

Az egyesület tagjai útjuk során há-
rom emlékhelyet is felkerestek. Elláto-
gattak a vereckei hágóhoz, felkeresték
Szolyvát, ahol a Magyarországról a
Szovjetunióba málenkij robotra hurcol-
tak gyűjtőtáborának helyén kialakított
emlékparkot tekintették meg, majd ellá-
togattak a Makkosjánosiban kialakított
emlékparkba. Az emlékműveket mind-
három helyszínen megkoszorúzták.

A Cavaletta városunkban legköze-
lebb május 20-án lép fel. Ekkor a Szent-
háromság templomban 19.30-tól az
egyesület kórusa ad jótékonysági hang-
versenyt a görögkatolikus templom épí-
tésének javára. (c.a.)

Testvérvárosunkban is siker a Léni néni

Beregszászon a Cavaletta
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Gazdát kereső kutyák, online

A Plútó Állatorvosi Rendelő hon-
lapján a Gödöllői Ebrendészeti Te-
leppel együttműködve létrejött egy
weboldal, ahol a menhelyen gaz-
dára váró kutyákat lehet megte-
kinteni. 

Bővebb információ: 
http://www.allatorvosgodollo.hu

Május 12‐én és 13‐án:
9‐11 óráig: 

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.

Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos

Tel.: 20‐4823‐058.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Május 1-13. között ismét Gödöllőre érkezett a “Hüllő Zoo” nevű, legnagyobb magyar vándorkiállítás. A helyszí-
nen az érdeklődők több, mint 50 fajta fajta egzotikus állatot (kígyókat, kaméleonokat, pókokat, békákat, aligá-
tort, varánuszt stb. ) tekinthetnek meg.

A Szent István Egyetem (SZIE)
Gazdaság- és Társadalomtudo-
mányi Karának irányításával
működő Babatvölgyi Területfej-
lesztési és Szaktanácsadási
Tanüzemben befejeződött a vé-
dett állat- és növényfajok ter-
mészetes élőhelyeinek meg-
őrzését és életterük bővítését
elősegítő projekt. A két év alatt
megvalósult beruházásokat az
Európai Regionális Fejlesztési
Alap és a Magyar Állam 313
millió forinttal támogatta. 

A Természeti értékek védelme Babat-
völgyben című nyertes pályázat kivi-
telezése során  tavakat és hozzájuk
tartozó gátakat újítottak fel; védett
kétéltűek vonulását segítő minta-

értékű terelőket és átjárókat építettek.
A terület természetes állapotának 
visszaállítása érdekében használaton
kívüli épületeket bontottak el. A ter-
mészetes élőhelyeket erdősávok tele-
pítésével és cserjék ültetésével bőví-
tették. 

A fizikai beruházások mellett nagy
hangsúlyt fektettek a szemléletfor-
málásra és a társadalmi felelősség-
vállalásra. Több száz óvodás és is-
kolás látogatott el a projekt időtartama
alatt Babatvölgybe és ismerkedett

élővilágával, valamint a felsorolt fej-
lesztések megvalósításának folyama-
tával. A projekt zárása alkalmával,
május 4-én is velük népesedett be a
völgy, amikor is a tanüzem a Madarak
és Fák Napját köszöntve vendégül
látta a gyerekeket. A természetvédel-
mi szakemberek, az érintett hatósá-
gok és a téma iránt érdeklődők a pro-
jekt két éve alatt szakmai konferen-
cián és előadássorozatokon kaptak
részletesebb betekintést Babatvölgy
élővilágának, természeti értékeinek
tárházába. 

A tanüzem Gödöllőtől 3 kilomé-
terre, a Rákos-patak és a Galga-völgy
közötti eróziós völgyekkel tagolt
dombvonulaton helyezkedik el, az
Aranyos-patak völgyében. Területét
erdők és gyepek határolják. Ezek a
természetes határok, és az a tény,
hogy a közelben intenzív mezőgaz-
dasági termelés nem folyik, kedvező
alapot nyújtanak a mintegy 300 hek-
táron történő ökológiai gazdálkodás
megvalósítására. A terület mintegy

100 hektár legelővel, 100 hektár er-
dővel és 11 mesterségesen duzzasz-
tott tóval rendelkezik.

A Babatvölgyben folyó gazdál-
kodás több évszázadra nyúlik vissza,
hiszen Gödöllő és környéke földrajzi
elhelyezkedéséből fakadóan számos
olyan vonzerővel rendelkezik, amely
a magyar főúri udvar számára kedvelt
vadászati és lovaglási teret biztosított.
Az 1800-as évekre jellemző magyar
főúri udvarokba is eljutó nyugat-
európai korszellem jelenlétéről tanús-

kodik a Babatvölgyben Grassal-
kovich Antal által létesített állat-
tenyésztő majorság, melynek követ-
keztében létrejövő istállókastély is jól
bizonyítja a terület ökológiai adottsá-
gait.

A tanüzem tevékenysége jelenleg a
SZIE hallgatóinak gyakorlati képzé-
sére alapozódik. Lehetőséget nyújt a
fokozottan védett természeti értékek
közötti gazdálkodás szabályainak el-
sajátítására, mivel a terület teljes egé-
sze természetvédelmi oltalom alatt
áll. A gazdaság a turizmushoz kapcso-
lódó szolgáltatásokat is kínál, melyek
a természetvédelmi szemlélet kialakí-
tását, oktatását segítik egyre széle-
sebb körben. lt

A nemzetközi LIFE+ Programban tett vál-
lalásunknak megfelelően az idei évben is
folytatjuk a korábban megkezdett műfé-
szek-kamerázási programunkat. 

A megfigyelt műfészekbe március 8-án megérkeztek
a ragadozó madarak, egy kerecsensólyom pár. (esz-
mei értéke példányonként 1 millió forint). 

A madárvédő kollégák a fészek közelében egy élet-
erős hímre, majd egy tojóra lettek figyelmesek,
melynek szárny fesztávolsága meghaladja az egy
métert. Örömmel tapasztalták, hogy az a sikeres ke-
recsenpár érkezett vissza, akik az elmúlt évben is két
egészséges fiókának adtak életet. 
Mivel a tojó a műfészekben fogyasztotta a hímtől ka-
pott zsákmányát, arra következtettünk, hogy a fé-
szekfoglalás megtörtént. A madarak, ha váratlan zavaró esemény nem történik, ebben a fészekben fognak költeni, amit a
kamera segítségével a nap 24 órájában figyelemmel kísérhetünk egész tavasszal és nyáron, a költésen keresztül a fiókák
kirepüléséig. Forrás: www.mavir.hu

Természeti értékek védelme Babatvölgyben

Békaátjáró

Hüllőkiállítás a Művészetek Házában

Ragadozómadár-fészek megfigyelés 2012 – kerecsenysólymok

A május sokak számára az
egyik legszebb hónap az évből.
A természet ilyenkorra már
zöldbe és virágba borul, és a
fagyos időnek is (remélhe-
tőleg) búcsút inthetünk. Lás-
suk, milyen tennivalók várnak
ránk a veteményeskertünkben
a májusi és júniusi hónapok-
ban.

Május
– A fagyosszentek után kiültethető
minden növény, köztük a fagyra ér-
zékeny tök, kukorica,
dinnye, stb.
– A paradicsomot, az
uborkát, a paprikát és a
melegigényes zöldsé-
geket óvjuk a hidegtől
és a sok esőtől (például
fóliasátor).
– A betakarított zöldsé-
gek helyébe mindig
megfelelő zöldség ke-
rüljön (a karalábé után
nem kerülhet semmi-
lyen káposztaféle).
– Meleg, száraz időben ne feledkez-
zünk meg az öntözésről (öntözőrend-
szert is felállíthatunk).
– Gyomláljuk és kapáljuk az ágyást.
– A mulcs (fűkaszálék vagy mulcs-
fólia) megakadályozza, hogy kiszá-
radjon a talaj.
– Kártevők ellen kizárólag növényi

anyagokkal védekezzünk.
– Távolítsuk el a paradicsom oldal-
hajtásait és futtassuk karóra.
– A kúszónövényeket takarjuk le nagy
befőttesüveggel (uborka, dinnye stb.)
– Az üvegházat és a melegágyat szel-
lőztessük és árnyékoljuk.

Június
– Javítsuk a talaj vízellátását (például
süllyesszünk agyagcserepeket a föld-
be a paradicsomtövek mellett).
– Gyűjtsünk esővizet, készítsünk sa-
ját kutat vagy vízgyűjtő helyeket. 

– Miután betakarítottuk a salátát, a
karalábét, a retket, vessünk a meg-
felelő növényeket a helyükre.
– Az új növények ültetése előtt javít-
suk a talajt trágyázással.
– A cukkinit lehetőleg még zsengén, a
babot pedig folyamatosan szedjük le.
A haszonnövényeket védjük az esőtől
és a hideg víztől (paradicsom, ubor-
ka, paprika, stb.)
– A kártevők ellen természetes
növényvédelemmel védekezzünk
(például a csigák ellen állítsunk kerí-
tést)
– A zöldtrágyaoldat csodát tesz a nö-
vényekkel (például a zsurlókivonat
gombabetegségre is kiváló)
– A fűszernövényeket virágzásig rend-
szeresen „szüreteljük”.         edenkert.hu

Veteményeskertek munkanaptára – május, június
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Véget ért a magyar bajnoki döntő
a női röplabdázóknál. A TEVA-
Gödöllői RC, valamint a Vasas-
Óbuda Hófeka között zajló pár-
harcot a fővárosiak nyerték drá-
mai csatában, összesítésben
3–2-re, így a Gödöllő fennállása
második ezüstérmét szerezte
meg.

A gödöllői hölgyek mindent megtettek,
hogy a lényegében jelenleg játékoskeret
tekintetében előrébb tartó Vasas dolgát
megnehezítsék és akár a bajnoki címet
is elhappolják előle, de ezúttal sem sike-
rült az első helyen végezni (5 éve is
ezüstérmes lett a Gödöllő). Elmúlt szá-
munkban tudósítottunk arról, hogy ide-
genben nem ment a TEVA-GRC-nek a
harmadik összecsapáson, így az április
27-ei, gödöllői meccsen az életben ma-
radás volt a tét. Nagyszerű játékkal is-
mét egalizáltak Ludvig Zsolt tanítvá-
nyai, így jöhetett a mindent eldöntő, áp-
rilis 29-ei ütközet, ismét idegenben.

Sajnos, mint a döntő során már két-
szer, ezúttal sem sikerült bevenni a Fo-
lyondár utcai várat, 3:0-ra nyert a házi-

gazda Vasas így, az egyik fél harmadik
győzelméig tartó párharcot a piros-
kékek nyerték 3–2-re, míg a TEVA-
GRC csapatának meg kellett elégednie a
bajnoki ezüsttel.
Ennek ellenére emelt fővel nézhetnek
vissza az idei szezonra a gödöllői lá-
nyok, ugyanis a kupabronz mellé egy
bajnoki ezüst lett a mérlegük, ami bízta-
tó a jövőt illetően a fiatal csapat szem-
pontjából.
Mivel a Vasas nyerte a kupát is, váro-
sunk csapata a második hellyel jogot 
szerzett arra, hogy – a bajnok mellett – a
következő idény-
ben képviselje ha-
zánkat az európai
szövetség által kiírt
harmadik számú
nemzetközi kupá-
nak számító, a
Challenge Cupban.
Ezen kívül Csen-
geri Petráék ősz-
től részt vehetnek a
környező országok
(Ausztria, Horvát-
ország, Szlovákia,

Szlovénia) élgárdái számára szervezett
MEVZA-ligában is, így nem kell játsza-
nia a magyar bajnokság alapsza-
kaszában.
Az ezüstlányok névsora: Berze Zsófia,
Csengeri Petra, Győri Panni, Háfra
Dominika, Horváth Gabriella, Krie-
gel Zsófia, Lékó Lilla, Lutter Liza,
Merkószki Tünde, Németh Zsuzsan-
na, Szakmáry Gréta, Széles Petra,
Szűcs Zsuzsanna, edzők: Ludvig
Zsolt, Szalay Attila.

Női NB I. Liga, bajnoki döntő 4. mér-
kőzés: TEVA-Gödöllői RC – Vasas-
Óbuda 3:1 (-23, 23, 23, 22)
Női NB I. Liga, bajnoki döntő 5. mér-
kőzés: Vasas-Óbuda – TEVA-Gödöllői
RC 3:0 (19, 25, 21) -ll-

Röplabda – Drámai csata végén maradt alul a TEVA-GRC

Szépen fénylő ezüst

Április 28-án a Gödöllői Királyi
Kastélyban tartotta a Nemzetkö-
zi Olimpiai Bizottság (NOB) Fair
Play Bizottsága a Pierre de Cou-
bertin, a Jean Borotra és a Willi
Daume Nemzetközi Fair Play Dí-
jak átadó ünnepségét.

Az 1964-65-ben, Jean Borotva francia
teniszező által alapított Nemzetközi Fair
Play Bizottság fennállása óta negyedik
elnökeként dr. Kamuti Jenő nyitotta
meg a díjátadó ünnepséget. Köszöntőt
mondott a díjak átadása előtt Jean Dur-
ry, a bizottság főtitkára - aki egyben a
műsor házigazdája is volt -, Czene At-
tila sportért felelős államtitkár, valamint
az UNESCO magyarországi vezetője,
Bogyai Katalin is.
Ezt követően kiosztásra kerültek a 
2011-es Nemzetközi Fair Play díjak.
Három kategóriában, az előzetes szűrést
követően 5 kontinens 22 országának 27
sportolójából kerültek ki a győztesek.
Először a Pierre de Coubertin Trófeát,
Oklevelet és Diplomát adták át. Ezt a dí-
jat fair play cselekedetért vehették át a
díjazottak. A trófeát Erhan Yavuz török
zsoké kapta, aki 2011 augusztus 12-én
egy hazai lóversenyen verseny közben a
zsokétársán, ellenfelén segített oly mó-

don, hogy az elengedett kantárt vissza-
segítette társa kezébe - saját futamát ez-
zel gyakorlatilag elveszítve -, amivel ta-
lán életet is mentett. A díjat dr. Gémesi
György, Gödöllő város polgármestere,
a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke
adta át a török versenyzőnek, aki 1600
futamot nyert már meg eddig pályafu-
tása során.
Ebben a kategóriában Diploma kitünte-
tésben, amolyan posztumusz díjban ré-
szesült a tavaly légi-szerencsétlenség-
ben az egész csapattal elhunyt orosz Lo-
komotiv Jaroszlavl csapatkapitánya,
Ivan Tkachenko. Halála után derült
csak ki, hogy milyen nagyszerű ember
volt, ugyanis több szervezetet is támo-
gatott pénzzel, valamint egy 16 éves
beteg lányt segített felgyógyulásában 16
ezer dollárnak megfelelő ru-
bellel.
Személyesen nem tudták át-
venni díjaikat, de Katrin
Green német atléta, Anto-
nio J. Leal Pina venezuelai
vívó, valamint Andy 
Schleck is Pierre de Cou-
bertin Diplomában része-
sült. Következett a Willi Da-
ume díjak átadása. Willi
Daume a müncheni olimpia

szervező bizottságának elnöke volt, a
róla elnevezett díjat az vehette át, aki va-
lamilyen formában Fair Play promóciós
munkásságot végzett. 2011-ben a Dip-
lomát a belga Wallonie Tartomány kap-
ta, mely évek óta küzd az egyenlősége-
kért és már több belga sportszövetség
követte őket eltökéltségükben. A Willi
Daume Trófeát kivételesen nem egy, ha-
nem két személy kapta, méghozzá két
magyar, Miklósa Erika operaénekes,
valamint Szekeres Pál paralimpikon ví-
vó. Közülük utóbbi tudta csak átvenni
személyesen a kitüntetést. Végezetül a
Jean Borotra Díjakat adták át. Ez a díj
sportkarriert értékel és jutalmaz kitünte-
téssel. 2011 Jean Borotra Trófea Díját
Laura Vaca Hernandez mexikói úszó-
hölgy érdemelte ki.                                     -tt-

Díjátadó a Kastélyban – NOB Fair Play díjait osztották Gödöllőn

Szekeres Pál és Miklósa Erika a díjazottak között

Az előkelő 3. helyen végzett a Gö-
döllői Bikák csapata a Futsal NB I
alapszakaszában, ezzel a 6. hely-
én záró, Újszegedi TC csapatával
kerültek szembe a Bikák a leg-
jobb négy közé jutásért vívandó
párharcban. Az első találkozót
Gödöllőn rendezték és magabiz-
tosan nyertek városunk futsalo-
sai, így az egyik fél második győ-
zelméig tartó párharcban 1–0-ra
vezet a Gödöllő.

Az alapszakasz utolsó játéknapján a Co-
lorspectrum Aramis volt az ellenfél. A
meccs izzadságszagúra sikeredett, de ki-
izzadta a csapat a 3–3-as döntetlent, így
43 ponttal az igen előkelő, 3. helyen zár-
ta az alapszakasz küzdelmeit, az 1. he-
lyezett Rába ETO, valamint a szintén 43
pontos MVFC Berettyóújfalu mögött.
A játéknap további eredményének is-
meretében eldőlt, hogy az Újszegedi TC
várt a Bikákra a legjobb négybe jutásért.
Az első mérkőzést hazai környezetben

rendezhette a gárda, köszönhetően jobb
alapszakaszbéli helyezésének. A 3-3 ta-
lálatig jutó Szente Tamás és Ughy
Márk vezette gödöllői formáció esélyt
sem adott a Csongrád megyei együttes-
nek, magabiztosan nyert 8–3-ra.
A szegedi mérkőzést lapzártánk után,
május 7-én rendezték, míg, ha szükség
van a harmadik meccs lejátszására, arra
ismét Gödöllőn kerül majd sor május
10-én, csütörtökön 18:15 órás kezdés-
sel. 
Abban az esetben, ha továbbjut a
Gödöllő, akkor a döntőbe jutásért az
MVFC – Haladás párharc (az első
meccs  12–4 lett a Berettyóújfalu javára)
győztesével kerülnek össze a mieink.
Futsal NB I alapszakasz, 22. forduló
Gödöllői Bikák – Colorspectrum Ara-
mis 3–3 (1–2) Gól: Schrancz Balázs,
Ughy Márk, Szente Tamás
Futsal NB I negyeddöntő, 1. meccs
Gödöllői Bikák – Újszegedi TC 8–3
(5–2) Gól: Szente Tamás (3), Ughy
Márk (3), Jenei Ottó (2) -li-

Futsal – Alapszakasz 3. hely

Negyeddöntő az Újszeged ellen

Az elmúlt két hétben sem sike-
rült rendezni a sorokat a Gödöllői
SK labdarúgó csapatának háza
táján, ami azt jelenti, hogy immá-
ron hétmeccsesre duzzadt nye-
retlenségi sorozata a csapatnak.
Ráadásként Lovrencsics László
edző lemondott, helyét Nagy Dá-
niel vette át.

A tavaszi szezont jól kezdő GSK a leg-
utóbbi öt meccsét elveszítette, a 23. for-
dulóban, a Veresegyházán elszenvedett
vereség után Lovrencsics László bead-
ta lemondását, így már a Budakalász el-
leni, hétvégi találkozón a régi új edző,
Nagy Dániel meccselt a csapattal. Ezút-
tal sem sikerült nyerni, de legalább az
egyik pontot itthon tartotta a csapat. A
mélyrepülés a bajnoki tabellán is meg-
mutatkozik. A sokáig 4. helyen álló Gö-
döllő, az elmúlt hetek negatív sorozatá-
nak következtében a 6. pozícióba csú-
szott vissza.
Sztriskó István U19-es csapata a szom-
szédvári rangadón 3–2-re maradt alul,
míg a Budakalász elleni derbin, ame-
lyen a 3. hely volt a tét 1–1-re végzett,
így maradt a Gödöllő ifi a 4. helyen.
Pest megyei I osztály, 23. forduló
Veresegyház VSK – Gödöllői SK 1–0
Pest megyei I osztály U19, 23. forduló
Veresegyház VSK – Gödöllői SK 3–2
Gól: Menyhárt Ákos, Farkas Péter
Pest megyei I osztály, 24. forduló
Gödöllői SK – Budakalász 2–2 (2–2)
Gól: Kovács Miklós, Bánki Edömér
Pest megyei I osztály U19, 24. forduló
Gödöllői SK – Budakalász 1–1 (1–1)
Gól: Czuczor Attila

Megyei III osztály – Kisalagi fias-
kó

Továbbra is igen rapszodikus tavaszt fut
az 5. helyen álló Gödöllői SK második
számú csapata. Ezúttal az utolsó előtti
Kisalag vendégeként kapott ki a csapat
1–0-ra.
Pest megyei III osztály, 17. forduló
Kisalag – Gödöllői SK II 1–0 (0–0)

Utánpótlás – Eredménydömping

NB II U17-es bajnokság közép-keleti
csoport, 21. és 22. forduló:
Gödöllői SK U16-Maglód – Dunaha-
raszti MTK 1–1 (1–1) Gól: Varga Ta-
más
Tápiószecső – Gödöllői SK U16-Mag-
lód 1–12 (0–4) Gól: Tóth-Velez Valen-
tin, Husz Attila (3), Szabó Bence (2), Vi-
zi Richárd (2), Győri Gergő (2), Hegyi
Balázs, Kovács Dániel
Rákosmente – Gödöllői SK U16-Tura
3–2 (1–2) Gól: Szemjanyinov Sándor,
Árvai Bence
Gödöllői SK U16-Tura – FC Hatvan
0–7 (0–2)
NB II U15-ös bajnokság közép-keleti
csoport, 23. és 24. forduló:
Levegő-Enegria HFC – Gödöllői 2–2
(0–1) Gól: Balogh Róbert, Molnár Már-
ton
FC Hatvan – Gödöllői SK 2–1 (1–1)
Gól: Blaubacher Pál
NB II U13-as, ¾ pályás bajnokság kö-
zép-keleti csoport, 23. és 24. forduló:
Levegő-Enegria HFC – Gödöllői 2–3
(1–1) Gól: Horváth Gábor (2), Pintér
Roland
FC Hatvan – Gödöllői SK 1–0 (1–0)
Pest megyei U13, ¾ pályás bajnokság
22. és 23. forduló:
Tápiószecső – Gödöllői SK (U12) 3–2
(3–0) Gól: Kovács Benedek (2)
Gödöllői SK (U12) – Dunakeszi 1–1
(0–0) Gól: Szamosi Péter -lt-

Labdarúgás – Hét meccse nyeretlenül a megyében

Mélyponton: lemondott az edző

A Hajós Alfréd Általános Iskola 
uszodájában Gödöllőn, 2012. június

18 - július 06., naponta 8-10 óra között
(választható időpontok: 8:00-8:40,

8:40-9:20,  9:20:10:00)

Úszásoktatást  szervez a FUT
Alapítvány 5-12 éves korig

(kezdőknek és már úszni tudóknak)

Részvételi díj: 16 000 Ft
Jelentkezés és érdeklődés

naponta: Bencsik Ernő tanár úrnál 
Reggel 7 és 9 óra között, valamint

19 óra után a 06/28-420 632-es tele-
fonszámon

/ Oktatók: Bencsik Ernő, Majoros
Gusztáv, Pótháné Geier Tünde, Sárdi

Erzsébet / 

ÚSZÁSOKTATÁS !

A Pelikán Horgász Egyesület és a
Fogyatékosok Pest Megyei
Sportszövetsége idén május 20-
án rendezi hagyományos törpe-
harcsa halfogó gyermek hor-

gászversenyét a városi iskolák ta-
nulói részére az Isaszegi tavak IV-
es tó.  Gyülekező: 7:30-8 óráig.
Jelentkezni május 15-ig az alábbi címen
lehet: Juhaszne.Orsolya@godollo.hu

Gyermek horgászverseny

A már bajnok Gödöllői KC férfi
csapata az elmúlt két hétben is
igazolta, hogy nem véletlenül lett
az NB II keleti csoportjának leg-
jobbja. Előbb a Gyömrőt, majd a
Mogyoródot is magabiztosan
verte Bartos Gábor együttese.

A férfiak mellett a hölgyek is szép sze-

zont futnak. A csapat a Pest megyei baj-
nokság negyeddöntőjében a Bugyi elle-
ni párharcban alkotott nagyot. Az első
mérkőzésén idegenben kaptak ki 36:25-
re, így már-már lehetetlen helyzetbe
hozva magukat a visszavágóra, de a
„csoda” végül nem maradt el, ugyanis
ledolgozta hátrányát a GKC, amely 15
góllal nyerte a 2. találkozót, ezzel 60:55-

os gólkülönbséggel bejutott a csapat a
legjobb négy közé, ahol a Csömör vár
majd a mieinkre.
NB II keleti-csoport, 20. forduló
Gödöllői KC – Gyömrő VSK 33:21
(16:13) Juniorok: Gödöllő – Gyömrő
27:27
NB II keleti-csoport, 21. forduló
Gödöllői KC – Mogyoródi KSK 35:26
(17:14)  Juniorok: Gödöllői KC – Mo-
gyoródi KSK 40:13
Pest megyei bajnokság, nők, negyed-
döntő, 2. mérkőzés: Gödöllői KC –
Bugyi SE 35:20 (12:12) -il-

Kézilabda – Diadalittas sikerek

A Hölgyek is a négy között

Április 28. és május 1. között a
Fábiánsebestyénben rendeztek
Nemzetközi Fogathajtó versenyt,
egyben a 49. Magyar Hajtó Der-
by-t. A ketteseknél a hétszeres vi-
lágbajnok Lázár Vilmos, a négye-
seknél öccse, a hatszoros vb-első
Lázár Zoltán nyerte a fogathajtó
Magyar Derbyt.

A szövetség elnökeként is dolgozó, 10.
Derby-győzelmét szerző idősebb Lázár-
fivér a nemzetközi kettesfogathajtók
mezőnyben is remekelt, itt is az élen
végzett. A Magyar Derbyn díj és mara-
tonhajtásban legyőzhetetlen volt, míg
akadályhajtásban elég volt a 11. hely is
az összesített első helyhez. A nemzet-
közi mezőnyben a díj és maratonhajtás-

ban szintén első lett, míg akadályban a
13. helyen zárt Lázár Vilmos, összes-
ségében így nyerte meg a versenyt.
A 6. Derby-elsőségét elérő Lázár Zol-
tán négyesfogatban díjhajtásban első,
maratonhajtásban a 3. lett, míg akadály-
hajtásban a 8. helyen zárta a versenyt.
Neki viszont nem sikerült a kettős győ-
zelem, ugyanis a nemzetközi versenyen
a svájci Werner Ulrich jobbnak bizo-
nyult, így Lázár Zoltánnak itt meg kel-
lett elégednie az összesített 2. hellyel
(díjhajtásban 1., maratonon 4., míg aka-
dályhajtásban 8. lett). -tl-

Lovassport – Kettes és négyesfogathajtó siker

Lázár-fivérek sikere a 49. Magyar Derbyn

Az 1600 futamgyőzelem-
mel bíró török zsoké boldo-
gan veszi át díját

Az ezüstérmes TEVA-GRC csapata (fotó: Oszvald György)
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Múzeumpedagógiai foglalkozások
A Királyi Váróban rendezett Nők a

Gödöllői Művésztelepen kiállításhoz 
Általános iskolásoknak 1- 6. osztályig

(Április 23-tól)
Gyermeki élet a művésztelepen 

Kézműves foglalkozással
egybekötött játékos ismerkedés a

művésztelepen készült játékokkal és
mesékkel.  

Időpont egyeztetés:
Holló Ágnes (művészettörténet)

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

A foglalkozások ára: 200 Ft/fő

1 SZÁZALÉK
A Gödöllői Művésztelep

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

század eleji szecessziós
művésztelep tárgyi- és

dokumentumanyagának gyűjtésére
és gondozására, a művészteleppel

kapcsolatos tudományos és
közművelődési tevékenység támo-

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

munkáját.
A GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEP

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

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

MŰHELYNAP A GIM‐HÁZBAN
A NŐK ÉVE RENDEZVÉNYSOROZAT KERETÉBEN

2012. MÁJUS 19‐ÉN (SZOMBATON) 16 ÓRAKOR
SIPOS ERZSÉBET: NEPÁL ‐ KANYA’DAN’ ‐ SZŰZ ÚTRA
BOCSÁTÁSA C. KÖNYVÉNEK BEMUTATÓJA

A könyvet vetített, képes előadás keretében mutat‐
ja be a szerző.

A helyszínen a kötet kedvezményes áron megvásá‐
rolható!

A kiállító teremben még látogatható a GIM‐Ház
gyűjteményes anyagából rendezett kiállítás. 

GIM‐Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15‐17.
Telefon: 28/419‐660
e‐mail: gimhaz@invitel.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

A tárlat megtekinthető a
hivatal nyitva tartási 

idejében, 8-16.30 között

A kiállítás 2012. júniusáig
látható

Miből lesz a festő?

Boda Anikó festő 
kiállítása

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

Május 7-14-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585. 
Május 14-21-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.  

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

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

Hétfőtől-péntekig: 07.30-18.30-ig!

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

Felhívás – Gödöllő Város Díszpolgára

Tisztelt Gödöllői Polgárok!

Gödöllő Város képviselő-testülete rendeletben szabályozta az önkormányzat legmagasabb elismerése
„GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím adományozását. „A kitüntető cím azoknak a
magyar vagy külföldi személyeknek adható, akik:
a.) a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak,

b.) egész életművükkel, kiemelkedő  munkásságukkal szolgálták az emberi civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét,
hozzájárulva a város tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez”. 

Gödöllő Város Díszpolgára cím évente legfeljebb egy személynek adományozható. Tisztelettel kérem Önöket, hogy
javaslataikkal, véleménynyilvánításukkal segítsék a döntéshozók munkáját.

Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési
és Sport Irodájára eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. címre, és/vagy a kozoktatasi.iroda@godollo.hu e-mail
címre).

Határidő: 2012. május 24., 12 óra
Tisztelettel:

Dr. Gémesi György polgármester

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk Gödöllő város lakosságát, hogy a szennyvíz-csatorna háló-
zatra csatlakozók által fizetendő érdekeltségi hozzájárulás összege jelenleg
240.000 Ft.
2012. június 1-jétől a Gödöllői Víziközmű Társulatba belépő új tagoknak
már 260.000 Ft. érdekeltségi hozzájárulást kell megfizetniük a Társulat
taggyűlésének határozata alapján. 

A Társulat az alábbi napokon és időben fogad ügyfeleket:
Hétfő: 8.00 – 18.00 

Szerda: 8.00 – 18.00.
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. Polgármesteri Hivatal, II. em. 216-os szoba)

Lomtalanítás Gödöllőn 30 m3-es konténerekkel

Családiházas övezetben 

2012. május 14.,  hétfő: Hegy ut-
cai buszforduló
2012. május 15., kedd: Szabadság
út (besnyői templom előtti parkoló)
2012. május 16., szerda: Gróf
Teleki Pál tér  

2012. május 17., csütörtök: Arany
János utcai ABC mellett
2012. május 18., péntek: Klapka
utcai buszforduló 
2012. május 21., hétfő: Mikes
Kelemen utca (sárga ABC melletti
terület) 

A későbbi időpontokat jövő heti
lapszámunkban közöljük. 

A teljes lista megtalálható a
www.godollo.hu, illetve a 
www.zoldhid.hu honlapokon.

Társasházas övezetben

2012. május 14., hétfő: Palotakert
(Fűtőmű mellé)
2012. május 15., kedd: Palotakert
(ABC előtti parkoló)

2012. május 16., szerda: Kazinczy
ltp. (24. szám Szelektív sziget mel-
lé)
2012. május 17.,  csütörtök: Szőlő
utca 16. mellé (park felől)
2012. május 18., péntek: Szt.

János utca – Lumiczer sarok
(parkoló)
2012. május 21. hétfő: Szt. János
utca 1/A/B/C. szám mögötti
parkoló
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Magyar Nóta Est
a Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület

szervezésében

2012. május 20‐án, vasárnap 17 órától
a Művészetek Háza színháztermében.

Fellépők: 
Budai Beatrix, magyarnóta énekes
Gránát Zsuzsa, magyarnóta énekes

Rupa Ilona, cigánynóta énekes
Zsuzsa Mihály magyarnóta énekes
Kísér: Gödöllő város népi zenekara 

A műsort vezeti: Kubatov János
Belépőjegy: 2000 Ft, nyugdíjasoknak: 1700 Ft

Jegyelővétel: Művészetek Háza Gödöllő, a Polgármesteri Hivatal
portáján (Kubatov Jánosnál), Balogh Gyula, Bercsényi M. u. 39.



INGATLAN
+Gödöllőn a Szőlő utcában, nagyon szép, egyedi bútorokkal felsz-
erelt tetőtéri lakás eladó! (45 nm, egy szoba, nagyon alacsony rezsi,
zárt parkoló.) Ár: 11,2 mill.Ft. Érd: 70-609-8681, 20-9824-105.
+GÖDÖLLŐN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ 1 szintes, 2 szoba +nappalis sorház
300nm-es telekkel, kulcsrakészen 17 MFt, (beépíthető tetőtérrel)!
20-772-2429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU  
+Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha -étkezős, tégla, beton-
gerendás, kiváló állapotú kockaház eladó Iár 16,9MFt 20-7722429    
+Akció! Új építésű 4 lakásos társasházban, 2 szoba +nappalis,
62nm-es lakás leköthető Iár 15,5MFt 20-7722429     
+PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI FEKVÉSŰ, ERKÉLYES JÓ
ÁLLAPOTÚ LAKÁS AKCIÓS IRÁNYÁRON  7,9MFt  20-8042102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU 
+Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új építésű nap-
pali+ 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  
+Alkalmi vétel! Remsey Krt.-on 1+2 félszobás 66 nm-es jó
állapotú lakás 10.9 MFt Irányáron eladó 20-8042102  
+Sürgősen eladó Harasztban 3 szoba +nappalis,  85 nm-es, jó
beosztású, fedett kocsibeállós családi ház  500 nm-es telekkel Iár
25MFt  20-7722429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Palotakerten 44 nm-es részben felújított lakás, alacsony rezsi-
vel. 6,9 MFt 20-8042102
+A központhoz közel jó állapotban lévő 114nm-es, garázsos csalá-
di ház, szép 725nm-es sarok telken eladó!  20-9447025
+Új építésű 1+2 félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval,
nagy terasszal eladók 14,5MFt-tól 20-8042102
+Eladó Gödöllőn, központban másfél szobás felújított lakás Iár: 7
M FT 20-8042102
+Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfszi lakás
9.6MFt 20-8042102
+Gödöllőn a 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, 45m2-es, két
szobás lakás eladó! 14.8MFt! 20-5391988
+Gödöllőn a János u-ban felújítandó, 2.em-i erkélyes lakás, két
szobával eladó! 20-5391988
+Gödöllőn Fenyvesben, 1340m2-es telken, masszív felújítandó
családi ház 16MFt-os irányáron eladó! 20-5391988
+Kiváló befektetés! Eladó Gödöllő belvárosában, Erzsébet park
szomszédságában, 100 nm-es nappali+3 szobás családi ház,
kertrésszel, garázzsal. Üzleti tevékenységre, irodának, vagy visz-
szabérlésre is alkalmas. I.ár: 24,9 mFt. Érd.: 06/20-417-7687
+Veresegyházán, eladó egy 740nm-es telken 2 szoba+ konyhás,
fürdőszobás családi ház. A tetőtérben 1 szoba található erkéllyel.
I.ár: 24,2 m Ft. 3577, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn eladó panorámás környezetben egy hétvégi ház. A telek
gyümölcsfákkal beültetett, rendezett, kerített és közművekkel
ellátott. I.ár: 11,2 mFt. 3581, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Veresegyházon, téglaépítésű, 124 nm-es jó állapotú nappali
három szobás családi ház eladó. Fűtése falicirkó, melegvíz ellátása
gázbojler. Pince az épület alatt, garázs, valamint terasz, díszkert
és gyümölcsös. I.ár: 22 m Ft. 3588, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Mogyoródon 170 nm-es, újszerű családi ház eladó. A ház szintel-
tolásos 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 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó a Palotakerten egy 1+2 félszobás, 63 nm-es parkra néző,
erkélyes, felújított magasföldszinti lakás. I.ár: 10,9 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn eladó a Szőlő utcában 69 nm-es, egyedi fűtéses, 3
szobás öröklakás. I.ár: 14,4 m Ft. 3555, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Palotakerten többféle méretben, elrendezésben, földszinti, magas-
földszinti, emeleti lakások eladóak Ár: 9,5-től 12,9 mFT.-ig. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn eladó egy két és félszobás, téglaépítésű, egyedi fűtés-
es, erkélyes, I. emeleti öröklakás Erzsébet park közelében. Ház
előtt parkolási lehetőség, szép, zöldövezetes környezet, csendes
hely. I.ár: 12,2 MFt. 3566, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Garantált befektetés alkalmi áron, rövid megtérülési idővel!
Gödöllőn, forgalmas helyen jelenleg is bérbe adott, folyamatos bér-
bevétellel kétszintes, 100 nm-es üzletház eladó! I.ár: 24,9 mFt.
Érd.: 20-41-77-687
+Kertvárosban, nagyon jó állapotban lévő, 110 m2 alapterületű
családi ház, 100 m2-es szuterénnel, mely vállalkozás kialakítására
is alkalmas (víz, villany, ipari áram bevezetve). 3 szoba, társalgó,
konyha, fürdőszoba, wc. Telek 540 m2-es, örökzöldekkel beül-
tetett. I. ár: 21,5 m Ft. 2981, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+AKCIÓS VÉTEL! Eladó Gödöllőn a Kertvárosban 1034 nm-es telken
25 méteres utcafronttal egy kétszobás, téglából épült családi ház,
kis pincével, melléképületekkel. I.ár: 16 MFt! 3569, Érd.: FŐNIX Iro-
da 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
+Gödöllőn eladó a Köztársaság úton nappali+ 2 szobás, konyhá-
val, étkezővel, fedett terasszal rendelkező jó állapotú kertes csalá-
di ház. I.ár: 28 mFt. 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 vál-
lalkozásra is alkalmas. Az irodaház mérete 117 nm. I.ár: 32 m Ft.
3591, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó a János utcában, alkalmi eladási áron, egy kétszobás, log-
giás, II. emeleti egyedi fűtéses öröklakás, saját pincerésszel. I.ár:
8,2 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+17 éve működő nyereséges, tartozásmentes vállalkozás családi
okok miatt átadó. Jól bejáratott piaccal, munkával, referenciákkal,
honlappal. Biztos megélhetés, perspektíva, a befektetés
megtérülési ideje a befektetési összeghez képest rövid, egy – két
év. Érd.: 20-41-77-687
+Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő ked-
velt 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.
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4
szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új
nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2. emeleti,
erkélyes, alacsony rezsivel rendelkező, egyedi gázfűtéses, pezs-
gőfürdős, cserépkályhás, részben felújított lakás. Parkolás az
erkély alatt biztosított. Iá: 10.8 mFt. Tel.: 70/3350-379.
+Gödöllőn, csendes helyen, központhoz közeli 1+2 félszobás,
felújított, erkélyes lakás sürgősen eladó. Alacsony rezsi, egyedi
fűtés. Tel: 20/345-0074 
+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
+Palotakerten eladó egy 44 nm-es, 1 szobás, egyedi
fűtésmérővel rendelkező, normál állapotú lakás. Iá:6.5M
Ft Érd: 30/491-5020
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

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

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

N yitva : K : 11  –  16; S z, C s: 8 :30  –  16;
P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

110 ÉV
Egy évszázad meg egy évtized, azaz összesen
száztíz év. Leírni egyszerű, kimondani nosztal-
giával teli, belegondolni hihetetlen. Nem sokan
mondhatják el magukról –különösen az ide-
genforgalomban nem-, hogy 110 évesek. Az
IBUSZ igen. 
Egy 2008-as közvélemény kutatás szerint az
IBUSZ ismertsége a magyar lakosság körében 99
%. Vagyis, hazánkban majdnem mindenki
igénybe vette szolgáltatásainak egyikét vagy
legalábbis hallott már róla. Különböző korosztá-
lyoknak ez a név mást és mást jelent.
Valószínűleg dédszüleink számára az
Idegenforgalmi Beszerzési Utazási és Szállítási
Vállalat Rt. tárta ki a világ és hazánk kapuit,
miután az akkori politikai elit meglátta a turiz-
musban rejlő üzleti lehetőségeket. Már
alapításától kezdődően, azaz 1902-től fő feladata
volt külföldön népszerűsíteni a magyar gyógy- és
ásványvizeket, hazánk látványosságait, és tel-
jeskörűen megszervezni az idelátogató külföldiek
utazásait, programjait. Ugyanakkor a külföldi
országokkal való kölcsönös együttműködés ered-
ményeként immáron szervezett formában
fedezhették fel hazánkfiai a határon túli látni-
valókat. Kezdetben a kiváltságosok élvezhették
az utazás örömeit.
Nagyszüleink korosztálya azonban már az
IBUSZ MÁV-val közösen indított filléres
vonatjáratainak (amelyek a mai fapados járatok
ősének is tekinthetők) köszönhetően egyre többen
juthattak el az addig csak könyvekből, úti beszá-
molókból megismert szebbnél szebb helyekre. 
Szüleink az IBUSZ hallatán egy kapocsra gondo-
lnak, amely összekötötte a vasfüggönyön belüli
és kívüli világot. Számukra az utazási iroda eggyé
vált az idegenforgalommal. Így voltak az idegen-
vezetők az „ibusz vezetők”, a magánszállások az

„ibusz szobák”, később az
újonnan nyílt konkurens
irodák mindegyike pedig
„ibusz iroda”. Az akkor monopolhelyzetben lévő
IBUSZ a 80-as években fantáziát látott a sporttu-
rizmusban, így megszervezte az első maratoni
futóversenyt Budapesten 1984-ben, majd a
Karate Kupát. Volt saját gyermekkórusa, gulyás
partija, 500 saját képzésű idegenvezetője, 23
külképviselete, több mint 120 hazai irodája. Azzal
is büszkélkedhet, hogy a privatizálását követően
1990-ben a BÉT-en az első bejegyzett
részvénytársaság lehetett. 
Számunkra, a mai aktív generáció részére az
IBUSZ egy stabil magyar céget jelent, amely
nemcsak túlélte a XX. század történelmi, gaz-
dasági viharait, hanem mindig meg tudott újulni,
lépést tart a technikai fejlődésekkel. Megbízható
útjai mindenki számára elérhetőek.
Komplexitásának köszönhetően egy helyen lehet
az összes idegenforgalmi szolgáltatást igénybe
venni: a kulturális és sportprogramokra szóló
belépőjegy vásárlástól kezdődően a pénzváltáson,
vízumügyintézésen egyéni valamint társas
utakkal a világ minden pontjára eljuttatja az
utazni vágyót. De ez a komplexitás már a mai ha-
ladó kor számára csak akkor érdekes, ha mindez
otthonról is elérhető. A felgyorsult világban
kényelmesekké váltunk. Az informatikai
fejlesztések ma már ezt is megvalósítják, és az
IBUSZ ebben is egyedit alkotott. Ugyanazon
honlapon, online foglalási rendszerében egy
helyen lehet kül- és belföldi szállást, repülőjegyet,
kompjegyet, színházjegyet foglalni, de a kommu-
nikációs csatornáiból a trendi közösségi oldalak
sem maradnak ki.
És mit jelent majd gyermekeinknek? Számukra
egy olyan nagy múltú utazási irodát, amellyel
szüleikkel utazva fedezik fel a világot, és felnőtt-
ként is számíthatnak majd rá. Egy olyan céget,
amely az elé sodort akadályokat leküzdve, lépést
tud tartani az aktuális igényekkel, trendi tud és a
hazai idegenforgalmi piac meghatározó tagja tud
maradni.
Nincsen jubileum, ünneplés nélkül. Május 7 és
június 11 között az IBUSZ országos irodahálóza-
tának mindegyikében különböző időpontokban
elfújják a születésnapi gyertyát. Ezúttal azonban
az ünnepelt ajándékoz. 3 napon keresztül nagysz-
abású akcióival, köszöni meg hűséges utasai
bizalmát. Mert minden csoda három napig tart!

A Gödöllői Szolgálatot

az interneten is

olvashatja:

www.szolgalat.com 

Az Ön hirdetését a

weboldalon 

ajándékba adjuk! 

HIRDESSEN
BENNE!



2012.  május 9. Gödöllői Szolgálat 13

+Gödöllőn, Központ közeli, csendes, zöld környezetben lévő,
TÉGLA építésű, I. emeleti, 61 nm-es, 2 szobás, ERKÉLYES, igénye-
sen felújított, KONVEKTOROS lakás beépített konyhával, saját
tárolóval eladó. Iá:12.2M Ft Érd: 30/491-5020

+ALKUKÉPESEN, SÜRGŐSEN! Gödöllőn Blahán eladó, tetőtér
beépítéses, 95 nm, nappali + 3 szobás felújítandó ikerházfél 466
nm telken, alatta garázzsal. I.ár.: 14.2MFt. Tel.: 0630/228-1060

+ALKUKÉPESEN, SÜRGŐSEN! Gödöllőn Palota-kerten 63 nm-es 2
szobás VII. emeleti, átlagos állapotú, laminált parkettás MÉRT
FŰTÉSES lakás eladó! i.ár:7.9MFt. Tel.: 0630/228-1060 

+NAGYON SÜRGŐSEN eladó Gödöllő központjában I. emeleti,
44nm-es, 1.5 szobás, felújított lakás LIFTES házban! I.ár.: 7.4MFt.
Tel.: 0630/228-1060

+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 

+Gödöllő belvárosában 579 nm-es parkosított saroktelken 2
szobás, konvektoros fűtésű családi ház eladó. Iár: 18,65 MFt. Érd:
20/588-9570, 28/415-703 

+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: 70/239-9063, 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 

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

+Gödöllőn családi házas övezetben 120 nm-es lakóház kedvező,
akár telekáron, családi okok miatt eladó. Nézze meg, mege-
gyezünk! 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 

+Gödöllőn az Esze Tamás utcában 1100 nm-es telken eladó 108
nm-es 3 szobás, konvektoros, amerikai konyhás családi ház garáz-
zsal. Ára 26 millió. 65 nm-es, 2 szobás, erkélyes, garázsos örök-
lakás 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, mind-
egyik külön nyílik. Iár: 20,7 millió. 30/384-2894 Képek a hon-
lapon: https://sites.google.com/site/godolloicsaladihaz/home 

+Gödöllőn a Zombor utcában, csendes téglaházban, felújított I.
emeleti, parkettás, konvektoros, egyszobás lakás pincetárolóval
eladó. Iár: 7,7 MFt. Tel: 30/949-2028 

+Gödöllő Palotakerten 64 nm-es felújított, egyedi fűtésű lakás
eladó vagy értékegyeztetéssel családi házra cserélhető. Iár: 10,9
MFt. Tel: 30/976-8968 

+1 szoba összkomfortos felújított, földszinti, parkra néző, alac-
sony rezsijű, tehermentes lakás eladó. Ára: 6,9 MFt. Tel:
30/9446-816 

+Eladó Gödöllőn a Mihály Dénes közben téglaépítésű tár-
sasházban 59 nm-es 2 és félszobás gázfűtéses, parkettás, jó
állapotban lévő 3.em. öröklakás külön tárolóval. Ára: 10 MFt.
30/408-4648 

+Gödöllőn elcserélem kertes családi házamat új építésű sorházi
lakásra 2 szobásig, vagy régebbi hasonlóra. Saját tulajdon, érték-
egyeztetés! Eladás is szóba jöhet! Tel: 70/2829-248 

+GÖDÖLLŐI, VERESEGYHÁZI CSALÁDI HÁZ TULAJDONOSOK
FIGYELEM! Minimum 5 hálószobás önálló családi házat keresek
saját részre zuglói felújított lakásom beszámításával + készpénz!
Azonnal fizetek! 06-30-463-8221 

+ELADÓ GÖDÖLLŐN Erkel utcában KÉTLAKÁSOS KERTES HÁZ. 3
szoba összkomfort és 2 szoba összkomfort. Iár: 28,9MFt.
30/418-7206, 70/619-9079 

ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik különbejáratú,
bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal, TV, telefon,
internet szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE KIADÓ. Azonnal
költözhető, kizárólag nem dohányzó személy részére. Egy havi kau-
ció szükséges! Ár: 30.000 Ft. + a rezsi fele. Érd.: /70 318 2127

+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 

+Gödöllőn a Röges utcában HOSSZÚTÁVRA 3 szobás családi ház egye-
di fűtéssel kiadó. Bérleti díj: 70e. Ft/hó, 2 hónap kaucióval. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

+Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes családi
házban, külön bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkomfortos,
bútorozott lakás /kábeltévé, internet/ 50.000.- Ft + rezsi, egy
havi kaucióval kiadó. 20/538-9543. 

+Kiadó hosszútávra Gödöllőn Paál László közben földszinti 50
nm-es bútorozatlan lakás. Tel: 70/311-8615 

+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 

+A János utcában 36 nm-es teljesen felújított téglalakás
hosszútávra kiadó. Minimális rezsiköltség, egyedi cirkó fűtés! Tel:
30/2011-110 

+Gödöllőn bútorozott albérlet kiadó. Jó környezet. Tel: 20/226-
3007, 28/416-449 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethely-
iség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is
kitűnő. Iá: 14,9 mFT. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870

+Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.+30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a
Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.

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

+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 

+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 

+Kiadó 30 nm-es hangulatosan berendezett üzlethelyiség Gödöllő
belvárosában, a Kristóf udvarban. Jól látható az utcáról. Iár: brut-
tó 85.000,-Ft + rezsi. Érd: 70/382-7791 

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

ÁLLÁS
+Gödöllői Sportközpontba pultos-recepciós-karbantartó
munkakörbe keresünk jó műszaki érzékkel rendelkező alkalmazot-
tat. Pályázatokat várjuk a hs-sport@invitel.hu e-mail címre

+8 éve sikeresen működő gödöllői szépségszalonunkba
vendégkörrel rendelkező vagy kezdő szakképzett fodrászt
felveszünk. Bérezés megegyezés szerint. Érd.: 20/9194-870

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

+KŐMŰVEST, SEGÉDMUNKÁST KERESEK GÖDÖLLŐI MUNKÁRA.
Tel: 20/9833-338 

+Ayurvedikus indiai olajos testmasszázs TANFOLYAM MUN-
KALEHETŐSÉGGEL 2012. MÁJUS 18-19-20. Oktató: Dr. Csiz-
madia Ágnes. Helyszín: Perpetiel Stúdió Gödöllő. Érd: perpstudio@
gmail.com, 20/550-9808, www.perpstudio.hupont.hu 

+PEDIKŰRÖST, MANIKŰRÖST KERESÜNK. Érdeklődni a
GÖDÖLLŐI EGYETEMI FODRÁSZATBA. Tel: 28/432-873 

+Gödöllői telephelyű cég villanyszerelők, villamos hálózat szerelők és
berendezés szerelők jelentkezését várja! Önéletrajzát az elmuszolg
@elmuszolg.hu e-mail címre küldheti. Tel: 28/430-562 

+Önálló munkavégzésre alkalmas kőművest és segédmunkást
keresek. Érd: 19h után 30/265-5192 

+55 éves tolókocsis, de segítséggel menni tudó hölgy női segítőt
keres bentlakással. Jogosítvány szükséges! Érd: 30/9914-717 

KIEMELT AJÁNLATUNK:
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+HM ARZENÁL Elektromechanikai zártkörűen működő
Részvénytársaság 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 63/A. szám alatti
fióktelepére, felvételre keres azonnali belépéssel, legalább 3 éves
szakmai gyakorlattal rendelkező, angol és orosz nyelvtudással
rendelkező munkavállalót vezetői asszisztens munkakörbe.
Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés munkanapokon 7.00 -
15.00 óráig a fenti címen, Korondán Erika személyügyi vezetőnél.

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 középvál-
lalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adó-
tanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyako-
rlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu

+Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés
0-24-ig, 2órán belül. 70/264-3660 

+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű cso-
magolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb
felvilágosítás: 20/423-4828,  www.interiortrans.hu 

+Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2órán belül. Tel: 70/264-3660 

+Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 70/264-3660 

+KÖLTÖZTETÉS 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 

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201 

+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 

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

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

+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, rec-
segés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.

+ZSELÉS MŰKÖRÖMÉPÍTÉS INGYEN! GEL LAKKOZÁS, JAPÁN
MANIKŰR, MŰKÖRÖMÉPÍTÉS első alkalommal ingyen a Táncsics
Mihály u. 18.sz. alatti szalonban Gödöllőn. Tel: 20/485-6092 

+KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat azon-
nali kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679 

+ÚJ TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI RENDELŐ A NAGYFENYVESBEN!
Hatékony, mellékhatás mentes kezelések most bevezető árakon.
Voll-féle állapotfelmérés, fülakupunktúra, fitoterápia, pulzáló
mágnesterápia, talpmasszázs stb. Bejelentkezés: 20/571-0832 

+VÁLLALOK LAKÁSÁNÁL burkolás, kőműves és ácsmunkákat.
Tel: 06-20-228-7674 

+Szabó Ferenc Kőműves Mester vállalja: épületek felújítását,
utólagos HŐSZIGETELÉSÉT, TETŐSZERKEZET ÉPÍTÉSÉT. Új házak
teljes körű kivitelezését. GARANCIA!! Június 15-ig beérkező
megrendelésre 5%, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Várom régi
és új megrendelőimet! 30/265-5192

+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzatfestés
rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali
kezdéssel is, 28 éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944 

+Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkar-
ton 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.

+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás, burkolás,
festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553. 

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

+Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98

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

OKTATÁS
+MÉG MINDIG NEM ÚGY MEGY AZ ANGOL, AHOGY SZERETNÉD?
2 angol egyéni órát ajándékba kapsz tőlünk. Ehhez csak be kell jön-
nöd hozzánk 2012. május 16-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 csoportod-
dal? Ez többé nem probléma! Minden csoportos és egyéni nyelv-
tanfolyamunkra 100 százalékos elégedettségi és pénzvis-
szafizetési garanciát vállalunk! Nézd meg honlapunkat és jelen-
tkezz 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 Tele-
fonálnod kényelmesebb?  Telefon: 0620 216 62 40

+ÚJ!! Újrakezdő: SZOMBATON. Beszélgessünk középfokon!
Beszédkészség-fejlesztő heti 1×2 tanóra: szerda:18.30-20.00-ig).
Már most jelentkezz nyári szuperintenzív angol nyelvtan-
folyamokra: pl: 3 hetes középfokú nyelvvizsga, érettségi alapozó:
június 25-júl. 13-ig. A többi: 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 vál-
lalom. 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) 

+Angol és kreatív kézműves napközis OVIS TÁBOROK: Július 2-6.:
"Boszorkány és varázsló képző" tábor/ július 30 - aug. 3.:
"Királylány és lovagképző" tábor / augusztus 6-10.: Indián tábor/
Játékos, ismeretterjesztő táborok, sok játékkal, és
kézműveskedéssel, angol nyelvtanulással. Pedagógusaink:
Kaspárné Márti, Baráth Brigitta, Leon és Andrew (brit tanárok).
Naponta 7 - 17.30-ig, 3x étkezéssel. Díj: 22.000 Ft , I.L.I. Kft.
Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.: 28/511-366, info@ili.hu 

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

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

+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

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

+ANGOL NYELVBŐL KORREPETÁLÁST vállalok iskolás kortól
kezdődően. Tel: 20/455-4447 

ADÁS~VÉTEL
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

+Eladó! Playstation Portable 3004 piano black! 5 darab játékkal,
4gb-os memóriakártyával és egy kemény tokkal! Érd: 06-20-555-
18-29

+TERMELŐTŐL SZÁRAZ AKÁC TÜZIFA ELADÓ. Gödöllőn ingyenes
kiszállítással. 20/2922-405 

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

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

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

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

+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! 

+Társat keresek megbízható, józan életű, korban hozzám illő férfi
személyében. 57 éves 160/57 nő vagyok. Tel: 30/370-3766 

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-hárs, Hárs-erdeiméz 1500 Ft
+üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfo-
gadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁJUS 16. 
Megfejtés: 100 éve elsüllyedt híres hajó neve (a róla készült film címe is) és a film rendező-forgatókönyvírójának
neve
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Riedlné Péter Etelka, Szabadság út
19., Rab Ádám, Dessewffy A. u. 25. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Ormos Miklósné, Sík S. u. 25.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Vas Ákos, Ligeti Juliska u. 51.
A Városi Mozi 2‐2 db. belépőjét nyerte: Gubcsi Anna, Nap u. 2., Nagy Teréz Aranka, Vörösmarty
u. 1. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Richter Lotti,
Fácán sor 61., Budai Tiborné, Diófa u. 3. 

Sült libacomb stircelt 
burgonyával, aszalt szilvás
párolt káposztával
Hozzávalók: libacomb 4 db, burgonya 0,8 kg,
káposzta 0,8 kg, aszalt szilva, ízlés szerint, ba-
con szalonna 0,15 kg, vöröshagyma 0,15 kg,
só, bors, őrölt kömény, kristálycukor.

A libacombokat zöldségágyon fűszerezve ,
fokhagymával 180 fokos sütőbe behelyezzük,
fóliával lefedve, majd ha félig megsült, levesz-
szük a fóliát, majd tovább készre sütjük.
A pucolt burgonyát nyersen durván lereszel-
jük, majd leforrázzuk, majd lehűtjük.
A bacon szalonnát felvágjuk 0,5 cm vastag
csíkokra, félig megpirítjuk, majd hozzáadjuk
a felkockázott vöröshagymát és sóval, borssal
ízesítjük.

Ha ezzel meg vagyunk, hozzáadjuk a forrá-
zott burgonyát, és serpenyőben ropogósra pi-
rítjuk. Hagyományos párolt káposztát készí-
tünk annyi különbséggel, hogy a félig kész
káposztába a vörösborban áztatott aszalt szil-
vát beletesszük, majd készre főzzük. A liba-
combok kisült zsírjából pecsenyelevet készí-
tünk, amit majd a combokra locsolunk tála-
láskor. Jó étvágyat!

Farkas Sándor konyhafőnök 
Kiskastély étterem


