
Több ezren töltötték együtt a szombat
délelőttöt a városunkban zajló esemé-
nyeken, amelyek mindegyike jelentős
hagyományokkal bír.

A Madarak és fák napját már har-
madik alkalommal rendezték meg, a
program azonban idén is újdonsággal
várta az érdeklődőket: első alkalom-
mal kapcsolódott be ugyanis a ren-
dezvénybe a SZIE botanikus kertje. A
két helyszín között az elektromos kis-
vonat folyamatosan szállította az lá-
togatókat. A felnőttek és gyerekek
számára egyaránt sok érdekességet
tartogató esemény a Magyar Madár-
tani Egyesület Gödöllői Helyi Cso-

portja, a Szent István Egyetem Bota-
nikus kert, a Damjanich János Általá-
nos Iskola és a Gödöllői Értékvédő
Közhasznú Egyesület összefogásával
valósult meg.

Az Úrréti tóhoz elsősorban a blahai
városrész lakói látogattak ki nagy
számban, akik néhány évvel ezelőtt
óriási erőfeszítéssel mentették meg a
tavat, s azóta – amellett, hogy folya-

matosan gondozzák azt – minden ta-
vasszal kitakarítják a medret és rend-
be teszik a vízpartot. Szomorú, hogy
a Blaháért Társaság által megszerve-
zett tavaszi nagytakarítás során a nö-
vényi maradványok mellett rendsze-
rint jelentős mennyiségű szemét is a
konténerekbe kerül.

Szokás szerint sokakat vonzott a
városi piacon megrendezett főzőver-

seny is, ide elsősorban a hagyomá-
nyos, házias, ugyanakkor különleges
ízek kedvelőit várták. A Gödöllői Lo-
kálpatrióta Klub felhívására ez alka-
lommal 11 vállalkozó szellemű sza-
kács ragadott fakanalat. A gödöllőiek
mellett a térségben élők is szép szám-
mal képviseltették magukat a me-
zőnyben. (Kapcsolódó írásainkat

a 4. és a 7. oldalon olvashatják.)
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Ezreknek volt lehetőségük a kikapcsolódásra városszerte

Jó időben irány a természet!
Valóságos programkavalkád
várta városunk lakóit szomba-
ton. Az Alsóparkban, a Szent
István Egyetem botanikus kert-
jében, az Úrréti tónál és a váro-
si piacon egy időben zajlottak
az események, amelyek kö-
zéppontjában természeti és
gasztronómiai értékeink áll-
tak. Szerencsére a hidegfront
csak délután érte el térségün-
ket, így a ragyogó napsütés so-
kakat csalt ki, a Madarak és fák
Napjának eseményeire, az Úr-
réti tó hagyományos tavaszi ta-
karítására és a főzőversenyre.
Valamennyi program kiváló le-
hetőség volt a családoknak a
közös időtöltésre.

Kamerával figyelik majd a szelektív hul-
ladékgyűjtő szigeteket, így végre meg-
szűnhetnek az áldatlan állapotok.

(3. old.)

Az Ottlik-centenárium alkalmából az Is-
kola a határon című művét egyidőben
olvasták fel Gödöllőn, Kőszegen és Bu-
dapesten. (6. old.)

A Gödöllői Bikák futsalcsapata bejutott
a legjobb 4 közé az NB I-ben, ahol a kö-
vetkező ellenfele a Berettyóújfalu lesz.

(8. old.)

Óriási ijedelmet és közlekedé-
si fennakadást okozott az a tar-
tályvonat-baleset, ami május
12-én, nem sokkal 14.30 után
történt Gödöllőn. Aszód irányá-
ban, a máriabesnyői vasúti
megálló után nem sokkal, a ka-
nyarban kisiklott egy 42 egy-
ségből álló szerelvény utolsó
hét kocsija – szerencsére sze-
mélyi sérülés nem történt.

A szerelvény – egyelőre tisztázatlan
okokból – utolsó hét tartálykocsija a

máriabesnyői állomás utáni kanyar-
ban felborult. A kisiklott kocsik üre-
sen közlekedtek, de korábban vegyi
anyagot szállítottak bennük, és érte-
sülésünk szerint nem tisztították ki a
belsejüket. A szerelvény huszadik tar-
tályában kénsav volt, ez a kocsi azon-
ban nem hagyta el a pályatestet és
nem is rongálódott meg.

(folytatás a 3. oldalon)
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Elfogadták a gazdasági társa-
ságok mérlegbeszámolóit 

A képviselő-testület május 10-i ülésén
elfogadta gazdasági társaságainak
2011. évi mérlegbeszámolóit, így a
VÜSZI Nonprofit Kft., a Kalória Kft.,
a Művészetek Háza Kft., a Gödöllői
Piac Kft., a Gödöllői Távhő Kft., a 
G-MAGISTRÁTUS Szálloda Zrt., to-
vábbá a végelszámolás alatt álló Gö-
döllői Városfejlesztő Kft. és Gödöllői
Hulladékgazdálkodási Kft. előterjesz-
téseit.
A VÜSZI Kft. tavaly 50 millió forintot
fordított járdaépítésre. Ezt is megha-
ladta a gyepmesteri telep és az ügyfél-
szolgálati iroda kialakítására, a sport-
pályára, a temető kerítésre és urnafalra
valamint a sétányok építésére fordított
összeg.
A Kalória Kft. a múlt évben a gyer-
mekétkeztetéshez 231 millió forint vá-
rosi támogatást kapott, amit a célnak
megfelelően használt fel. Az alapító ál-
tal rendelkezésére bocsájtott vagyont
eredményesen használta. 
A Művészetek Háza Kft. jelentős be-
vételi többlettel zárta 2011-et. A társa-
ság eredményéhez hozzájárult, hogy a
pályázaton elnyert támogatásból 23
millió forint bérköltség és járulékai fe-
dezetét az önkormányzati forrás he-
lyett a pályázati támogatásból finan-
szírozták. Az első félévben a művé-
szeti csoportok még a külső helyszí-
neket vették igénybe, mivel a ház az
Európai Uniós ülések sajtóközpontja
volt, ami jelentős bérleti díj bevételt
eredményezett.
A Gödöllői Piac Kft. ötmillió forint 
osztalékkal gyarapította a város költ-
ségvetését. A Gödöllői Távhő Kft.
kintlévősége tavaly tovább nőtt, a hát-
ralékosok eltolódtak az éven túli kint-
lévőség irányába. A mérlegbeszámoló
készítése idején, március 31-én azon-
ban a kintlévőség jelentősen lecsök-
kent, 43,8 millió forintról 29,5 millió
forintra.

Többletforrásokat vonzott a
szállodaberuházás

A képviselő-testület elfogadta a 18,5
millió forint nyereséget elért G-Magis-
tratus Szálloda Zrt. 2011. évi mérleg-
beszámolóját. A független könyvvizs-
gálói jelentés a korábbi évek gazdál-
kodására utalóan korlátozott záradék-
kal készült, az abban leírt megállapítá-
sok hatásait kivéve azonban az éves
beszámoló a társaság év végi vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről
megbízható és valós képet ad.  
A fideszes Vörös István és Futás Le-
vente az Erzsébet Királyné Szállodá-
val kapcsolatban annyi kérdést írtak
össze, hogy felolvasásukkor Vörös
képviselő kifutott az időből, Futás pe-
dig nem tudta folytatni, mert nem si-
került elolvasnia a szöveget. Végül be-
jelentették, hogy nem fogadják el a
mérlegbeszámolót, hanem büntető fel-
jelentést tesznek ismeretlen tettes ellen
az önkormányzati vagyonnal kapcso-
latos hanyag kezelés alapos gyanúja
miatt. 
Gémesi György polgármester reagá-
lásában elmondta, eddig csak névtele-
nül születtek feljelentések a volt Köz-
ségháza felújítása és a G-Magistratus
Zrt. ügyében, most legalább tudják,
kik írják alá azt.  (Szerkesztőségünk
értesülése szerint három év alatt három
névtelen feljelentést történt, hasonló
megfogalmazásban, mint amilyen mó-
don a fideszes képviselők megnyilvá-
nulnak. A rendőrségi és ügyészségi
vizsgálatok lezajlottak és nem találtak
problémát.) Gémesi György kifejtette,

úgy érzi, politikai szándékokat tükröz
a képviselők fellépése, és fogalmuk
sincsen a projekt teljes folyamatáról.  
A város vezetője megismételte: a 2011
szeptemberében lezárult jogi átvilá-
gításról a város képviselő-testülete tá-
jékoztatást kap, amikor az a város po-
zícióit nem veszélyezteti az induló
peres és egyéb eljárásokban. Az egész
beruházást a Price Waterhouse
Coopers, a világ egyik legerősebb és
legelfogadottabb pénzügyi ellenőrző
és számvizsgáló cége felügyelte, ezért
a fideszes képviselőknek majd e cég-
gel kell vitatkozniuk.
A szállodát működtető önkormányzati
cég 2012-es üzleti tervének végrehaj-
tásáról hetente tájékozódik, szögezte
le a polgármester és a képviselő-tes-
tület júniusi ülésére olyan előterjesz-
tést nyújt be, ami révén 2013-tól szét
tudják választani a beruházáshoz fel-
használt források fizetési kötelezett-
ségét – ami az önkormányzatnál je-
lenik meg – és a szálloda üzemelteté-
sének költségeit, bevételeit.  
A szálloda évi 30-40 millió forinttal
tud hozzájárulni az épület felújítási
költségeinek törlesztéséhez. A volt
Községháza megújításának többletbe-
vételt generáló ereje volt. Ha marad a
romos épület, a Főtér projekt sosem in-
dul el és soha nem lett volna a város az
Európai Uniós elnökség színhelye.   
Gémesi György a G-Magistratus Zrt.
felügyelő bizottságába jelölt Futás
Leventének elmondta, azért jelölte a
bizottságba, hogy a város érdekeit
képviselje – amire felesküdött – és ne a
Fideszét, ami politikai érdek. 
Az elszámolás kérdése továbbra is nyi-
tott a beruházó társasággal, amely 300
millió forintot fordított a gazdasági
válság miatt elmaradt bevételek pót-
lására. Az önkormányzat szerint ennél
még többet kell fizetnie a beruházó-
nak. Ezen igény elismertetéséért küzd
a város; ez a város érdeke – a fideszes
képviselők esetében éppen e városi ér-
dek melletti kiállást hiányolta a polgár-
mester. 

Sporttámogatások

A képviselő-testület május 10-i ülésén
az idei 46,5 millió forintos sporttámo-
gatás újabb kereteinek szétosztásáról
döntött az egyesületek pályázatai
alapján.
A versenysport szervezetek részére a
következő támogatási összegeket
hagyták jóvá: Gödöllői Sport Klub
Asztalitenisz Szakosztály 312, Gö-
döllői Taekwon-do SE 1 millió 154,
Grassalkovich SE 180, Jumpers Tánc
és Sport KE 386, Kiskastély SE 282,
VUELTA SE 386 ezer forint, összesen
2 millió 700 ezer forint.
A kiemelt támogatásban nem ré-
szesülő sportszervezetek támogatása:
Airsoft Kulturális és Sport Egyesület
248, Aikido Testgyakorló Egyesület
84, BIKE ZONE Kerékpáros Egyesü-
let 335, Fujinaga Karate Dó 203, Gö-
döllői Contact ITF Taekwon-do SE
186, Gödöllői Sakkbarátok Köre 182,
Kirchoffer SE 266, Margita 344,2 Tu-
risztikai SE 135, Pelikán Horgász
Egyesület 88, Gödöllői Ördögök Rug-
by SE 209, Sainó Karate-Dó Köz-
hasznú SE 49, Gödöllői Lovas Sport
és Hagyományőrző Közhasznú Egye-
sület 315 ezer forint, összesen 2 millió
300 ezer forint.

***
A fideszes Vörös István felvetette,
hogy a Gödöllői Lovas Sport és Ha-
gyományőrző Közhasznú Egyesület
lemondta a május 1-jei lovasverseny
megrendezését. Mivel arra már kapott
támogatást, azt javasolta, ne adják

oda az előterjesztésben javasolt támo-
gatást, hanem a 315 ezer forintot 
osszák szét a többi egyesület között.
Pecze Dániel képviselő (Gödöllői
Lokálpatrióta Klub), sportügyi ta-
nácsnok felhívta a figyelmét arra,
hogy a május 1-jei rendezvényre ka-
pott támogatást a Gödöllői Lovas
Sport és Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület már vissza is fizette az
önkormányzatnak.

Gémesi György hozzátette: a Gö-
döllői Lovas Sport és Hagyomány-
őrző Közhasznú Egyesület évek óta
mindent megtesz a lassan már 50 éves
hagyományra visszatekintő május el-
sejei verseny megmentéséért rend-
kívül sok munka és áldozat árán. Az
idén az önkormányzat is kevesebb tá-
mogatást tudott adni ehhez, s mivel a
szponzori bevételek is kiestek a gaz-
dasági megszorítások miatt, megren-
dezhetetlenné vált a verseny.

Változások a sport közalapít-
ványnál

Törvényi és személyi változások mi-
att új alapító okiratot fogadott el a
képviselő-testület a Gödöllői Sport
Közalapítvány további működéséhez. 
A kuratórium tagjai: Tokai  Norbert
(elnök), Farkas Balázs, Köles Lász-
ló, Körösfői László (titkár), Pál Ist-
ván, Pecze Dániel és Szabó István.
A  felügyelő bizottság tagjai: Nagy
László, Horváth Péter, Bartha Ti-
bor.

Egy helyen tanít ősztől a Pe-
tőfi iskola

Törvényi változásoknak és miniszté-
riumi rendeletnek megfelelően módo-
sították a városi közoktatási intézmé-
nyek alapító okiratait. A fentieken túl
erre a Petőfi iskola esetében azért is
szükség volt, mert az intézmény meg-
szünteti az alsó tagozatos tanulók el-
szeparáltságát. Belső átalakítással két
osztálytermet alakítanak ki a Mun-
kácsy úti épületben, ezért a jövő tan-
évtől nincs szüksége a Mátyás király
utcai telephelyre.

Gyermekjóléti és- védelmi
beszámoló

A gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló törvény elő-
írja a helyi önkormányzatok számára
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról és gyámügyi te-
vékenységről szóló beszámoló és ér-
tékelés készítését. Az átfogó értékelés
tartalmi követelményét a gyámható-
ságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló kor-
mányrendelet szabályozza. A múlt
évről készített beszámolót a képvise-
lő-testület megtárgyalta és elfogadta.
Az előterjesztés a www.godollo.hu
weblapon teljes terjedelmében meg-
található.

Emléktáblát helyeznek el Leo
Tschoell emlékére

A gödöllői képviselő-testület május
10-i ülésén döntött arról, hogy a
Raoul Wallenberg emlékév keretében
emléktáblát helyez el a Kossuth Lajos
utca 5-7. szám alatti ingatlan homlok-
zati falára Leo Tschoell emlékére.

Az emléktábla szövegezése:
Leo Tschoell emlékére, aki 1944-ben
a Kossuth Lajos u. 44. alatti házában
több gödöllői zsidót is elrejtett, majd
menekített ki az országból.

1968-ban megkapta az „igaz ember a
nemzetek között” címet, emlékét a je-
ruzsálemi Yad Vashemben őrzik.
Állíttatta:  
Gödöllő Város Önkormányzata
Gödöllői Értékvédő Egyesület
2012. június 12.

A kormány az embermentő diplomata
születésének 100. évfordulója alkal-
mából döntött a Raoul Wallenberg
Évről és a Raoul Wallenberg Emlék-
bizottság felállításáról. Az emlékév
során több országban olyan esemé-
nyekre kerül sor, amelyek célja, hogy
a fiatalok számára lehetőséget bizto-
sítson a megemlékezésben való rész-
vételre. Hazánkban számos rendez-
vényt, megemlékezést tartanak az
egykori svéd diplomata előtt tiszte-
legve. 

Raoul Wallenberg a második világhá-
ború alatt több tízezer magyar zsidót
mentett meg a biztos haláltól.
Gödöllőn a második világháború alatt
hasonlóan cselekedett az osztrák szár-
mazású Leo Tschoell, aki Gödöllőn
állítólag a Bíróságon dolgozott. Tit-
kos feladata volt, hogy Kassa és Gö-
döllő között mentsen mindenkit, aki
rászorult.
Nyomdájában sok száz hamis iratot
készített, földalatti antifasiszta szer-
vezetet alakított, s egyre több rászo-
rultat juttatott ki ilyen hamis személy-
azonossági irattal külföldre, és men-
tette meg életüket (a svájci és pápai
követségeken keresztül) köztük több
gödöllőiét is.
Ezért állítanak emléktáblát az egykori
zsinagóga helyén álló 2. számú Vá-
rosi Bölcsőde falára.

Támogatás az egészségügyi
központnak

Bár a Tormay Károly Egészségügyi
Központ is államosítás előtt áll, a vá-
rosi képviselő-testület több mint öt-
millió forint támogatást szavazott
meg a központ részére egy a röntgen-
felvételeket automatikusan archiváló
rendszer beszerzésére. 
A felvételeket legalább 10 évig meg
kell őrizni, gyakran kell összehasonlí-
tó vizsgálatokat végezni és a hatósá-
gok is gyakran kérnek ki régebbi ké-
peket. 

Interpellációk 

Vörös István fideszes képviselő két
interpellációt nyújtott be a polgár-
mesterhez. Az első a G-Magistrátus
Zrt. működését érintette. Mivel ez
más megfogalmazásban a képviselő
korábbi azonos tárgyú interpellá-
cióiban feltett kérdéseit ismétli, me-
lyekre a válaszokat megkapta és az
interpelláló rendelkezésére állnak a
szükséges dokumentumok, Gémesi
György újabb tételes válaszadásra
nem kerített sort. A második a Réz-
gombos Szolgáltatóházhoz kapcsoló-
dó közterület-használati, építési enge-
délyezési, kivitelezési, közcélú fel-
ajánlási témakörökben írt interpellá-
cióval kapcsolatosan is minden infor-
mációt megkapott már a képviselő
korábban, melyek újbóli ismertetését
nem tartotta indokoltnak a város ve-
zetője. A válaszokat Vörös István
nem, a képviselő-testület viszont el-
fogadta. 

Adottak az emlékezés felté-
telei

A képviselő-testület nem járult hozzá
ahhoz, hogy a Hatvannégy Vármegye
Ifjúsági Mozgalom a műemlékileg
védett Erzsébet-parkban az ott egy
éve feltárt ismeretlen német katona
maradványaira emlékeztető táblát
helyezzen el. A Honvédelmi Minisz-

térium Hadigondozó Hivatala a ma-
radványokat elszállította. A Német
Köztársasággal kötött egyezmény
alapján a maradványokat a Budaörsön
létesített német katonai temetőben
méltó körülmények között hantolták
el, ahol az emlékezés minden feltétele
biztosított.

Egyebek 

A testületi ülés Egyebek napirendi
pontjában Kis Antal képviselő (Gö-
döllői Lokálpatrióta Klub) szóvá tette,
hogy a közvilágítás hibáinak bejelen-
tését hónapokon át nem követi semmi
a szolgáltató részéről. Azt is elpana-
szolta, hogy választókörzetében a
DMRV több helyszínen is felbontotta az
útburkolatot és elmaradt a helyreállítás. 
Pintér Zoltán (Gödöllői Lokálpatrió-
ta Klub) a Patak téri szolgáltatóház-
ban megnyílt fitneszterem, valamint a
Bethlen 11 szórakozóhely zavaró zaja
miatti lakossági észrevételeket tol-
mácsolta. Mint mondta, nem a vállal-
kozások ellehetetlenítése, hanem a bé-
kés egymás mellett élés megvalósítása
a céljuk. Varga András (Gödöllői Lo-
kálpatrióta Klub) a Kossuth Lajos ut-
cai szórakozóhelyek okozta problé-
mákat vetette fel. Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző elmondta, hogy a
Bethlen 11-el kapcsolatban már el-
kezdődött a hatósági eljárás.

Futballcipő az asztalon… 

Pecze Dániel képviselő (Gödöllői Lo-
kálpatrióta Klub), sportügyi tanács-
nok a fideszes Vörös István előző ülé-
sen felvetett kérdésére reagált. 
– Képviselő úr homályosan fogal-
mazva, szinte szappanoperába illően
dobott be a köztudatba információ-
foszlányokat, melyek megítélésem 
szerint negatív színben tüntették fel a
gödöllői sportot. Egyetlen konkré-
tumként a futballcipő szerepelt a hoz-
zászólásában, amiből derengett, hogy
céltáblájába ezúttal a labdarúgás ke-
rült.
Pár nappal később Rózsavölgyi Sán-
dor, a Gödöllői Sport Klub elnökhe-
lyettese tájékoztatott, hogy miután
egy szülőtől értesült a kissé alap-
talannak tűnő vádaskodásról, azonnal
meg is invitálta Vörös Istvánt, hogy
tekintsen bele a GSK teljes admi-
nisztrációjába. Örömmel konstatál-
tam – mondta Pecze Dániel –, hogy
képviselő úr nagy megelégedéssel tá-
vozott, és semmiféle visszaélést nem
tapasztalt. 
Szeretném önöket tájékoztatni arról,
hogy fenti magánvizsgálódás egy au-
tonóm, civil szervezetnél történt, s en-
nél fogva jogosan merült fel elnökhe-
lyettes úr kérdése, tulajdonképpen mi
a célja Vörös István képviselő úrnak.
A válasz annyi volt, hogy ő a közpén-
zekért felelős. 

Tisztelt Képviselő Úr! A GSK auto-
nóm, civil egyesület és minden köz-
pénzzel, amit pályázati úton kapott,
elszámolt. A héten megtörtént a soros
társasági adós támogatások felhasz-
nálásának hivatalos ellenőrzése, ahol
a Nemzeti Sport Intézet munkatársai
mindent a legnagyobb rendben talál-
tak. 
Végezetül szeretném felhívni kép-
viselőtársam figyelmét arra, hogy a
sportban semmi helye nincs a politi-
kának, és az egyéni vagy pártpolitikai
ambícióknak. Több ezer gyermek
sportjáról és egészségről, tehát a mi
jövőnkről van szó. Kérem, a to-
vábbiakban ezt szíveskedjék szem
előtt tartani, és tisztelettel kérem, ha
kérdez, konkrétumokat kérdezzen, és
ne degradálja a testületi ülést a Bará-
tok közt szintéjére!

lt

Elfogadták a gazdasági társaságok mérlegbeszámolóit

Képviselő-testületi ülés
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Az elmúlt hónapokban több-
ször is foglalkoztunk a szelek-
tív hulladékgyűjtő szigetek
körül kialakult áldatlan állapo-
tokkal. A helyzet remélhetőleg
megoldódik, miután a képvise-
lő-testület májusi ülésén arról
döntött, kamerás megfigyelő
rendszer ügyel majd a terüle-
tek tisztaságára.

Az illegális hulladéklerakás felszá-
molása halaszthatatlan megoldást kö-
vetel a lakosság és az önkormányzat
számára is, mivel jelentős többlet-
munkát és -költséget okoz. Az érintett
területek takarítását a Zöldhíd Régió
Kft. végzi, de munkájuk eredménye
sokszor csak néhány óráig érzékelhe-
tő. Emiatt az önkormányzat április
végén intézkedéscsomagot jelentett
be és ennek kezdődik a megvalósítá-
sa.

A közterület-felügyelet hosszabb
ideje figyeli a szelektív hulladékgyűj-
tő szigeteket és környéküket, doku-
mentálja az illegális hulladéklerakás
folyamatát, illetve szándékozik tetten
érni a szabálysértőket. E tevékenység
révén meghatározta azokat a szigete-
ket, amelyek működése során a leg-
több probléma adódik.

Az illegális hulladéklerakással leg-
inkább érintett szelektív hulladék-
gyűjtő szigetek egy részét kamerák-
kal szerelik fel, annak érdekében,
hogy a cselekményt szabálysértési el-
járás kövesse. Az önkormányzat
emellett kéri a lakosság támogatását
a probléma együttes erővel történő
megoldására. Az eddiginél is na-
gyobb gondot fordít a tájékoztatásra,
a felvilágosításra és a képzésre. E tö-
rekvésében élvezi a Zöld Híd Régió

Kft. szakmai támogatását. Városi ér-
dek, hogy az illegális hulladéklerakás
ne megtűrt tevékenység legyen, ha-
nem olyan jelenség, amely mindenki
szemében rosszallást vált ki.

A szabálysértésekről, a szabálysér-
tési eljárásról és a szabálysértési nyil-
vántartási rendszerről szóló törvény
szerint „Aki települési szilárd vagy
folyékony hulladékot a közterületen
engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy
nem a kijelölt lerakóhelyen rak le
vagy helyez el, szabálysértést követ
el.”

A szelektív hulladékgyűjtők jog-
szabálysértő használatának szankci-
onálására a lehetőség tehát adott,
azonban a gyakorlatban problémát
okoz a konkrét esetekben a bizonyí-
tás. A felelősségre vonáshoz minden
szabálysértési eljárásban közvetlen
módon kell bizonyítani a szabálysér-
tés elkövetését.

A Multi Alarm Zrt. hat hulladék-
gyűjtő szigeten és környékükön építi

ki a megfigyelő rendszert, ami illeszt-
hető az első ütemben a múlt évben ki-
épült városi térfelügyeleti rendszer-
hez. Utóbbi az önkormányzat és a
rendőrség együttműködésével ered-
ményesen működik.

A hulladékgyűjtő szigetek rendel-
tetésszerű használatára ösztönző, el-
lenőrző kamerák azonban nem min-
dig ugyanott lesznek, azok bármikor
áthelyezhetők, így szükség szerint
más-más helyszíneken is alkalmazha-
tók lesznek.

Az előterjesztés vitájának végén
Tóth Tibor alpolgármester a lakos-
ság közreműködését kérte a cél eléré-
séhez. Ha bárki illegális hulladékler-
akást észlel, az napközben a VÜSZI
Kft. Ügyfélszolgálati Irodáján jelezze
(28/410-295), ahol az ügyintézők fel-
készülten várják a hívásokat és érte-
sítik a közterület-felügyeletet. Az esti
órákban a lakosság a járőrszolgálatot
(06-20/524-0340) hívhatja.

(l.t.)

(folytatás az 1. oldalról)
Ettől függetlenül, a katasztrófavé-

delem körültekintően eljáró szakem-
berei megállították a baleset helyszí-
néhez a szemközti vágányon közelítő
személyvonatot, és az azon utazókat a
töltésen keresztül kimenekítették. A
tűzoltók és a rendőrök a máriabesnyői
bazilika melletti parkolóba kísérték
az utasokat, ahonnan mentesítő bu-
szokkal mindenki tovább indulhatott
úticélja felé.

Biztonsági okokból átmeneti útzárt
kellett életbe léptetni a 3-as főút érin-
tett szakaszán, amit a vegyi veszély
kizárását, valamint a kisiklott tartály-
kocsikat a sínek melletti árokból ki-
emelő, hatalmas, kármenetesítő daruk
helyszínre történő eljuttatását követő-
en feloldottak.

A vasúti sínekben és a töltésben,
valamint a felsővezetékben jelentős
kár keletkezett. A rendőrség szakér-
tők bevonásával indított vizsgálatot a
súlyos baleset körülményeinek tisztá-
zása, illetve a felelősség megállapítá-
sa érdekében.

A MÁV és a mentésben részt vevő
szakemberek nagy erőfeszítéseinek
köszönhetően hétfőn reggel egy vágá-
nyon, 40 km/h-ás sebességkorlátozás-
sal már közlekedhettek a vonatok, de
a végleges helyreállítás több hetet
vesz majd igénybe.

(t.a.)

Kamerával az illegális hulladéklerakás ellen 

Hatékonyabb ellenőrzés, több tettenérés

A nyár a felújítások, fejleszté-
sek időszaka, ilyenkor végzik a
legtöbb közterületi munkát.
Ehhez természetesen a lakos-
ság türelmére és együttműkö-
désére is szükség van, hiszen a
cél a biztonságos közlekedés. 

Május 21-én megkezdődik a Rákos-
patak hídjának átépítése a Lumniczer
utcában, ezért a területen a következő
hetekben megváltozik a forgalmi rend.

A Lumniczer utcát a Kampis Antal
tér és a Szent János utca közötti sza-
kaszon lezárják, a forgalmat a Bajcsy-
Zsilinszky utca – Szilhát utca – Szent
János utca irányába terelik el, a mun-
kák ideje alatt a Volánbusz járatai is
ezen az útvonalon közlekednek. 

A Kampis Antal teret a Petőfi tér
felől közelíthetik meg a gépjárművel
közlekedők, és a kihajtás is a Petőfi
tér felé lesz lehetséges. Az átépítés a
tervek szerint július elejéig tart.

A VÜSZI munkatársai folyamato-
san végzik a karbantartásokat a városi
közterületeken. Fontos azonban,
hogy nem minden esetben az ő fel-
adatuk a szükséges munkák elvégzé-
se. Ilyen például a tavaszi és a nyári
időszakban a járda és az úttest közötti
árkok tisztántartása. Az ide vonat-
kozó 29/2008.(X.27) számú önkor-
mányzati rendelet szerint, hasonlóan
a járdák téli csúszásmentesítéséhez,
erről is annak az ingatlannak a tulaj-
donosa köteles gondoskodni, aki előtt
található.

Elsősorban a nyílt és nem burkolt
csapadékvíz-elvezető árkok, illetve
szikkasztók esetében fontos, hogy
nyáron rendszeresen nyírják a füvet,
valamint távolítsák el a nyesedékeket.
Ennek hiányában nagyobb mennyisé-
gű csapadék esetén nem biztosított a
víz elfolyása. Természetesen a na-
gyobb karbantartási munkákat, javítá-
sokat a VÜSZI továbbra is elvégzi.

Jó hír a kerékpárral közle-
kedőknek, hogy újabb kerék-
pár támaszok készültek el a
Legyen Gödöllő kerékpáros
barát város program része-
ként. Ezeket az Erzsébet-
park bejáratánál helyezték
el. Ide nem a hagyományos

támaszok kerültek, hanem a műemlé-
ki környezethez illő kialakítású léte-
sítmények szolgálják majd a kerékpá-
rosok kényelmét.

*
Ismét pótlóbuszok közlekednek a

hétvégén a 8-as (gödöllői) és 9-es
(csömöri) HÉV egy szakaszán kar-
bantartási munkálatok miatt.A BKV
közleménye szerint május 19-én és
20-án a 8-as vonal szerelvényei csak
Kerepes és Gödöllő között járnak, a
9-es HÉV pedig egyáltalán nem köz-
lekedik.

Az Örs vezér tere és Kerepes kö-
zött három pótlójárat közlekedik
majd, a H8 Kórház jelzésű autóbu-
szok a kistarcsai kórház érintésével, a
H8 Auchan jelzésűek az Auchan Li-
get érintésével közlekednek, a H8A
pedig az Örs vezér tere és Cinkota kö-
zött szállítja az utasokat. A 9-es HÉV-
eket a H9-es pótlóbuszok helyettesí-
tik a teljes vonalon. (b.z.)

Súlyos vasúti baleset Máriabesnyőn

Kisiklott egy tehervonat

Nyári munkák és forgalmi rend változások

Mindenkinek van feladata

Fo
tó

k:
  T

at
ár

 A
tti

la

Gödöllő és Wageningen önkormányzata és egyetemei valamint egy angol és
egy német kutatóintézet részvételével együttműködés kezdődött a nagyvá-
rosok fenntartható élelmiszerellátási modelljének kidolgozására. A projekt
résztvevői számára pénteken a városházán Gémesi György polgármester elő-
adást tartott Gödöllő gazdaságáról, a városfejlesztés irányairól. A program a
Bagi Ipari Parkban folytatódott, ahová élelmiszeripari cégek betelepülését
szorgalmazza a helyi önkormányzat.

(l.t.)

Magyar-holland együttműködés
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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).

A blahai városrész egyik legféltettebb
természeti értékének, az Úrréti tónak a
takarítására hivta a lakosokat a Blaháért
Társaság elnöke, dr. Bucsy László és
Pecze Dániel, a városrész önkormány-
zati képviselője május 12-én. 
A felhívásnak számosan eleget tettek.
Sok-sok szemét, valamint növényi ma-
radvány gyűlt össze a tó környékéről, a
víz partjáról az önkénteseknek, s a bú-

vároknak köszönhetően a mélyéről is,
amit a VÜSZI Kft. munkatársainak és
munkagépeinek segítségével szállítot-
tak el. A jó hangulatban végzett, az iz-
mokat is megmozgató foglalatosságból
a szebbik nem képviselői és a gyerekek
is kivették részüket. A rendszeres kar-
bantartásnak is köszönhetően a víz tisz-
tának látszik, s ámulatba ejtően tükrö-
ződnek benne a tavat körbe fogó fűzfák.

Az évente megmegújuló kezdeménye-
zésről csak az elismerés hangján lehet
beszélni. De a legszebb köszönet az
lenne, hogy ha azok, akik ide kirándulva
élvezik e kiváló mikroklímájú hely áldá-
sait, maguk is még jobban vigyáznának
a tisztaságára. lt

Május 12-én a Gödöllői Lokálpatrióta
Klub szervezésében nagy érdeklődés kí-
sérte a városi piacon megrendezett főző-
versenyt, amin 11 „versenyző” méret-

tette meg magát, így bőven volt miből
választaniuk az érdeklődőknek.  
Az előre meghirdetett étlapon tucatnyi
magyar étel szerepelt, a csikós gulyás-
tól a halászlén át a vadpörköltig. A zsűri
értékelése szerint első helyen Kasza

Ilonka (Erdélyi Vándor Székelyek
Köre) végzett, aki erdélyi töltött káposz-
tát és tejfölös, túrós puliszkát készített,
második lett Vígh László és felesége
(Karácsond), akik karácsondi finomsá-
gokkal (frissen sült: kolbász, oldalas, te-
pertő) rukkoltak elő, míg a harmadik he-
lyet Koch Ferenc és Skotner Andrea
(Isaszeg) szerezte meg; ők vadpörköltet
burgonyával + palacsintát, illetve slam-
bucot + palacsintát „alkottak”.

Közönségdíjat kapott a K&H Menő-
Manók csapata (Gödöllő), akik vörös-
borban itatott marhalábszár pörköltet,
házi galuskával készítettek, míg a kü-
löndíjat a Galgavirág Bt.-nek (Galga-
hévíz) és Mazula Istvánnénak (Isa-
szeg) ítélte oda a zsűri (Pécsi Ildikó,
Nánási Éva, Fábián Zsolt, Kovács Ba-
lázs, Szűcs Lajos, Gyarmati Károly).
Előbbi csülkös pacalt, utóbbi pedig tár-
konyos pulykát zöldbab ágyásban fő-
zött. r

A GÖDÖLLŐI FÉSZEK NAGY-
CSALÁDOSOK EGYESÜLETE
idén immár hagyományőrző jelleggel
rendez Családi Napot május 26-án,
szombaton 10 órától. 
Társszervezőnk az Autonómia Aktív
Nevelést Támogató Egyesület, mely-
nek tagjai 10-16 óráig kézműves fog-
lalkozásokat, játszóházat szerveznek
a gyerekeknek.
Programok:
– Juhász Borbála nőtörténész
„Autonóm anya” címmel tart elő-
adást, majd ezt követően kötetlen be-
szélgetésre lesz lehetőség a témában.
Kezdés: 11 óra.
– Dr. Beregi Attila „Veszélyes álla-
tok, veszélyes betegségek az erdő-
ben” címmel tart ismertetőt az erdő
veszélyeiről. Kezdés: 11 óra.
– A kisebb és nagyobb érdeklődők a

nap folyamán dr. Heltai Miklós és
Szabó László közreműködésével,
preparátumok segítségével bővíthetik
ismereteiket az erdő, mező vad- és
kevésbé vad állatairól. 
– Ebéd: bográcsban főtt paprikás
krumpli, virslivel és vegetáriánu-
soknak virsli nélkül is! + kürtőskalács
+ forrásvíz.
– Ebéd után: tanösvény bemutatása:
etetők, csapdák magasles.      
A programon a részvétel ingyenes. Az
ebéd térítési díja családonként 500 Ft.
Minden jelenlegi és leendő Fészek
tagot szeretettel várunk!
FONTOS! A piknikre mindenki hoz-
zon magával:
– kerti ülőalkalmatosságot, pokrócot,
mert abból kevés van,
– tányért, evőeszközt és poharat is,
hogy ne terheljük a környezetünket

műanyagokkal,
– szabadtéri játékokat (tollas, foci,
társas, kártya),
– igény szerint sütit, ropogtatni valót

A helyszín megtalálható: Az egyete-
men, az étterem mögötti úton, a kol-
légiumoktól jobbra fordulva, a par-
kolókkal szemben, a kakasos vízto-
ronynál. – Jelölni fogjuk az útvonalat,
hogy mindenki odataláljon!

www.gfeszek.shp.hu, 
e-mail: gfeszek@gmail.com

A Gödöllői Waldorf Gimnázium kórusa
képviselte hazánkat, május elsején a
svájci Dornach városában megrendezett
Kulturális Fesztiválon. A Basel melletti,
megközelítőleg Gödöllővel azonos
nagyságrendű város legfőbb nevezetes-
sége az antropozófia atyja, Rudolf
Steiner által alapított Goetheanum. A
helyi szokás szerint minden évben má-
jus elsején rendezik meg a Kultúrák
Fesztiválját, melyen egy-egy ország
mutatkozik be. Idén Magyarországra 
esett a választás. Mivel a rendezvény-
nek a helyi – tágas, nagy udvarral és
Amphitheatrummal rendelkező – Wal-
dorf Iskolakomplexum ad rendszeresen

otthont, így értelemszerűen egy Waldorf
iskolát hívtak meg, hogy nemzeti sajá-
tosságait bemutassa és hazáját képvi-
selje. A gödöllői iskola örömmel vállalta
a felkérést, a diákok folklórműsorral és
a magyar kultúrát bemutató egyéb prog-
ramokkal készültek. A gimnázium kó-
rusa kiegészült néptáncosokkal és egy
népi zenekarral is erre az alkalomra. A
kórus karnagya, Tápai Dóra elmondása
szerint, a program az egész Kárpát-me-
dencére kiterjedően mutatta be a ma-
gyar népzene és néptánc szépségeit.
Műsoron népdalcsokrok, Kodály és
Bárdos művek szerepeltek, és 5 tájegy-
ség táncai. Nagy sikert aratott a magyar
népszokások képes-zenés bemutatója és
az azt követő táncház, ahol a Teszáry

testvérek zenekara húzta a talpalávalót.
A rendezvényen nem csak magyar zene
szólt, hanem magyar ételek és áruk vá-
sára is volt. A legnépszerűbbnek a gu-
lyásleves és az erdélyi kürtőskalács bi-
zonyult, de igen ízlett a svájci közönség-
nek a juhtúrós puliszka és az édes málé
is. A rendezők elmondása szerint a
programokra érkezők száma rekordot
döntött, és az elmúlt évek legsikeresebb
rendezvénye lett a Magyar Kultúra 
Fesztiválja.

Hagyományőrző családi nap Gödöllőn a Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézetének kertjében

BEFOGADÓ CSALÁDOKAT KERESÜNK!

A GÖDÖLLŐI TESTVÉRVÁROSI EGYESÜLET NEVÉBEN KÉT ÉJSZAKÁRA 
BEFOGADÓ CSALÁDOKAT KERESÜNK 12‐16 ÉVES GYEREKEK SZÁMÁRA. 

A fiatalok kilenc testvérvárosunkból nemzetközi program keretében
látogatnak GÖDÖLLŐRE 2012. JÚNIUS 29. – JÚLIUS 1. KÖZÖTT. 

Idegen nyelv ismeretének hiánya nem akadály.

SZÍVES JELENTKEZÉSÜKET VÁRJUK:
Sándorné Pálfalvy Beáta, az Egyesület elnöke

e‐mail: godollo.gte@gmail.com
Tel: 06/30 9673070

Tavaszi nagytakarítás az Úrréti tónál

Az idén május 21. és 25. között kerül
sor az Esélyegyenlőség Hete rendez-
vénysorozatra. A gödöllői programok
főszervezője a Fővárosi Önkormány-
zat Idősek Otthona. A program célja,
hogy megismertesse és erősítse az
akadálymentes szemléletet, valamint
megmutassa a fogyatékkal élők érté-
keit és mindennapjainak nehézségeit.
A program megvalósításában a város

vezetése, illetve a városban működő
oktatási és szociális intézmények, ci-
vilszervezetek is aktívan részt vesz-
nek. Az Esélyegyenlőség Hete véd-
nökei: dr. Szentes Tamás, Budapest
Főváros főpolgármester-helyettese,
és dr. Gémesi György, Gödöllő pol-
gármestere. Az Esélyegyenlőség Hete
része lesz a városi könyvtárban május
21-én 15 órakor kezdődő beszélgetés-

nek, aminek vendége Antal Zsuzsa
lesz, aki 13 évvel ezelőtt egy autó-
balesetben súlyosan megsérült, azóta
négy végtagi bénultként éli az életét, s
aki jelentős inspirációt nyújtott Rudolf
Péter színművésznek a „Mégis, kinek
az élete?” című előadás bemutatásához.
A hét folyamán többek között kiállítás
megnyitót és érzékenyítő rendezvénye-
ket is szerveznek. 
A részletes program megtalálható a
www.godollo.hu honlapon. 

Az Esélyegyenlőség Hete Gödöllőn

Waldorf siker Svájcban

Munkában a zsűri

A győztes Kasza Ilonka

Főzőverseny a Városi Piacon
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Földre szállt angyal – mond-
hatjuk valakire, akiben kizáró-
lag jó tulajdonságokat fedez-
hetünk fel. S ki is tudhatja: hát-
ha valóban egy másik világ kül-
dötte ő. Az ausztráliai Mel-
bourne-ben élő, fiatal – még
most is mindössze húszéves –
Alexandra Adornetto akárha
kortársai vágyait, fantáziáit ve-
tette volna papírra, mikor an-
gyalokról szóló trilógiáját meg-
alkotta. A trilógia első köteté-
ben, mely a Lázadó címet vi-
seli, angyaltrió érkezik az em-
berek közé, hogy egy Venus
Cove nevű kisvárosban letele-
pedve felvegye a harcot az egy-
re inkább teret nyerő rosszal. 

Nem ők jelentik az egyetlen égi dele-
gációt, mindenfelé, a legkülönbözőbb
tájakon landolnak hozzájuk hasonlók,
a nekik kijelöltnél jóval nehezebb,
például háborúk sújtotta területeken
is. Ők, Gábriel, Ivy és Bethany leg-
inkább a középiskolás fiatalok eltéve-
lyedéseivel hivatottak szembeszállni.
A káros szokásaikkal, szenvedélyeik-
kel, a közöttük esetleg elharapózó ha-
lálkultusszal. 
Az utóbbi terjedését nagyban előse-
gíti egy szintén túlvilági követ, aki
éppen az ellenkező irányból jött, mint
angyali hőseink: nem a mennyből,
hanem a pokolból. Egyszerű középis-

kolásnak álcázza magát, hasonlóan
Bethanyhez. Gábriel a tanár szerepét
vállalja az adott középiskolában,
Ivyre a jótékonykodás, a szociális se-
gítségnyújtás feladata hárul. 
Bethanyvel, vagyis ahogy az iskola-
társai hívják Beth-szel, olyasmi tör-
ténik, ami aztán egyáltalán nem sze-
repelt a terveikben, nem volt benne a
pakliban: szerelmes lesz. 
Szerelme, Xavier Woods, ha ugyan
nem is angyal, de nem mindennapi 
fiatalember. Iskolakapitány, csapat-
kapitány, de ez még nem minden:
megközelíthetetlen a lányok számára.
Elzárkózásának tulajdonképpen ért-
hető oka, hogy az a lány, akit szere-
tett, Emily meghalt. Méghozzá ször-
nyű módon, a kigyulladt házukban
vesztette életét. A családjából min-
denki megmenekült, egyedül ő vált a
lángok, a fojtogató füst martalékává. 
A tragédia után Bethany az első, aki
képes megint felkelteni Xavier érdek-
lődését. S az angyal, aki lánytestet,
lány külsőt, s ezzel együtt emberi ér-
zelmekre való képességet is kapott,
sem marad közömbös a fiú iránt. 
Mennyit fed fel Xavier előtt abból, ki
is ő valójában? Hogyan mutatkozik
be neki minél teljesebben? De ez még
hagyján, hiszen az egymás iránti ér-
zelmeik következtében nem nehéz el-
fogadniuk mindazt, ami a másikra
jellemző, ami hozzá tartozik. Az iga-
zán izgalmas, mikor bemutatják vá-

lasztottjukat a családjuknak, Xavier
Beth-t a szüleinek és testvéreinek,
Beth Xaviert a testvéreiként szereplő
angyaltársainak. 
Összecsapásuk a gonosszal nem ma-
rad el. A fő helyszín, mi is lenne más,
mint a városon kívüli régi temető. A
Jake Thorn nevet viselő démon már
jó néhány fiatalt a bűvkörébe vont.
Meg kell szabadítani őket tőle. Egy
lányt már eddig is az öngyilkosságba
hajszolt. Kiderül, hogy Emily hajdani
végzete is az ő, a hozzá hasonlók
számlájára írható. Beférkőznek a fejek-
be, szétroncsolják a lelkeket. Pusztulás
és szenvedés marad a nyomukban.
A regény végére a legfőbb célpont
Beth lesz. Egyelőre megmenekül.
Ám a trilógia következő, Hádész cí-
met viselő kötetében az alvilágot is
megjárja majd. Megtudhatjuk, ott mi-
re képes az angyali erő. 
(Alexandra Adornetto: Lázadó)    -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Az angyalok köztünk járnak

Prágában, a Magyar Intézetben
ASKLEPIOS – MED címmel
megrendezett nemzetközi or-
vos-képzőművész kiállításon
mutatkozott be munkáival dr.
Boda Anikó festő. A kiállításon,
amit minden esztendőben más
országban rendeznek meg,
közel hatvan alkotó műveit is-
merhetik meg az érdeklődők. 

Mint azt Boda Anikótól (akinek kiál-
lítása a Városháza I. emeletén június
1-jéig tekinthető meg) megtudtuk, az
orvos-képzőművész kiállításokat ere-
detileg a Visegrádi négyek országai-
hoz tartozó egészségügyben dolgozó,
de művészetekkel is foglalkozók szá-
mára rendezték meg, de a kezdemé-
nyezéshez az elmúlt években egyre
többen kapcsolódnak be a világ szá-
mos pontjáról. Az idén a cseh, a

szlovák, a lengyel és a magyar kiál-
lítók mellett többek között német, fe-
hérorosz, osztrák, egyiptomi, szaúd-
arábiai és uruguayi orvosok mutatták
be műveiket. A festmények mellett

voltak, akik szobrokkal, fotókkal
valamint iparművészeti alkotásokkal
vettek részt a rendezvényen.  
A nagy érdeklődéssel kísért kiállítá-

son Boda Anikó munkái közül a Zsu-
zsi című, valamint a Weöres Sándor:
Galagonya című verse ihlette képeket
láthatja a prágai közönség. 

jk

Az Ünnepi Könyvhét esemé-
nyei minden esztendőben meg-
határozóak városunk kulturális
életében. Nem lesz ez másként
az idén sem, amikor megújulá-
sának 10. évfordulóját ünnepli a
Gödöllői Városi Könyvtár és In-
formációs Központ. A rendez-
vénysorozat május 25-én, 18
órakor a „Best of  – best off  –
Egy este Pécsi Ildikóval” című
önálló esttel veszi kezdetét.  A
Kossuth- és Jászai díjas színmű-
vész, Gödöllő díszpolgára életé-
ről, szerepeiről, színész barátai-
ról vall a zenés est keretében. A
dalokkal, versekkel színesített
önvallomás bepillantást enged
Pécsi Ildikó pályájának megha-
tározó eseményeibe. Beszélge-
tőpartnere Szűcs Józsefné, a
Damjanich János Általános
Iskola igazgatója lesz. Az elő-
adásra ingyenes jegyek a könyv-
tárban, a regisztráción igényel-
hetők. bj

2002. június 1. nevezetes nap
volt városunk életében: ezen a
napon adták át a Gödöllői Vá-
rosi Könyvtár és Információs
Központ új épületét, hogy a kor
elvárásainak megfelelő szín-
vonalon szolgálja az olvasót. A
10 éves évfordulóra készülve,
minden évből felidézünk egy-
egy olyan eseményt, amellyel a
könyvtár törekvéseiről, ered-
ményeiről kívánunk hiteles ké-
pet adni.

Az elmúlt 10 évben a hagyományos
könyvtári szolgáltatások mellett egy-
re nagyobb teret kaptak az új típusú
lehetőségek.
2009-ben, figyelve a könyvtár látoga-
tóinak igényére, a földszinti közös-
ségi térben Kabátos kölcsönző nyílt,
ami a gyorskölcsönzést szolgálja. Út-
jára indult a Könyvtár Kommandó,
amivel a Városi Gyermeknapon és a
Belvárosi Napokon találkozhatnak az
érdeklődők. A Művészetek Házában
működő büfében, Könyv és Kávé fel-
irat alatt sorakoznak a legfrissebb

könyvek, olvasnivalót kínálva egy fi-
nom ital mellé.
A könyvtár egész területén működő
WIFI hálózaton kényelmesen interne-
tezhetnek a látogatók, saját készülé-
keikkel is. Az e-könyvek megjele-
nésével egyidejűleg az olvasóknak le-
hetőségük van e-book olvasót hasz-
nálni, melyen jelenleg 400 klasszikus
regény olvasható. NAVA Pontként a
könyvtár online elérést biztosít az or-
szág jelentősebb televízióinak és rá-
dióinak archív adásaihoz. Az OSZK
ponton hozzáférhetőek az Országos
Széchényi Könyvtár elektronikus do-
kumentumai. A gyermekkönyvtárban
a Leonar3Do program használói szá-
mítógépes környezetben alkothatnak,
formázhatnak és jeleníthetnek meg
képzeletük szerinti 3 dimenziós tár-
gyakat vagy formákat. 

E heti akció: május 17- 23.
Minden 10. hónapban (októberben)

született látogatónk 50 százalék ked-
vezménnyel iratkozhat be a könyv-
tárba.
Előző heti megfejtésünk:
Kovács Gabriella. Csudafa c. neme-
zelt faliszőnyege készült el, amely jú-
nius 1-jén kerül átadásra a gyermek-
könyvtárban.
Játék:
Melyik online adatbázisunkkal te-
kinthet bele az ország jelentősebb fo-
lyóirataiba?
Megfejtését kérjük, adja le a regiszt-
ráción!

Prágában is láthatják Boda Anikó képeit

Gyógyítók kiállítása

Több,  mint könyvtár

Pécsi Ildikóval nyit az Ünnepi Könyvhét

Ismét zenei ünnep részesei lehettünk szombaton este. Ez alka-
lommal a Művészetek Házának színháztermében csendült fel a
muzsika: az Arpeggio gitárzenekar ünnepelte megalakulásának
20. évfordulóját. 

A Gödöllő Kultúrájáért díjjal kitüntetett együttest Fábián Zsolt alpolgármes-
ter köszöntötte, aki születésnapi ajándékként 50.000 forintot adott át, sok sikert
kívánva a további munkához. 

Az előadás során az elmúlt húsz év repertoárjából hallhatott válogatást a kö-
zönség, de új zenei különlegességeket is megszólaltattak. A gitárok muzsikáját
az ünnep hangversenyen „vendéghangszerek” és énekesek, valamint a Kisgitár
zenekar, a Metzker kamaraegyüttes, a Cibri énekegyüttes és a Gödöllői Városi
Vegyeskar közreműködése színesítette. Az est folyamán Kósáné Szabó Beáta,
Nuszbaum Ferenc és Pechan Kornél vezényelt. jk

20 éve pengetik a húrokat

Arpeggio jubileum
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Május 9-én emlékeztünk Ottlik
Géza születésének 100. évfor-
dulójára. Ennek alkalmából az
író életéhez kapcsolódó három
legfontosabb városban Gödöl-
lőn, Budapesten és Kőszegen
egyszerre rendeztek maratoni
felolvasást az író Iskola a hatá-
ron című regényéből. Az ese-
mény nem sokkal éjfél előtt ért
véget.

A Gödöllői Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központban reggel 9-kor Fü-
löp Attiláné, az intézmény igazgatója
mondott köszöntőt, majd dr. Gémesi
György polgármester és Pécsi Ildi-
kó, Kossuth- és Jászai-díjas színmű-
vész, Gödöllő díszpolgára kezdte
meg a felolvasást, amibe a nap folya-
mán a lakosság mellett a városveze-
tők és az intézmények vezetői, és a
városunkban élő neves közéleti sze-
mélyiségek is bekapcsolódtak.

Mint azt az igazgató asszony la-
punknak elmondta, a programban ki-
lencvenen vettek részt, s mindössze
két fő volt, aki nem tudott eleget tenni
a megjelenésnek, ők azonban ezt kor-
rekten, időben jelezték. Így zavartala-
nul bonyolódott a tizenöt órán át tartó
esemény, amit a könyvtár honlapján
folyamatosan nyomon követhettek az
érdeklődők. Ezzel a lehetőséggel so-
kan éltek, az intézmény weboldalá-
nak látogatottsága ugyanis ezen a na-
pon megduplázódott, közel ötszázan
keresték fel, s többen is voltak, akik

folyamatosan figyelemmel kísérték
az eseményeket.

– Nagyon jó érzés volt, számunkra,
hogy ilyen sikeres rendezvénnyel tud-
tunk hozzájárulni a megemlékezés-
hez, az pedig külön öröm, hogy a vá-
rosban ilyen sokaknak volt fontos, ez
az évforduló – mondta Fülöp Attilá-
né igazgató.

Ottlik Gézára emléke előtt az év
hátralévő részében több eseménnyel
is tiszteleg Gödöllő városa.

A Gödöllői Városi Múzeum szer-
vezésében májustól októberig irodal-
mi túra keretében tekinthetik meg az
érdeklődők az Ottlik házat, október 9-
én, az író halálának évfordulóján pe-
dig a könyvtárban rendeznek kiállí-
tást Ottlik Géza első kiadású, és dedi-
kált könyveiből.

Október 25-én a múzeum rendez
Ottlik emléknapot, ekkor gödöllői há-
zához és a Buda című művében sze-
replő gödöllői helyszínekre szervez-
nek irodalmi túrát. A rendezvényen
Czigány György, Esterházy Péter,
Györe Balázs, Lengyel Péter és Réz
Pál emlékezik majd az íróra.

(k.j.)

Egy nap alatt kétszer járt Gö-
döllőn a legendás Orient Ex-
pressz. Május 11-én este elő-
ször Budapest felől fékezés
nélkül átsuhant az állomáson a
parádés szerelvény, amit a
múlt év decemberében Gödöl-
lőn felavatott Sisi mozdony – a
GYSEV Taurusa – vontatott.
Aszódig szaladt a gyors, majd
Nohabbal az élén gördült visz-
sza a Királyi Váróhoz. Az uta-
sok a tavaly felújított épület-
ben a MÁV Szimfonikusok elő-
adását hallgatták meg.

A MÁV Nosztalgia Kft. e különvo-
nattal mondott köszönetet a világon
egyedülálló és egyetlen üzemképes
favázas 100 éves Wagons-Lits Teakfa
étkezőkocsi felújítását támogatóknak
és közreműködőknek. A vagont az
1876-ban Brüsszelben alakult „Com-
pagnie Internationale des Wagons
Lits et des Grands Express Euro-
péens” (CIWL) vállalat megrendelé-
sére a smichowi (Smíchov, Prága)
Ringhoffer Werke AG. kocsigyár épí-
tette 1912-ben. A százéves kocsi étke-
zőkocsiként az Orient expressz Pá-
rizs–Budapest–Isztambul útvonalán
vett részt megannyi izgalmas utazá-
son.

A kivételes alkalomból a „Gyertya-
fény Expressz” vacsoravonat szerel-
vényét a híres Orient Expressz (Veni-

ce-Simplon) to-
vábbi étkezőko-
csijai ékesítették
az utasok mellett
a szép számú ér-
deklődő gyö-
nyörűségére.

Az Orient Ex-
pressz a világ
leghíresebb vo-
nata, a nagyban
köszönhető Aga-
tha Christie kri-
miírónak, akinek nevét egy koktél vi-
selte a vonaton. Az Luxusát uralko-
dók, hírességek és további kiváltsá-
gos személyek élvezhették.

Az expresszel a magyar nagykö-
zönség Budapesten először a Vasút-
történeti Parkban találkozhatott 2001-
ben. Az érdeklődők akkor még csak
kívülről, rámpákról nézve tekinthet-
ték meg a fényűző vonatot, egy évvel
később azonban már belülről is meg-
csodálhatták a világhírű vonat pazar
miliőjét és luxusát. A különleges lát-
ványosság már 2002-ben nyolcezer
érdeklődőt vonzott.

Az egykori menetrend szerinti, hí-
res távolsági vonat nevét ma egy lu-
xusszolgáltatás viseli. Orient néven
napjainkban többek között Párizs és
Isztambul között is közlekedik a sze-
relvény. Az út 6-8 ezer eurós jegyára-
ival egy szűk utazóközönség számára
érhető el.

(l.t.)

Gödöllőn járt a legendás expresszvonat

Agatha Christie is „jelen volt”
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Maratoni felolvasással emlékeztünk 

Ottlik 100
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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 19‐én és 20‐án:
9‐11 óráig: 

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos

Tel.: 20/3855‐726

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Valamennyi korosztályt érde-
kes és izgalmas programok
várták május 12-én délelőtt a
Madarak és Fák Napján.  A két
helyszínen vetélkedőkkel, elő-
adásokkal és játékokkal várták
az érdeklődőket a szervezők,
az Alsóparkban elsősorban a
madaraké volt a főszerep, az
egyetemi  botanikus kertben
pedig a növények kerültek ref-
lektorfénybe. 

Valamennyi programot óriási érdek-
lődés kísérte a Madarak és Fák Napja
rendezvényein. A játékos vetélkedők
és a kézműves foglalkozás épp úgy
vonzotta a közönséget, mint az odú-
készítés, vagy a madárgyűrűzési be-
mutató. 

A gyerekek számára egyaránt minden
izgalmas kaland volt: a fejtörők meg-
fejtése – amiben természetesen a szü-

lők, nagyszülők is segítettek, a ma-
dárgyűrűzés és az előadások, melyek
során az is kiderült, a gödöllői kis-
diákok nem csak érdeklődnek termé-
szeti értékeink iránt, hanem sokat is
tudnak azokról. Az előadók, a bemu-
tatók vezetői által feltett kérdésekre
szinte azonnal érkeztek a helyes vá-
laszok.

A  rendezvény ideje alatt a helyszínek
között közlekedő elektromos kis-
vonat szinte folyamatosan szállította

az érdeklődőket a két helyszín között.
Sokaknak most első ízben volt le-
hetőségük ellátogatni a Szent István
Egyetem botanikus kertjébe, ahol
megismerkedhettek a növénykülönle-

gességekkel, és számot adhattak ar-
ról, hogyan ismerik fel az itt lévő fá-
kat, azok terméseit. 

Szűcs Józsefné, a rendezvény főszer-
vezője példaértékűnek nevezte azt az
együttműködést, amivel a Magyar
Madártani Egyesület Gödöllői Helyi
Csoportja, a Szent István Egyetem
Botanikus kert, a Damjanich János

Általános Iskola és a Gödöllői Érték-
védő Közhasznú Egyesület közösen
megvalósította a  programokat. Ki-
emelte  a gyerekek és a szülők aktivi-
tását, s mint mondta, jó érzés volt lát-

ni az ismerős arcokat, azokat, akik az
elmúlt évek rendezvényein is ott vol-
tak, s akiket visszatérő vendégként
üdvözölhettek. 

A szervezők gondoskodtak arról is,
hogy senki se távozzon üres kézzel, a
vetélkedő résztvevői valamennyien

ajándékokkal távozhattak, a fődíjat
Tóth Sára Zorka (Gödöllő, Virág

köz 4.), Damjanich János Általános
iskola tanulója nyerte, ő egy ornitoló-
giai táboron vehet részt. 

De bátran mondhatjuk, a rendez-
vénnyel mindenki nyert: a résztvevők
tudást, érdekességet, jó hangulatú
együttlétet, Gödöllő pedig  környe-
zetükre, a madarakra és a fákra job-
ban odafigyelő, vigyázó gyerekeket
és felnőtteket. jk

Gyermekek a természet védelméért

Madarak és fák napja

Kikeltek az idei év első flamingó-
fiókái. Az első fióka május elsején
bújt ki a tojásból, majd az elkövetke-
ző napokban szinte nap mint nap
újabb apróságokkal gyarapodott a ko-
lónia. Jelenleg összesen tizenhárom
fióka látható a flamingóknál. Mint-
hogy még több fészken kotlanak a
felnőttek, az elkövetkező időszakban
további flamingófiókák világra jöve-
telére is számítani lehet. Az első tojá-
sokra egyébként április legelején let-
tek figyelmesek a gondozók, így szá-
mítottak is a májusban kezdődő 
„gyermekáldásra”, hiszen ennél a faj-
nál a kotlási idő 28-32 nap szokott
lenni.
A fiókák világra jövetele egyébként
az elmúlt években is hasonlóképpen

alakult. 2010-ben április 30. és május
17. között, 2011-ben pedig április 28.
és június 14. között került sor a ta-
vaszi kelésekre.

A kikelt flamingófiókák nemcsak
kisebbek a felnőttek-
nél, hanem egészen
máshogy is néznek ki.
Az alig néhány napos,
illetve egy-két hetes
madarak testét ugyanis
szürke, pihés tollazat
borítja, lábaik viszony-
lag tömzsik, a felnőt-
tekre oly jellemző, sa-
játosan görbült csőr he-
lyett pedig még csak-
nem egyenes csőrt vi-
selnek. Ez egyben azt

is jelenti, hogy a fiókák az első pár
hónapban nem képesek a vízben
lebegő táplálékszervezetek kiszűré-
sére. Ehelyett a felnőttek emésztő-
csövének felső szakaszán speciális
begytej termelődik, ezt csurgatják a
fiókák csőrébe.                     zoobudapest 

Flamingófiókák az állatkertben

Terepi ünnepséggel zárult a Pilisi
Parkerdő Zrt. gondozásában megva-
lósult Parkerdő természetesen 2010-
2012 c. természetvédelmi pályázat.
A Valkói Erdészet területén megren-
dezett eseményen a projekt által
érintett település polgármesterei, illetve az erdészeti és természetvédelmi szakma
néhány jeles képviselője is megjelent.  A mintegy 296 millió forintos összkölt-
ségvetéssel lezajlott, összesen 21 településhatárt érintő projekt nagy lépést je-
lentett a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében és gondozásában lévő erdők állapotá-
nak javítása és különösen a fenntartható erdőállományok kialakítása terén. A
Társaság a pályázati munka keretében elindított folyamatokat a jövőben saját
költségén viszi tovább, megőrizve és növelve annak jelenlegi értékét.

Pilisi parkerdő

Akinek nincs kertje, de szeretné
teraszát, erkélyét díszíteni, eset-
leg zöldséget, fűszernövényeket
termeszteni, gondban lehet. A
termesztőedények (cserepek, vi-
rágládák, stb.) behatárolják lehe-
tőségeit. Ilyenkor érdemes meg-
említeni a ládakert fogalmát!

A legcélravezetőbb megoldás az egy-
szerre tartós, esztétikus és a meglévő vi-
szonyokhoz rugalmasan alkalmazható
technológia. 
A növényláda a termesztés talán leglé-
nyegesebb része. Méretezése az ülteten-
dő növények és az adott hely szerint
egyedi, lehet kisebb, nagyobb, ala-
csonyabb, lépcsőzetes stb. Az olcsó elő-
állítási költséget garantálja a kereske-
delmi forgalomban előregyártott anya-
gok felhasználása: a faanyag és a hoz-
zátartozó kiegészítők.

A benne lévő föld mennyisége alapján
statikailag megfelelő vastagságú és te-
herbírású elemekből állítható össze,
fölösleges túlméretezés nélkül. A pan-
gó víz elvezetéséről egyszerű műanyag
drénlemez gondoskodik, amely nem
engedi eliszaposodni a termőközeget.
A láda alján egy vízkifolyást biztosító
lyuk van, így elég ez alá egy edényt
rakni, nem kell az egész építmény alá-
tálcázni.
A földet egyszerű geotextíliával vá-
lasztjuk el a fától, így az tiszta és tartós
marad. A láda belsejét vízzáró festékkel
vagy lakkal kenjük be, nincs szükség
fém és műanyagbetétre. A látszó felü-
letek színe bármilyen lehet egyéni ízlés
szerint. A tartósság garantált.
A láda belsejében minden mobil, ezért
szükség esetén a fa könnyen utókezel-
hető, és a bélelő anyagok ismét vissza-
helyezhetők.
Optimális méret lehet a 48 cm belma-
gasság, 60 cm szélességgel, plusz a lá-
bak, összesen 60 cm. Évenként cseré-
lendő zöldség, fűszer, egynyári dísznö-
vények esetében a földet legalább 10
évig nem kell kicserélni, elég csak
komposzttal, állati eredetű szerves trá-

gyával, esetleg friss földdel feljavítani.
Az ilyen méretezésűben évelők, cser-
jék, sőt örökzöldek, például tuják, tisza-
fák, törpefenyők hosszú évekig megél-
nek.
Sokakban felmerülhet, mi van akkor, ha

más-más vízigényű és talajtípust ked-
velő növényeket szeretnénk beültetni
egy ládába. A megoldás egyszerű: belső
elválasztásra elegendő egy kezelt OSB
lemez, amit külön nem kell rögzíteni,
mert a kétoldali földnyomás megtá-
masztja.

Növénynevelés, termesztésA komplett
technológia lényege a teljesség. Zsákos
földeket különböző adalékokkal kell
bekeverni, ami fárasztó és nem mindig
sikerül tökéletesen. Ebben is tudunk se-
gíteni, vagy adunk az ültetendő növé-
nyek igénye szerinti termőközeget, il-
letve termesztési, kezelési útmutatót
biztosítunk, szaktanácsadással segítjük
a sikeres kertészkedést. Egyszerű, olcsó
árnyékoló megoldással még a legnap-
sütöttebb helyekre is telepíthető ér-
zékenyebb növény.
Érdemes a föld felszínét mulcsozni:
afenyőkéreg, díszkavics, kőzúzalék
nem csak esztétikus, de véd a hírtelen
kiszáradástól, a felcsapódó földtől, és
így csökkenti a gombabetegségek terje-
dését. Mechanikus vagy automata ön-
tözőrendszer is telepíthető bele.

edenkert.hu

Készítsünk ládakertet a teraszra



8 Gödöllői Szolgálat 2012. május 16.Sport

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

Tovább robog a Gödöllői Bikák
szekere. A Futsal NB I negyed-
döntőjében az Újszegedi TC csa-
patát múlta felül összesítésben a
gödöllői alakulat 2–1-re, így a leg-
jobb négy közé jutottak, ahol az
ellenfél az MVFC Berettyóújfalu
lesz.

Nem volt egyszerű feladat az igen agi-
lisan és eltökélten játszó szegediek le-
gyűrése, ezt igazolták is a párharc máso-
dik találkozóján a szegediek, amelyet
5–3-ra nyertek odahaza. A harmadik,
mindent eldöntő gödöllői mérkőzésen
érződött a nagy tét, rá is nyomta a bélye-
gét a színvonalra, de a lényeg, hogy a
Bikák hozni tudták a kötelezőt, 4–1-re
verték az UTC csapatát, ezzel bejutottak

az idei kiírás legjobb négy csapata közé.
Illusztris a névsor, ugyanis a már emlí-
tett Berettyóújfalu mellett, a másik ágon
Rába ETO – Colorspectrum Aramis elő-
döntőt rendeznek. A párharcok első ta-
lálkozóit lapzártánk után, május 14-én
rendezték Berettyóújfalun.
Futsal NB I, negyeddöntő 3. mérk.:

Gödöllői Bikák – Újszegedi TC
4–1 (0–0) Gól: Ughy Márk,
Lovrencsics Balázs, Jenei Ottó,
öngól
Az egyik fél harmadik győ-
zelméig tartó elődöntő menet-
rendje a következő:
1. meccs: MVFC Berettyóúj-
falu – Gödöllői Bikák (május
14.)
2. meccs: Gödöllői Bikák –
MVFC május (május 17., csü-

törtök 18:15 óra, Szent István egyetemi
sportcsarnok)
3. meccs: MVFC – Gödöllői Bikák
(május 21.)
4. meccs: Gödöllői Bikák – MVFC
(amennyiben szükséges: május 24.,
csütörtök 18:15 óra, Szent István
Egyetem sportcsarnok)
5. meccs: MVFC – Gödöllői Bikák
(amennyiben szükséges: május 28.)

Utánpótlás – Mindhárom csapat
középdöntős

Lassan az alapszakasz végéhez köze-
ledik, sőt, két korcsoportban már a vé-
géhez is ért a futsal korosztályos bajnok-
ságaiban a küzdelemsorozat. A Gödöllői
Bikák utánpótlás csapatai remekül telje-
sítették az alapszakaszt, az U15-ös, az
U16-os és az U18-as csapat is közép-
döntős, a legjobb nyolc csapat közé ju-
tott.
Smeló Dávid U15-ös alakulata, akik az
északi csoportban – még egy fordulót
rendeznek –, jelenleg a 2. helyen állnak
(a mérleg: 13 győzelem, 3 döntetlen, 5
vereség, 116 rúgott, 70 kapott gól, 42
pont), a csoportot vezető Aramis mögött
és már továbbjutottak. A május 19-ei
fordulóban a csoportelsőség lesz a tét.
Tóth László U16-os együttese (Ők
nyerték a tavalyi U15-ös országos baj-
nokságot) az U17-es kiírás keleti cso-
portjában végzett az élen. A csapat alap-
szakaszbeli mérlege a következő lett: 19
győzelem, 1 döntetlen, 4 vereség, 144
rúgott, 38 kapott gól, 58 pont. 
Takó Csaba U18-as együttese is reme-
kelt. A szintén egy évvel idősebbek kö-
zött, az U19-ben versenyző fiatalok a 2.
helyen jutottak tovább a keleti csoport-
ból, a csoportot megnyerő MVFC tár-
saságában. A mérlegük: 14 győzelem, 3
döntetlen, 7 vereség, 131-78-as góla-
rány, 45 pont.  -ll-

Futsal – Négy között a Bikák

Berettyó ellen a döntőért
Sajnos, az olimpiai kvóta meg-
szerzése nem jött össze, de leg-
utóbbi versenyén egy csapat-
bronzéremmel vigasztalódhatott
Benkó Réka, aki a Bolognában
megrendezett női kard Világku-
pán állt pástra a magyar váloga-
tott tagjaként.

A 2005 óta érem nélküli női csapat is-
mét érmes helyen végzett Ez a siker jól
jött a magyar női kardcsapatnak, de
talán az egész vívósportunknak is az
elmúlt időszak vereséggel terhes hó-
napjai után. Lányaink elsöprő
győzelmet arattak a német csapat
felett (45:28), melynek tagja volt az
a Bújdosó Alexandra, aki két héttel
ezelőtt búcsúztatta Benkó Rékát a
pozsonyi kvalifikációs versenyen. A
gödöllői vívónőnek a válogatott be-
fejező embereként 5:2-es revansot

sikerült vennie Bújdosó Imre olimpiko-
nunk német színekben versenyző lá-
nyán. Ezt követően a világ legjobb csa-
patát, az oroszokat verték a lányok
45:44-re, s bár kikaptak a házigazda ola-
szoktól (45:41), a dobogós helyért a 
szintén kiváló ukránokat győzték le
45:40-re. A világkupát az olaszok nyer-
ték a döntőben az USA csapatát legyőz-
ve. A csapat tagjai: Benkó Réka, Már-
ton Anna, Várhelyi Kata, Várhelyi
Anna. -li-

Vívás – Világkupa bronzérmes a női kardcsapat

Benkó Réka visszavágott

Időrendi sorrendben haladva, a
Diákolimpia mezei futóverseny
országos döntőjével kezdjük a
Premontrei Gimnázium diákjai-
nak remeklését, végül egy kis
vizes siker a diákoktól.

Az idén is a gödöllői repülőtér területén
megrendezett országos Mezei Futó Di-
ákolimpián a gödöllői gimnázium V.
korcsoportos fiú csapata a második he-
lyen végzett. A kiváló eredményt elért
csapat tagjai: Pápai Márton, Törő La-
jos, Korosa Gergő, Kurinszki Gábor,
Dolhai Máté. A legidősebbek között, a
VI. korcsoportos fiú csapat a 8. helyen
zárt. A csapat tagjai: Pápai Gergely,
Sánta Attila, Kerek Nagy Attila, Somo-

gyi Bence, Sleisz Kristóf.
Felkészítő tanárok: Benkő Ákos, Ga-
danecz György, Sárdi Erzsébet, Mácsár
Gyula.
Április 20-22. között Békéscsabán ren-
dezték az amatőr kézilabda Diákolimpia
döntőit, amelyen a Premontrei Gimnázi-
um érettségi előtt álló fiú csapata a 18
megyebajnokot felvonultató mezőny-
ben a már tőlük megszokott fegyelme-
zett és kiváló játékot bemutatva az elő-
kelő 8. helyen végztek. A csapat tagjai:
Benke Sándor, Demény Donát, Doha-
nics Pál, Dózsa Balázs, Éliás András,
Herdovics Mihály, Horváth Ádám, Hu-
dák Levente,  Pál Áron, Petrovics Péter,
Téglás Levente, Tóth Benedek. Felké-
szítő tanár: Mácsár Gyula.

Végül a szárazföldről csobbanjunk a
medencébe! Április 28-án Egerben ren-
dezték meg a Katolikus Iskolák Orszá-
gos Úszóversenyét. A Premis fiúk közül
Prehoda Balázs 50 méter gyorson 1.
helyezést ért el, még Nyomárkai Kristóf
ugyanebben a versenyszámban a 3.
helyen végzett. Nyomárkai Ádám 50 m
mellúszásban 3., Prehoda Blázs egy ko-
rosztállyal feljebb a 2. helyezést érte el.
50 m háton Nyomárkai Kristóf lett a
győztes. A felső tagozatosok 4x50-es
gyorsváltója Nyomárkai Ádám, Nyo-
márkai Kristóf, Prehoda Barna, Prehoda
Balázs összeállításban bajnok lett. A
legidősebb korosztályban a hölgyek kö-
zött, Margitházi Tímea 50 m pillangón a
3. helyen ért célba. A csapatversenyben
18 iskola közül a Premis fiúk a 3. helyen
végeztek. Felkészítő tanárok: Csom-
bor Zoltán, Valter Erika, Sárdi Erzsébet,
Mácsár Gyula.

-mgy-

Diákolimpia – Országos Premontreis sikerek

Vizes és szárazföldi érmek

Május első hétvégéjén rendez-
ték meg a Budapest bajnokság
döntőjét a Testnevelési Egyete-
men, ahol a TEVA GRC színei-
ben versenyző Gödöllői Sasok
maguk mögé utasítva a pesti
csapatokat a döntőben maga-
biztos játékkal verték az ÚCSD

SE csapatát. 
Sikerével a csapat a kismini kategória
győztese lett, újabb dicsőséget szerez-
ve a helyi röplabda sportágnak. A csa-
pat: Bordács Márton, Domokos Ba-
lázs, Filip Dávid, Somlós Baldó, Sza-
bados Zsombor (csapatkapitány), ed-
ző: Wirnhardt Oszkár. -il-

Röplabda – Budapest bajnokság

Bajnok a Gödöllői Sasok csapata

Csak nem akar összejönni a győ-
zelem a Gödöllői SK felnőtt lab-
darúgóinak az utóbbi időben. Az
edzőváltás sem sokat segített ed-
dig, ugyanis az elmúlt hétvégén
is alulmaradt, ezúttal az Örkény
otthonában a GSK, ezzel már 
nyolc mérkőzés óta nyeretlen a
csapat a megyei I osztályban.
Az újabb pontvesztések újabb pozíciók-
ba is kerültek, ugyanis az egyre szoro-
sabb középmezőnyhöz tartozó csapatok
elkezdtek nyeregetni, aminek a negatív
sorozatban lévő Gödöllő látja kárát, a 8.
helyre csúsztak vissza a tabellán. Ami
ennél is roszabb, hogy a kiesőjelöltek is
megkezdték a felzárkózást, így a jelen-
leg még kieső helyen álló, 28 pontos
Tárnok, valamint a 32 pontos Gödöllő
között már csak 5 egység a különbség.
Pestiesen szólva, úgy kellene a pont a
gödöllőieknek, mint falunak az áram… 
Pest megyei I osztály, 25. forduló
Örkény – Gödöllői SK 3–1 (1–1) Gól:
Kővári Péter
Pest megyei I osztály U19, 25. forduló
Örkény – Gödöllői SK 2–5 (0–1) Gól:
Nagy Barnabás, Kővágó Ádám, Kurun-
czi Dániel (2), Voina Erik
Következik: 
Május 19., szombat 17 óra (U19: 15
óra): Gödöllői SK – Hévízgyörk SC

Megyei III osztály – Tavaszi első
siker

Első győzelmét aratta tavasszal a me-
gyei III. osztály közép csoportjában sze-
replő Gödöllői SK kettes csapata, ezzel
megerősítette 5. helyét a tabellán.
Pest megyei III osztály, 19. forduló
Hévízgyörk II. – Gödöllői SK II. 2–3
(2–1) Gól: Szeles Dávid, Szabó László, 
Kálmán Balázs

Utánpótlás – Egy híján 100 szá-
zalék

NB II. U17-es bajnokság közép-keleti
csoport, 23. forduló
Gödöllői SK U16-Maglód – Rákos-
mente 5–2 (2–0) Gól: Husz Attila, Győ-
ri Gergő (2), Vizi Richárd, Szabó Tibor
Üllő SE – Gödöllői SK U16-Tura 2–3
(0–0) Gól: Szemjanyinov Sándor, Gye-
nes Zsolt (2)
NB II. U15-ös bajnokság közép-keleti
csoport, 25. forduló
Gödöllői SK – Ferihegy-Vecsés 3–4
(1–1) Gól: Mihalik Zsolt, Ifj. Morvai
László, Blaubacher Pál
NB II. U13-as, ¾ pályás bajnokság
közép-keleti csoport, 25. forduló
Gödöllői SK – Ferihegy-Vecsés 4–1
(3–0) Gól: Horváth Gábor (3), Tánczos
Kornél -lt-

Labdarúgás – „Pont”, mint falunak az áram

Nem akar jönni a siker

22 meccs, 20 győzelem, talán
nem véletlen, hogy a gödöllőiek
nyakába került az aranyérem az
NB II keleti csoportjában. Az utol-
só játéknapon a Lajosmizse ven-
dégeként hengerelt a GKC férfi
csapata, gólparádét rendezve
47:22-re nyertek, megkoronázva
ezzel egész éves teljesítményü-
ket.

Mácsár Gyula junior csapata is győze-
lemmel búcsúzott. A fiatalok 20 ponttal
a 6. helyen zárták a bajnoki küzdelme-
ket. Nem sikerült a megyei döntőbe
jutás a gödöllői hölgyeknek, akik az első
találkozón, Csömörön 27:21-re kaptak
ki. A gödöllői visszavágón ezúttal el-
maradt a nagy feltámadás, hazai pályán
is jobbnak bizonyult az ellenfél, így a
GKC együttese a Ceglédi Kék Cápák
SE ellen küzd majd a bronzéremért.
NB II., Keleti-csoport, 22. forduló
Lajosmizsei UKC – Gödöllői KC 22:47

(8:23) 
Juniorok: Lajosmizse – Gödöllő 34:30
Pest megyei bajnokság, nők, elődön-
tő, 2. mérkőzés: Gödöllői KC – Csö-
mör KSK 24:30 (14:17)

Utánpótlás – U13-as GSE bronz-
érem

Április végén, Nyíregyházán rendezték
az U13-es csapatok leány országos dön-
tőjét az Erima kézilabda gyermekbaj-
nokságban. A nyolccsapatos döntőben
jutó Gödöllői SE csapata az FTC, a
Sportiskola Szombathely és a Alcoa-
FKC Székesfehérvár csapatával került
egy csoportba és jutott a négy közé a
második helyen. Itt az Angyalföldi
Sportiskola DSE csapatával került
szembe a GSE és kapott ki egy góllal,
így nem sikerült a döntőbe jutás az idén
sem. A bronzéremért csakúgy, mint a ta-
valyi országos döntőben a Szeged Do-
rozsma KSK csapatával kellett mér-

kőzni. A tavalyi szoros találkozóhoz ké-
pest – az utolsó másodpercben dőlt el a
3. hely sorsa a GSE javára –, az idén vé-
gig vezetve sikerült megszerezni a 3. he-
lyet, így megismételve a tavalyi bravúrt.
A csapat tagjai, akik közül többen a me-
gye - illetve a régióválogatottnak is tag-
jai: Andrasics Anett, Botyik Alexandra,
Csenteri Anna, Holman Nóra, Hornyák
Bernadett, Janda Hajnalka, Káldy Lili,
Kalmár Henrietta, Majoros Sarolta,
Sándor Johanna, Sándor Vivien, Szeke-
res Dóra, Uzsoki Zsófia, Varga Adrienn,
Zavacki Renáta, edző: Majoros Gusz-
táv. Az egyesület U10-es csapata szintén
kivívta az országos elődöntőbe való sze-
replés jogát a Régiódöntőn. Az egye-
sület megújult honlapja: www.gse.hu
Május 5-én, Gyöngyösön rendezték az
ERIMA országos kézilabda utánpótlás
bajnokság U9-es fiú egyik országos elő-
döntőjét, ahol a Főnix ISE 2002-es szü-
letésű fiú csapata nagy küzdelemben a
4. helyen végzett. A csapat tagjai: Béres
Botond, Bréda Péter, Csákvári Levente,
Debreczeni Máté, Frei Mihály, Juhász
Nándor, Margittay Tamás, Palasics
Kristóf, Tóth Kristóf, Végh Vencel, ed-
ző: Hochrajter Rita. -il-

Kézilabda – Hátrányban a hölgyek

Gólzáporos búcsú

Keress - kutass az utcákon, is-
merd meg Gödöllőt!  Találd meg
a válaszokat a kérdésekre, és
keresd a képeket (Egyedül, és
csapatban is lehet indulni)!
Rendezvény időpontja: Május 27.
Rajt - Cél: Gödöllő, Városháza

Előnevezés: e-mailen keresztül május
20-ig, a krompaibea@mailbox.hu és
kristof.zsolt@freemail.hu címen!

További információ a versenyről az
alábbi honlapon tekinthető meg:
www.margita344-2.hu

Gödöllői városismereti verseny
XVI. Pest megyei utcai kosárbaj-

nokság gödöllői selejtezőjének
helyszíne és időpontja:

Május 26., szombat 9 óra, Török
Ignác Gimnázium udvara!
Nevezés: Buday Zsoltnál 
Telefon: +36/30-9130-287 
e-mail: zsolt@budayk.hu

Streetball 
selejtező Gödöllőn

Benkó Réka (balra) és a csapat joggal bol-
dog

Jogos a gödöllői öröm (fotó: Biszkup Miklós)
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MÁJUS 18-ÁN
MÚZEUMI VILÁGNAP

a Városi Múzeumban és a Királyi
Váróban

ingyenes múzeumlátogatás

A Városi Múzeumban: 
19. századi 3D-s képnéző,

a Csupor-gyűjtemény szenzációs
darabja, kipróbálható csak a

Múzeumi Világnapon

A Királyi Váróban (Állomás tér 1.):
17:30 órakor az ICOMOS-díjjal

kitüntetett Királyi Váróban 
a díj és az oklevél ünnepélyes

elhelyezése
19 órakor Cantus Ludus koncert

a zenés kávéházi esték
sorozatban

Gödöllői Városi Múzeum 

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel., fax: 28-422-003, 

e-mail: 
gmuzeum.g@gmail.com

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. június 1-jéig 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 14-21-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243. 
Május 21-28-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.:
419-749. 

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET
Közérdekű 

telefonszámok

ELMÜ központi hibabejelentő:

06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)

ELMÜ-SZOLG Kft.: 

06-28/430-562 (munkaidőben)

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI

JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340

HÉV POLGÁRŐRSÉG: 

30/621-4468.

VÜSZI ügyfélszolgálat: 410-295

DMRV hibabejelentő: 520-790

TIGÁZ ügyfélszolgálat: 

+36 80 300-300

TÁVHŐ Kft.: 514-096

Zöld Híd Kft.: 418-603

SPANYOL-NÉMET-OROSZ 

szakos diplomás nyelvtanár nyelvvizsgákra, 
érettségire való felkészítést és 

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

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

Hétfőtől-péntekig: 07.30-18.30-ig!

1 SZÁZALÉK

Köszönjük, hogy adója 1 
százalékával támogatja a 
KIRCHHOFER JÓZSEF 

SPORTEGYESÜLETET. MANÓ
MARATON, MINI MARATON.

Adószám: 18721728-1-13
Bankszámla szám: 

65100266-11061614 

Felhívás – 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 javaslatukat írásban, részletes indoklással szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Műve-
lődési 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

Társasházas övezetben:   
2012. május 21. hétfő: Szt. János utca  1/A/B/C. szám mögötti parkoló
2012. május 22. kedd: Ambrus Z. köz (templom melletti parkoló)
2012. május 23. szerda: Erzsébet királyné krt. (28 szám előtti parkoló,
garázsok előtti tér)
2012. május 24. csütörtök: Kossuth L. utca (SPAR áruház előtti parkoló)
2012. május 25. péntek: Szt. István tér (Erkel iskola kerítése mellé)
2012. május 29. kedd: Petőfi Sándor Ált. Iskola – kerítés mellett

Családiházas övezet:
2012. május 21. hétfő: Mikes Kelemen utca (sárga ABC melletti terület)
2012. május 22. kedd : Címer utca – Kereszt utca sarok
2012. május 23. szerda: Batthyány utca – Mókus utca szelektív sziget mellé
2012. május 24. csütörtök: Tábornok utca – Damjanich utca sarok
2012. május 25. péntek: Honvéd utca (ABC előtti parkoló)
2012. május 29. kedd: Faiskola tér
2012. május 30. szerda: Fácán sor – Őz utca sarok
2012. május 30. szerda: Jászóvár utca – Őz utca sarok
2012. május 31. csütörtök: Táncsics M. utca  (Sport közzel szemben)
2012. május 31. csütörtök: Babati út – Antalhegyi utca sarok
2012. június 01. péntek: Arany J. utca – Mátyás király utca sarok
2012. június 01. péntek: Hegedűs Gy. utca – Babati utca buszmegálló
2012. június 04. hétfő: Köztársaság út –  Béri B. Ádám utca sarok
2012. június 04. hétfő: Ádám utca – Radnóti utca sarok

A teljes lista megtalálható: www.godollo.hu és www.zoldhid.hu.

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

Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület – Segítség a csángóknak!

Tisztelt Leendő Támogatónk!

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület ezen a nyáron is szeretné vendégül látni a mold-
vai csángó iskolások 25 fős csoportját Márton Attila tanár úr vezetésével Lészpedről. Immár
hatodik alkalommal készülünk megszervezni a moldvai csángó gyerekek gödöllői és balaton-
lellei táborozását. Ehhez kérjük az Önök támogatását! Terveink szerint a gyermekek 2012.
június 28-án délután érkeznének Gödöllőre, és július elsején ebéd után indulnának a Balatonra.
A befogadó családoktól azt kérnénk, hogy 3 éjszakára vállalják a kisdiákokat, és gondoskodja-
nak az ellátásukról! Általános iskolás lányokról és fiúkról van szó, akik otthon nagyon nehéz
körülmények között élnek. A magyarországi tartózkodásuk alatt a legfontosabb célkitűzésünk,
hogy minél többet gyakorolják a magyar nyelvet. Azt szeretnénk, ha olyan családok jelentkez-
nének a gyerekekért, ahol általános iskolás gyermek van a családban. Több városi rendezvé-
nyen fognak részt venni, de lehetőség nyílik családi programok szervezésére is! Akik nem tud-
nak gyermeket fogadni, de szeretnék támogatni kezdeményezésünket, kérem, hogy adomá-
nyaikkal segítsék programunk megvalósítását! Pénzbeli támogatásukat Egyesületünk bank-
számlaszámára küldhetik el: 65100266-11058186, csángó gyerekek nyaralására megjegy-
zéssel! A gyermekeket vállaló családok Büttner Saroltánál jelentkezhetnek!
Telefonszám:06-30-609-5022, 06-28-421-235
E-mail:buttner.sarolta@gmail.com
Várjuk azon segítőkész emberek támogatását, akik felelősséget éreznek a határon túli ma-
gyarok sorsáért a Kárpátokon kívül is!
Köszönettel fogadunk bármily csekély adományt, mert azok összeadódva lehetővé teszik ter-
vünk megvalósítását!
Köszönjük, hogy elolvasta felhívásunkat!

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület nevében
Szűcs Józsefné, az egyesület elnöke, Büttner Sarolta programfelelős

1 százalék

Köszönjük, hogy templomunk építését adó-
juk 1%-val támogatják!
Két Talentum Alapítvány
Adószám:18687460-1-13
Sivadó János görögkatolikus lelkész
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NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22                             Kávéház: 7–22

Asztalfoglalás: 28/816-819, 
szobafoglalás és információ: 28/816-817

info@ekhotel.hu

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.

Eper- és spárgahetek az étteremben
Magyar spárgából és eperből
készült finomságokkal várjuk

kedves vendégeinket!
Hétvégi családi büféebéd

Korlátlan italfogyasztással
(csapolt sör, minőségi borok, üdítők)

Május 19-től 3290 Ft-os áron!



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

+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 nappali+
1szobás, konyha-étkezős bruttó 55nm-es, cirkófűtéses lakás eladó
kulcsrakészen. Iár 13,7MFt 20-7722429 

+Újfenyvesben 740nm-es összközműves építési telek eladó. Iár
11,9MFt 20-7722429  

+AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba nappalis
garázs összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel kulcsrakészen eladó

24,5 MFt-ért 20-7722429    

+Alkalmi vétel! Remsey Krt.-on 1+2 fél-
szobás 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 felújí-
tott lakás, alacsony rezsivel. 6,9 MFt 20-
8042102

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

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

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

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

+Gödöllőn a 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 szobá-
val eladó! 20-5391988

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

+Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő ked-
velt kertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is
alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nap-
pali + 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.

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

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

+Gödöllő, Máriabesnyőn eladó nappali + 3 szobás családi ház.
Konyha, fürdőszoba, wc, beépíthető tetőtér, valamint fedett
terasz. Burkolatok: parketta, kő. A telken díszkert, kerti tó és mel-
léképület (60 nm) található. I.ár: 28 mFt. 3594, 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 fali cirkó, melegvíz ellátása
gázbojler. Pince az épület alatt, garázs, valamint terasz, díszkert és
gyümölcsös. I.ár: 22 mFt. 3588, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+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 mFt. 3586, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn, 80-as években épült, 150 nm-es nagyon jó állapotú és
elosztású három szobás családi ház, a telken melléképülettel
eladó. I.ár: 27 mFt. 3596, 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 mFt. 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 kedvelt helyén, központtól nem messze eladó egy 59
nm-es, 2 szobás, egyedi fűtésű, magasföldszinti lakás.  A lakáshoz
tartozik egy duplagarázs is, igény szerint együtt vagy külön is (3
mFt) eladó. I.ár: 11 MFt. 3597, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

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

+Gödöllő központjában eladó egy 82 nm-es, jó tájolású, két és fél
szobás, jó állapotú lakás. Az ár tartalmaz egy teremgarázs beállási
helyet is. I. ár: 17,9 mFt. 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 Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

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

+Gödöllőn eladó a Köztársaság úton nappali + 2 szobás, konyhával,
étkezővel, fedett terasszal rendelkező jó állapotú kertes családi 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 vállalkozásra is
alkalmas. Az irodaház mérete 117 nm. I.ár: 32 mFt. 3591, Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn, Nagyfenyvesi részen 700 nm-es, ősfákkal kerített telken,
118 nm-es kiváló adottságokkal rendelkező családi ház eladó. I.ár: 27,5
mFt. 3599, 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 befek-
tetési összeghez képest rövid, egy – két év. Érd.: 20-41-77-687

+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

+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 tár-
sasházban 45nm-es tetőtéri lakás és garázsok. 30/946-7702 

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

+A Szentendrei szigeten, Horányban családi okokból áron alul eladó
kellemes, csöndes utcában 640m2-es szépen parkosított telken kb.
30m2 faházzal nyaraló. Érd: 30-5477322 

+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 

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

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

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

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

+Gödöllőn 2 szobás, 55 nm-es, 2.em. felújított lakás beépített kony-
habútorral, nyugodt környezetben, központhoz közel (parkolás biztosí-
tott) július 1-i költözéssel eladó. Ár: 11,7 MFt. Tel: 30/291-9534 

+ÁRZUHANÁS Gödöllőn, központhoz közel, Ádám utcában áron alul
eladó 110nm-es családi ház 710 nm-es telken. 4 szoba, mindegyik
külön nyílik. Iár: 20,7 millió. 30/384-2894 Képek a honlapon:
https://sites.google.com/site/godolloicsaladihaz/home 

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

+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 
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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.

Szada, Dózsa György út

2012. május 16–22.

SZADA CENTER TAVASZI ÁRKAVALKÁD

  A minôség garanciája

349 Ft/kg

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:

Pékségünk ajánlata Helyben füstölt termék!Grillbár

525Ft/kg

999Ft/kg 999Ft/kg

Ár! Ár!

Napi ajánlat leves + fôétel

Lottózó, 
telefonkártya-feltöltés

Nyitva tartás:  
H–P: 7–21, Sz: 7–18, 
V: 8–18 óráig

Termékeink bomba áron!

159 Ft

59 Ft/db699 Ft

Sajtos stangli

95 Ft

249 Ft

Friss sertéstarja 
csontos

Friss 
marhapacal

Friss 
csirkeszárny

Füstölt-fôtt császárszalonnaFélbarna kenyér 1 kg

879Ft/kg

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

Naturaqua 
ásványvízek 

1,5 l 
63,33 Ft/l

149 Ft

Löwenbrau 
dobozos sör 

0,5 l
298 Ft/l

Wiesbauer 
Party grill kolbászok 

300 g
2330 Ft/kg

235 Ft

699 Ft

Balogh tészta 
1 kg

Mustár 
470 g

529,78 Ft/kg

Paradicsom import Hegyes erôs paprika

59 Ft/db

Üzleteinkben 
Erzsébet utalvánnyal
is fizethet!
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+Gödöllőn Bethlen Gábor utcában 764 nm-es TELEK (víz, villany,
gáz, csatorna az utcában) felújítandó vagy lebontandó házzal
eladó. Iár: 16 MFt. Tel: 30/986-3094 

+Több funkcióra alkalmas –(jelenleg egészségcentrum, udvarban
sóbarlanggal)- családi ház eladó. Budapest XVII. ker. Rákosliget.
Érd: 30/962-2061 

+Gödöllőn, a Palotakerten 44 nm-es alapterületű, felújított 1,5
szobás lakás eladó, esetleg 60 nm körüli nagyobbra cserélhető
(Kossuth u. – Erzsébet krt. környékén). Tel: 20/968-0336 

+Eladó a Kastélyhoz közeli utcában egy 120 nm-es családi ház.
Teljes közmű, tv, telefon, internet. Padlófűtés Vailant kazánnal.
Dupla garázzsal, 800 nm kerttel. 24,5 MFt. Olcsóbb panelt
beszámítok. Tel: 06-31/310-6844 

+Sürgősen eladó az Alvégen, vasútállomáshoz közel, 3 lakásos,
kertes társasházban 2 db 60 nm-es kertre néző lakás. Iár: 18,5
MFt. Tel: 70/931-3283 

+26 nm-es, Gödöllő belvárosi, gázkonvektoros, fürdőszobás laká-
somat eladnám külső tárolóval, telekhányaddal, felújítandó
állapotban. Iár: 6,5 MFt. Tel: 30/574-1578 

+Gödöllő legszebb részén bekerített 1010 nm TELEK ELADÓ
családi okok miatt. Iár: 4,8 MFt. Tel: 30/771-5794 

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

+Gödöllőn 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/ 50eFt + rezsi, egy havi kau-
cióval kiadó. 20/538-9543. 

+Gödöllő külterületi részén, Szárítópusztán kiadó egy 30 nm
alapterületű kétszintes kis családi ház pincével. Olcsó fenntartási költ-
ségek. Tel: 20/574-8111 

+Gödöllőn a Kossuth L. utcában IV. emeleti, 2 szobás, egyedi mérőórás
lakás kiadó. 45.000,-Ft +rezsi/hó. 1 havi kaució. Tel: 30/242-3072 

+30 nm-es bútorozott lakás a városközpontban nem dohányzó/k
részére kiadó 42.000,-Ft +rezsi díjért. Érd: 20/2379-131 

+Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő 3
szobás földszinti konvektoros, bútorozott lakásba albérlőtársat
keresek. Érd: 30/250-4696 

+A városközpontban bútorozott lakás igényesnek kiadó. Külön vízóra,
külön gázóra, terasz, pince. Kéthavi kaució. Tel: 30/2228-909 

+Kiadó 2 szobás +étkezős, felújított, részben bútorozott, alacsony
rezsijű lakás a Szent János utcában. 55.000,-Ft /hó +rezsi +2 havi
kaució szükséges. Érd: 70/371-4198 

+Présház utcában, családi házban csendes, világos lakrész bérbeadó
egy fő részére. Internet. Rezsivel együtt 45.000,-Ft. Tel: 20/240-4635 

+Gödöllő központjához közel családi házban 1,5 szobás lakás kiadó.
60.000,-Ft +rezsi +1 havi kaució. Érd: 70/526-0174, 20/264-7661 

+A Szent István téren 2 szobás, egyedi mérőórás, részben bútoro-
zott lakás kiadó. 55.000,-Ft/hó. Kéthavi kaució szükséges. Tel:
20/242-8859 

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

+Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység céljára
is. Tel.: 20/9455-583.+30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Gras-
salkovich 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.

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

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

+Gödöllő központi részén 43 nm igényes üzlethelyiség kiadó vagy
eladó! Tel: 20/574-8111 

+Gödöllőn a buszpályaudvar mellett 22 nm-es iroda / üzlethelyiség
40.000,-Ft/hó-ért kiadó. Tel: 30/758-0883 

ÁLLÁS
+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.

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

+Igényes szépségszalonunkba munkájára igényes fodrászt,
kozmetikust, manikűr-pedikűr műkörmöst keresünk. Vendégkörrel
előnyben! Tel: 30/676-4335 

+HM ARZENÁL Elektromechanikai zártkörűen működő
Részvénytársaság 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 63/A. szám alatti fiók-
telepére, 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.

+Diplomás pályázókat várunk referensi munkakörbe. Önéletrajzokat
az alábbi email címre várjuk: istvankaroly@invitel.hu 

+Nemzetközi cég üzletkötőket keres, leszervezett előadások meg-
tartására, heti jutalékos kifizetéssel. 06/70-776-6937

+Vasipari, vagy műszerész képzettségű munkatársat keresünk
gödöllői telephelyünkre. A jelentkezést önéletrajzzal kérjük az
aquarex@aquarex.hu címre küldeni. 

+GÖDÖLLŐN TANULÓ 18 évet betöltött nappali tagozatos diákok
figyelem! Csomagolási, anyagmozgatási munkalehetőségek.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a munka@jokerdiak.hu e-mail
címen, vagy regisztrálj a www.jokerdiak.hu weboldalon. 

+Leinformálható nő, háztartásvezetést, idős gondozást és gyer-
mekfelügyeletet vállal. Tel: 31/310-5729

+Szakképesítéssel, gyakorlattal rendelkező dada gyerekfelügyeletet
vállal. Érd: 20/423-7613 

+Targoncásokat, csomagolókat keresünk a Ledo jégkrém gyárba, 2
műszakba. Jelentkezni 8.00 - 16.00-ig az alábbi telefonszámon: Pintér
Sándor: 30/817-4461 

+CO-2 hegesztőket keresünk vastaganyag hegesztési gyakorlattal
Gödöllő környékéről (utazási, albérleti támogatással). Érd: 10-17-ig
70/384-7636, szakma2011@freemail.hu 

+Tatabányai ill. győri munkahelyre keresünk CNC-s szakembereket
(programozási ismeret előny). Érd: 10-19-ig 70/366-5808, 70/366-
3401, spike6768@gmail.com 

+Porbeles és tömörhuzalos (135-136-s eljárás) hegesztőket keresünk
ill. karbantartási technikusokat (methatronikus középfokú szakmai
végzettség) budapesti munkahelyre. Érd: 10-19-ig 70/366-3401,
70/366-5808, devicekft@freemail.hu 

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

+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozá-
sok részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. 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

+Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédelmi
mérés. 70/264-3660 

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

+Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajc-
sapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések
javítása 0-24-ig. 70/264-3660 

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

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

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

+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt beren-
dezések tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel:
20/5231-094

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

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

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

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

*A Nagyfenyvesben 1700 nm-es, 24,4 m széles, parkosí-
tott, gondozott építési telek, díszfákkal, gyümölcsfákkal
igényes házak környezetében eladó. Iár: 22 mFt.
*A Kertváros kedvelt részén nappali+3 szobás, 180 nm-
es, igényes családi ház 800 nm-es, parkosított telken
egy 80 nm-es különálló lakrésszel eladó. Iár: 49,9 mFt.
*A Kertvárosban (közel a központhoz) 3 szobás, föld-
szintes, 1980-ban épült téglaház 721 nm-es telken 10
nm-es nyári konyhával eladó. Irányár: 22 mFt.
*A Csanakban kiváló minőségű, 2010-ben épült, 211
nm-es, nappali+4 szobás családi ház 919 nm-es
saroktelken fal, padló és mennyezetfűtéssel, dupla
garázzsal, riasztó és kamera rendszerrel eladó.
Külön bejáratú iroda kialakítható. Iá.: 55,9mFt.



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

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása, talpmasszázs.
Nyugdíjasoknak 1.800,-Ft-tól. Mozgásban korlátozottaknak
háznál is. Ár alku szerint. 30 év szakmai háttér. Gödöllő,
Szabadság út 13. Bárándi József 20/532-7275 

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

+GYÓGYPEDIKŰR – MANIKŰR. Szép, ápolt kezeket és lábakat
szeretne? Hívjon bizalommal. Korrekt árakkal várom meglévő és
leendő vendégeimet. Bejelentkezés: Szalai Elvíra: 20/5733-977 

+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 

+Épületek, családi házak tervezése teljes körű ügyintézéssel, alacsony
áron (1500,-Ft/nm). SZÉP-OTTHON 2003 KFT. Tel: 30/354-7232 

+IRISZDIAGNOSZTIKA már Gödöllőn is, kéthetenként hétfőn 10-
18 óráig a Regina fórum üzlethelyiségében (Átrium Üzletház föld-
szint). Fehér József természetgyógyász. Következő időpont: május
21. (5.000,-Ft.) Bejelentkezés: 70/371-5215 

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

+Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gip-
szkarton 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 23-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

+Beszélgessünk angolul középfokon! Beszédkészség-fejlesztő
heti 1X2 tanóra: szerda:18.30-20.00-ig.  Már most jelentkezz
nyári szuperintenzív angol nyelvtanfolyamokra: pl: 3 hetes közép-
fokú 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 nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkező hallgató kor-
repetálást vállal kis és középiskolások számára. Tel: 30/535-9562 

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

+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten minden
korosztálynak. Közép és emelt szintű érettségi, ORIGO, GOETHE, ÖSD,
TELC nyelvvizsga felkészítő. KOLLARICS KATALIN 30/611-0036 

+LOGOPÉDIA – MOZGÁSFEJLESZTÉS 3 éves kortól egyéni és
kiscsoportos formában. Dr. Virsingerné Ágota logopédus –
mozgásterapeuta. Cím: Gödöllő, Szent István tér 7. 20/543-3407 

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: 20-555-18-29

+Eladó egy kétszemélyes kanapé-ágy és csillárok. Tel: 20/551-
8976 

+Eladó: Herendi étkészlet (12 személyes – 125 db-s), LE 28
párátlanító, étkezőasztal (szétnyitható), gáztűzhely, bőrönd,
Shiatsu Massaper maszírozó, kenyérsütő, 2×3m szőnyeg. Tel:
70/264-9993 

+Gorenje fagyasztó szekrény (120 l) jó állapotban, helyhiány
miatt eladó! Tel: 20/354-9688 

+Cserepes ALOE VERA VÁSÁR 2012. 05. 18-19-én 10.00 - 12.00
között Gödöllő, Köztársaság út 1. Telefon egyeztetés után
megbeszélés szerinti időben: 30/203-5912 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+Simson, Mz, Etz, Pannonia motorkerékpárokat, ezekhez
alkatrészeket, tartozékokat, könyveket keresek. Hívjon bizalom-
mal: 70/453-9571! Kartal. 

ÜDÜLÉS

+NYARALÁS! HORVÁTORSZÁGBAN A TENGERPARTON panorámás
családi apartman kedvező áron kiadó. Tel: 30/300-2111 

+BALATONSZÁRSZÓI NYARALÓ olcsón kiadó! Tel: 70/334-6075 

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! 

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

+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 

+AJÁNDÉK KISKUTYÁK szerető gazdira várnak! Vizsla-
németjuhász mamától származó 6 hetes, életvidám, egészséges
kölykök elvihetők. Tel: 20/669-2655
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RENAULT CLIO
MÁR 1 990 000 FT-TÓL*

KÉNYELMESEN A VÁROSBAN

MÁR 1 990 000 FT-TÓL*

www.bekesi.hu | Információs vonal: 06 27 358 270, 06 29 354 087, 06 28 52 52 52

A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2012. május 1-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig, kizárólag a Renault Crédit Prémium Benefi t pénzügyi lízingkonstrukcióval megrendelt gépjárművek esetén 
érvényes. A Renault Crédit fi nanszírozást az Unicredit Leasing Zrt. biztosítja. THM: 19,20%-121,30%, önerőtől és futamidőtől függően. Euróalapú fi nanszírozás esetén a THM nem tükrözi az árfolyam-
kockázatot. Árfolyam: 296,5 HUF/EUR (2012. 04. 19.). A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke 
módosulhat. *Az ár a háromajtós modellre vonatkozik. **Csak Prémium Plus vagy Benefi t esetén, ill. a garancia a két feltüntetett érték közül a korábbi lejártáig érvényes. ***Prémium Benefi t fi nanszíro-
zás esetén a karbantartás 4 év vagy 40 000 km, a kettő közül előbb elért érték erejéig. A Renault által előírt kötelező szervizbeavatkozások, az azokhoz szükséges anyagok és a munkadíj ingyenesek, 
a motorolaj kivételével, kizárólag hivatalos magyarországi Renault márkaszervizben elvégzett beavatkozások esetén. A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót és az áfát. Clio vegyes fogyasz-
tás l/100 km: 4,0- 5,8; CO

2
-kibocsátás g/km: 106-135. A képen látható autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. Részletek márkakereskedésünkben!

ÚJ ADVANTAGE LIMITÁLT SZÉRIA
GAZDAG FELSZERELTSÉGGEL MÁR 2 670 000 FT-TÓL
• klíma • CD/MP3-rádió • elektromos első ablakemelők és külső visszapillantó tükrök • bőr kormánykerék • vonzó belső dizájn 

2151 FÓT, MÓRICZ ZS. ÚT 40.

TEL.: 06 27 358 270

2220 VECSÉS, FŐ ÚT 40.

TEL.: 06 29 354 087

2100 GÖDÖLLŐ, DÓZSA GY. ÚT 164.

TEL.: 06 28 52 52 52

BÉKÉSI-FÓT KFT.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2012. MÁJUS 23.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Székely Gábor, Eperjes u. 6., Pal‐
lay Irén, Király u. 25. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Selmeci Zsolt, Szabadság út
101/c. 
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyer‐
te: Borszéki Kata, Rákóczi F. u.
15.  
A Városi Múzeum belépőjét 
nyerte: Kassai Péter, Repülőtéri
út 14., Kaszap Márton, Egyetem
té 3/c. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: Bajkai Sándor,
Blaháné út 92., Rétfalvi Jenőné,
Turul u. 15.


