
Mint arról már korábban beszámol-
tunk, a Műemlékvédelmi Világnapon
a Parlamentben tartották meg azt a
rendezvényt, aminek részeként sor ke-
rült a díj átadására, amit akkor Gaálné
dr. Merva Mária, a Gödöllői Városi
Múzeum igazgatója, Koncz Zoltán, a
MÁV Zrt. vezérigazgató-helyettese és
Klaniczay Péter, a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Kulturális Örökségvédel-
mi Irodájának képviselője vett át. 

Május 18-án azonban városunkban
ünnepelhettünk: az ICOMOS ugyanis
a Királyi Kastélyban tartotta meg köz-
gyűlését. A szakmai tanácskozás zárá-
saként dr. Gémesi György polgár-

mester és Nagy Gergely, az ICOMOS
Nemzeti Bizottságának elnöke avatta
fel a bronzból készült alkotást, a mű-
emlékvédelmi szakemberek pedig sze-
mélyesen is meggyőződhettek róla,
hogy a létesítmény méltó az elismerés-
re. A plakettet az épület főbejárata
mellé helyezték el.

Az avatáson dr. Gémesi György
méltatta azt a munkát, amit a kivitele-
ző Reneszánsz Kőfaragó Zrt. végzett.

Mint mondta, a cég és a város kapcso-
lata már hosszú időre tekint vissza,
hiszen a Királyi Kastély felújításában
is jelentős szerepük volt. Kiemelte: te-
vékenységükkel olyan értéket terem-
tettek, ami nem csak Gödöllő, hanem az
egész ország szempontjából jelentős.

Felelevenítve az átadás óta eltelt kö-
zel egy esztendőt, a polgármester be-
számolt arról, hogy a megújult Királyi
Váró számtalan rangos eseménynek

volt a helyszíne: ünnepségeknek, elő-
adásoknak, sőt, a legendás Orient Ex-
pressz is szállított ide utasokat.

Gémesi György megköszönte Pál-
jános Andrásnak, a Reneszánsz Kő-
faragó Zrt. vezérigazgatójának és csa-
patának, valamint minden közreműkö-
dőnek azt a kiváló munkát, amivel
hozzájárultak az épület példaértékű
helyreállításához.

(folytatás a 6.oldalon)
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Végleges helyére került a műemlékvédelmi elismerés

A Királyi Várót díszíti az ICOMOS-díj
Ünnepi esemény helyszíne volt
a Királyi Váró május 18-án, ek-
kor helyezték el ugyanis az épü-
letben az ICOMOS-díjat. Az
UNESCO műemlékvédelmi vi-
lágszervezete Magyar Nemzeti
Bizottsága az idén három épü-
letet részesített az elismerés-
ben, köztük a Gödöllői Királyi
Várót. A díjat április 20-án adták
át a Parlamentben. A méltatás-
ban kiemelték a tudományos
kutatáson, szakszerű műemlé-
ki tervezésen alapuló, mind a ki-
vitelezés, mind pedig a képző-
művészeti restaurálás vonatko-
zásában magas színvonalon
megvalósított példaértékű,
helyreállítási munkát.

A köznevelési törvénnyel kapcsolatos
kérdéseket tekintették át azon a konfe-
rencián, amit a Magyar Önkormányza-
tok Szövetsége szervezett. (3. old.)

Új kiállítás nyílt a Levendula Galériában
három gödöllői alkotó (Juhász Tünde, Si-
mon Edina, Arthur Meyer) munkáiból.

(5. old.)

A Gödöllői ITF Taekwon-do SE 1 arany-,
2 ezüst- és 5 bronzérmet szerzett a Hat-
vanban rendezett Nemzetek Kupáján.

(8. old.)

Miénk a pálya 3.0

Hungaroring
Szombaton csaknem ötszázan
– egészen fiatalok és idősek
egyaránt – ültek nyeregbe a
Gödöllői Lokálpatrióta Klub fel-
hívására, majd kerékpároztak
el a Hungaroringre, hogy a For-
mula–1-es versenypályán vé-
gighajtsanak.

A résztvevők a Lear parkolójában
gyülekeztek, ahonnan motoros felve-
zetéssel indult a mezőny a 18 kilomé-
teres útra reggel fél kilenckor.

A bicikliseket Géczi András tájé-
koztatta a túrával kapcsolatos legfon-
tosabb információkról, majd Tóth Ti-
bor alpolgármester köszöntötte a
megjelenteket, aki maga is oda-vissza
teljesítette a távot. Mint mondta, a
Gödöllői Lokálpatrióta Klub immá-
ron harmadik alkalommal rendezett
kerékpártúrát a magyar versenypályá-
ra, ami már hagyományt jelent; ráadá-
sul e kezdeményezés egyszerre szol-
gálja az egészségvédelmet és a közös-
ségteremtést; azt, hogy legyen Gödöl-
lő is kerékpárbarát város.

(folytatás a 4. oldalon)
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Gödöllő önkormányzata április
21-én, a Föld Napján két rész-
ből álló akciótervet hirdetett
városunk tisztaságának, gon-
dozottságának és fenntartha-
tóságának megőrzése és to-
vábbfejlesztése érdekében.
Ennek egyik meghatározó ele-
me a „Tiszta udvar – rendes
ház” program.

A sokak számára ismerősen hangzó
kezdeményezés célja, hogy egyrészt
ösztönözze a lakosságot szűkebb kör-
nyezetük rendben tartására, másrészt,
ez egyfajta elismerés is lehet azok
részére, akik nagy gondot fordítanak
arra, hogy házuk és annak környe-
zete, a kert, a kerítés, az ingatlan
előtti közterület szép és ápolt legyen. 

A felhívás azonban ennél többről
szól, az esztétikai szempontok mellett
ugyanis – illeszkedve az ökováros
koncepcióhoz – fontos szerep jut a
fenntarthatóságnak. Ez persze nem
azt jelenti, hogy előnyt élveznek a
legmodernebb, korszerű berendezé-
sekkel felszerelt épületek, hiszen egy-
egy egyszerű elképzelés, vagy jól is-
mert technológia (például komposz-
táló, esővízgyűjtő) kialakításával is
sokat tehetünk környezetünk fenn-
tarthatóságáért, ökológiai lábnyo-
munk csökkentéséért. 

A szervezők célja, hogy a program-
ba minél szélesebb körben kapcsolód-
janak be az itt élők, s ne csak a szak-
emberek szempontjai határozzák
meg, mit tekintünk mintának: hiszen

egy a múlt század elején épült torná-
cos ház, hagyományos kerttel, és egy
néhány éve a legkorszerűbb techno-
lógiával megépített ingatlan, amit
kerttervező által megálmodott par-
kosított környezet vesz körül más-
más értékeket hordoz, de mindkettő
megfelelhet az elvárásoknak, mind-

kettő szolgálhat példaként az itt élők,
és az ide látogatók számára! Emellett
nem szabad megfeledkezni azokról
sem, akik lakótelepen élnek, s ott
igyekeznek a lehető legtöbbet meg-
tenni a szép, élhető környezetért: kor-
szerűsítik otthonaikat, gondozzák a
társasházak előtti kerteket, díszítik a
lépcsőházakat, balkonjaikat. 

Első lépésként a program szervezői
arra kíváncsiak, mit is díjaznának,
milyen szempontokat tartanak a leg-
fontosabbnak az itt élők. kj

FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata az öko-
város-koncepció keretében – civil kezde-
ményezésre, és a civil szervezetekkel szo-
ros együttműködésben – meghirdeti a
„Tiszta udvar - rendes ház” programot.

A program célja, hogy a lakosság aktív
részvételével városunk a környezeti fenn-
tarthatóságot szem előtt tartva egyre gondo-
zottabb és esztétikusabb képet mutasson, és a gödöllőiek mind többen érez-
zenek személyes felelősséget környezetük állapotáért. Ennek érdekében
mintaként állítanánk a közösség elé azokat a portákat (családi házas és tár-
sasházas környezetben egyaránt) amelyek hozzájárulnak a közös érték-
rendünkben kialakuló vonzó és környezettudatos városképhez.

Első lépésként a következő témákban várjuk javaslataikat:
1. Legyen-e a programnak eltérő elnevezése, és ha igen, mi legyen az?
2. Mik legyenek a bírálat szempontjai a családi házaknál, és mik a társashá-
zaknál? (tisztaság, gondozottság, változatos növényzet, virágosság, gondo-
zott közterületi rész a porta előtt, fenntarthatóság? …) 
Javaslataikat 2012. június 6-i várjuk a tisztaudvar@godollo.hu e-mail cí-
men, vagy a Városháza portáján elhelyezett gyűjtőládába.

Résztvevő civil szervezetek: Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület,
Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete, Gödöllői Lokál-
patrióta Klub, Gödöllői Kertbarát Kör, Gödöllői Városvédő Egyesület,
Greendependent Fenntartható Megoldások Egyesülete, Lakásszövetkezetek
és Társasházak Országos Szövetsége Gödöllői Szervezete.

Május 21-én megtörtént a
munkaterület átadása, és meg-
kezdődött a munka a Lum-
niczer utcában, ahol a követ-
kező hetekben a Rákos-patak
hídjának átépítését végzik.
Emiatt a területen megváltozik
a forgalmi rend.

A Lumniczer utcát a Kampis Antal tér
és a Szent János utca közötti szaka-
szon lezárták, a forgalmat a Bajcsy
Zsilinszky utca – Szilhát utca – Szent
János utca irányába terelték 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. Köz-
műfeltárásokkal és bontással kezdő-
dik a tervszerinti kivitelezés. 

Kihasználva a kedvező időjárást, a
VÜSZI Kft. munkatársai folyama-
tosan végzik a szükséges felújításo-
kat, javításokat. A múlt héten ennek
eredményeként a buszpályaudvar
melletti területen, valamint a Palota-
kerti óvodánál és bölcsődénél újult
meg a járda.  

Folyamatosan dolgoznak a kerté-
szeti részleg munkatársai is. Az el-
múlt hetekben városunk minden
ágyásába kikerültek a nyári virágok.
A munka menetét jól mutatja, hogy a
helyszíneken szinte varázsütésre cse-
rélték ki a virágokat: aki reggel még
az árvácskákat nézegette, délután már
a nyári virágözönben gyönyörköd-
hetett. 

A királyi várónál az eredeti terv
alapján piros muskátli került a kö-
rökbe, a szegélyező díszcsíkok pedig
cineráriából lettek kialakítva.

A belvárosban az úgynevezett mill-
fleur dekorációt készítették el a szak-
emberek, ami azt jelenti, hogy ki-

használják a növények sokszínűségét
mind színben, mind növekedési
erélyben, mind növényalakban stb.,
és ezeket kombinálják, úgy, hogy
azok kiemeljék egymást. Ilyen ágyá-
sok kerültek a kastély elé, ahol a me-
leg színek dominálnak. Hatalmas
díszgyertyák, díszfűvek, kána, kék

zsálya, díszcsalán adja majd az ágyás
magasságát. Ezt begónia, tátika, bü-
döske, petúnia szegélyezi színes vi-
rágpompájával.

A Szabadság téri HÉV megállóban
a fehér-rózsaszín-lilás színhatás ural-
kodik. A kiemelt ágyásban muskátli
és petúnia, valamint a levelével és
kék fürtvirágzatával díszítő zsálya ke-
rült beültetésre.

A Szabadság téren, a Gábor Áron
utcánál lévő három körágyásban kü-
lönböző színű kerti begóniák adják

vissza a tér kö-
zepén lévő burko-
lat hangulatát. A
templom előtti
szökőkút két ol-
dalát idén ismét
élénk színű moz-
galmas millfleur
ágyás díszíti, a Vi-
lágbéke-gong kör-
nyéke pedig nem-
zeti színekben
pompázik a rézvi-
rágnak köszönhe-

tően, melyet piros és fehér verbéna
szegélyez. A villanyoszlopokra hu-
szonhat virágkompozíció került szin-
tén vegyes virágokból: fehér-ró-
zsaszín-lilás színárnyalatú petúnia,
muskátli és kiegészítő virágokból
kombinálva. jk  

A PannErgy Nyrt. 2012. I. negyed-
éves időközi vezetőségi beszámolója
szerint a Gödöllői geotermia projekt-
ben tovább folytatódott az új geoló-
giai koncepciónak megfelelő új ter-
melő kút fúrásának előkészítése.

Ennek eredményeként nyár elejére
lehet meg a fúrási engedély, így az év

harmadik negyedében kezdhetik el a
fúrást. A gödöllői munkák megkez-
dése esetében nehézséget okoz, hogy
a közelben sok az erdős, természet-
védelmi terület, így a kút kijelölése
esetében az eddigieknél jóval több
szempontot kellett figyelembe venni. 

A fúrás esetleges környezeti terhe-

lését egyeztetik az erdőgazdasággal.
Mint arról a múlt év végén be-

számoltunk, átfogó és elemző vizs-
gálatokra volt szükség, aminek kere-
tében sor került a Gödöllő GOD-
PE-01 jelű kút környezetében talál-
ható triász képződmények geotermi-
kus potenciáljának értékelésére. 2011
első felében a gödöllői kútnál a fú-
rófej 2130 méteres mélységben elérte
a vízadó triász korú mészkő réteget
(triász tető), ami miatt ideiglenesen
fel kellett függeszteni a munkát.

bj

Szemet gyönyörködtető belváros

Szépítések és felújítások
Kezdődhet a porta mustra

Tiszta udvar – rendes ház

Pannergy: új kút fúrását készítik elő

Folytatódik a munka

Városunk közlekedésében
meghatározó szerepet tölt be a
vasút, nap mint nap sokan
utaznak vele iskolába, mun-
kába. Főleg a hónap végi-eleji
időszakban nő meg a sorban
állás a jegypénztáraknál. Erre
jelenthet megoldást a MÁV új
kezdeményezése, aminek ered-
ményeként már mobiltelefon-
nal is fizethetünk az interneten
lefoglalt jegyekért. 

Az új lehetőséggel  május 10-től él-
hetnek az utasok. A szolgáltatás
mindhárom mobilhálózatból elérhető,
így az előzetes várakozások alapján,
2012-ben sokan választják majd ezt a
vásárlási lehetőséget. A MÁV abban
bízik, hogy a fejlesztés révén bővül-
het az online jegyváltók köre, így a
vasúti pénztárak előtt csökkenhetnek
a sorok. 

A MÁV-START Zrt. 2008-ban in-
dította el internetes jegyértékesítési
rendszerét, amellyel a pénztárak előtti
sorban állást elkerülve, akár otthonról
is megválthatók a vasúti menetje-
gyek. A rendszerben vásárlók tavaly

november óta már nemcsak az állo-
másokon található jegykiadó automa-
táknál, hanem bárhol – akár otthon is
– ki tudják nyomtatni a menetjegye-
ket. Az internetes vasúti menetjegy-
váltás lehetőségével eddig több mint
1,2 milliószor éltek az utazók, a szol-
gáltatást évről évre egyre többen vá-
lasztják.

Május 10-től már azok az utasok is
tudnak teljes árú menetjegyet,
helyjegyet/pótjegyet, élőállat és ke-
rékpárjegyet online vásárolni, akik

idegenkednek az internetes bankkár-
tyás fizetéstől, mert fizetési lehető-
ségként a mobiltelefonos egyenle-
güket is választhatják. Az ilyen mó-
don megváltott vasúti menetjegy díja
megegyezik az egyéb módon meg-
vásárolható menetjegy árával. Ezen
felül az ügyfélnek csak a vásárlást
jóváhagyó SMS díját kell fizetnie a
díjcsomagja alapján. 

A mobilegyenleg terhére történő
jegyváltás kényelmesen, a nap 24 órá-
jában elvégezhető, a tranzakciók alsó
határa 130, a felső korlát pedig 7.500
forint. Kedvezményes menetjegyek
értékesítése ezen a csatornán nem le-
hetséges, egyelőre kizárólag teljes árú
jegyek vásárlása megengedett. A
szolgáltatás mindhárom mobilháló-
zatból elérhető. A mobiltelefonos vá-
sárlás  otthoni jegynyomtatásra is le-
hetőséget ad.

A szolgáltatás részleteiről további
tájékoztatás a www.mav-start.hu web-
oldalon  található, illetve a helyi tarifá-
val hívható 06-40-49-49-49-es, 
MÁVDIREKT ügyfélszolgálati tele-
fonszámon kaphatnak bővebb infor-
mációt az érdeklődők. jk

Nem kell feltétlenül várni a pénztárnál

Vonatjegyet mobilegyenlegről 
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A köznevelési törvény számos
fontos, nélkülözhetetlen ele-
met tartalmaz, ám a tervezett
átalakítások sokszor nem kel-
lően átgondoltak, hiányoznak a
törvényt kiegészítő végrehajtási
rendeletek, nincsenek tisztázva
a finanszírozási kérdések, és
túlságosan kevés az idő az átál-
lásra, ami igen nehéz helyzetbe
hozza az önkormányzatokat –
derült ki a Magyar Önkormány-
zatok Szövetsége (MÖSZ) „Böl-
csődétől az egyetemig” címmel
rendezett szakmai konferenciá-
ján, május 15-én, a Gödöllőn.

A konferenciát megnyitó dr. Gémesi
György MÖSZ-elnök után dr. Mada-
rász Hedvig, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (EEMI) Közoktatási
Irányítási Osztály főosztályvezető-he-
lyettese ismertette a Nemzeti Közne-
velésről szóló 2011. CXC. törvény fel-
építését, s az abban foglalt legfonto-
sabb újdonságokat. Kiemelte, hogy a
törvény szakaszosan lép hatályba
2012. szeptember 1. és 2016. szeptem-
ber 1. között, s ez idő alatt a jelenleg
hatályos közoktatási törvénnyel párhu-
zamosan alkalmazandó. Dr. Madarász
Hedvig felhívta a figyelmet arra is,
hogy a köznevelési törvény a közokta-
tási törvénnyel ellentétben kerettör-
vény, melynek számos fontos részletét
– például a finanszírozást vagy a díj-
kötelezettséget érintő kérdéseket –
más ágazati törvények (ÖTV, szakkép-
zési törvény) szabályozzák, illetve
azok végrehajtási rendeletek tartal-
mazzák majd, amelyeken jelenleg is
dolgoznak az EEMI munkatársai.

Michl József országgyűlési képvi-
selő, Tata polgármestere a köznevelési
törvény megalkotásának céljait ismer-
tette az elmúlt évtizedek demográfiai
változásainak, illetve a közoktatás
színvonalának egyenetlensége és a
szakmai ellenőrzés hiányosságai tük-
rében. Kiemelte a pedagógusi életpá-
lyamodell jelentőségét, ahol már nem

az életkor, hanem a szakmai tudásszint
határozza meg a jövedelmet, s azt, mi-
lyen előnyös az önkormányzatok szá-
mára, hogy az állam fizeti a pedagógu-
si béreket, hiszen így nem ismétlődhet
meg a 2002-es eset, amikor a tanerőket
is érintő 50 százalékos béremelést az

önkormányzatokra hárították. A képvi-
selő a hiányzó rendelkezések megszü-
letéséig türelmet és együttműködést
kért az önkormányzatoktól.

A bölcsődei gyermekvédelmi és ne-
velési kérdésekről Szűcs Viktória, a
Bölcsődei Dolgozók Demokratikus
Szakszervezetének elnöke beszélt,
számos beszédes statisztikai adatot is-
mertetve. Elmondta: a bölcsődék szá-
ma az 1985-ös 1293-ról 2010-re 668-
ra csökkent, igaz a mélypont 2003-ban
volt, amikor mindössze 515 intézmény
működött. Jelenleg 110 százalékos a
bölcsődék feltöltöttsége, és még min-
dig akad 10 olyan tízezer lakosnál né-
pesebb település hazánkban, ahol a
törvényi kötelezettség ellenére sem
működtetnek bölcsödét. Szűcs Viktó-
ria sajnálatosnak nevezte, hogy a böl-
csődéknek jutó normatíva csökkenő
tendenciát mutat, ráadásul a legkiseb-
beknél is kilátásba helyezték a feladat-
finanszírozási rendszer bevezetését. A

már számos helyen megszavazott böl-
csődei gondozási díj – amit az étkezési
hozzájárulással együtt kell a szülők-
nek fizetniük – összege településen-
ként változó, átlagosan 10-15 ezer fo-
rint havonta.

Gambárné Szántai Ildikó, a gö-
döllői Martinovics Utcai Óvoda veze-
tője intézménye példáján keresztül il-
lusztrálta, milyen hatással lehet a há-
rom éves kortól kötelező óvoda beve-
zetésének. Mint elmondta, az összes
gödöllői óvoda feltöltöttsége 100 szá-
zalék felett van, ráadásul egyre több a
hátrányos helyzetű, illetve speciális
nevelési igényű gyerek, akik egyéni
elbírálást, több figyelmet igényelnek.
Már most sem biztosítható a gyerme-
kenként optimális két négyzetméteres
terület, ami a kicsik komfortérzetének
csökkenéséhez, agresszivitási szintjük
növekedéséhez vezet, amit egyre ne-
hezebben tudnak kezelni a túlterhelt
óvodapedagógusok. A háromévesek
kötelező óvodába íratása tehát csak a
férőhelyek számának növelésével pár-
huzamosan oldható meg.

A gimnáziumok esetében elsősor-
ban az önkormányzatok által eddig tá-
mogatott és finanszírozott programok
folytatása kérdéses – derült ki a gödöl-

lői Török Ignác Gimnázium igazgató-
ja, Fábián Bertalan előadásából. Az
ország 40 legjobb gimnáziuma közé
tartozó, kiváló felvételi aránnyal büsz-
kélkedő intézmény ugyanis a jelenleg
35 százalékos önkormányzati hozzájá-
rulás által lehetővé tett többletszolgál-
tatásainak köszönheti eredményeit,
melyek a finanszírozási rendszer meg-
változásával veszélybe kerülhetnek.

Az egyetemi oktatás területén meg-
figyelhető anomáliákról, az új szabá-
lyozásról és a fiatalok esélyeiről dr.
Solti László, a gödöllői Szent István
Egyetem rektora elmondta: a felsőok-
tatás jelenleg túlzott kapacitással mű-
ködik, a 600 ezer helyre 400 ezren jár-
nak, s a későbbiekben még keveseb-
ben fognak, miután a kormány 30 szá-
zalékkal csökkentette az államilag fi-
nanszírozott helyek számát. Mind-
emellett probléma, hogy bizonyos
szakmákból túlkínálat, míg másokból
hiány tapasztalható, hogy rengeteg a
nehézség a bolognai rendszer beveze-
tésével, hogy a végzősök 30-40 száza-
lékának a kötelező nyelvvizsga hiánya
miatt kell várni a diplomájára, míg a
gimnáziumot végzettek egyre na-
gyobb része már külföldön tanul to-
vább.

Hogy a közoktatásban várható vál-
tozások milyen hatással vannak a tele-
pülésekre és az önkormányzatokra ar-
ról Szűcsné Gergely Györgyi Edit,
Lökösháza és Deltai Károly, Telki
polgármestere beszélt. A Békés me-
gyei Lökösháza első asszonya elsősor-
ban a közoktatás átalakításának túlzott
gyorsaságát, az iskolaigazgatók kine-
vezésének állami kézbe vételét nehez-
ményezte, és felhívta a figyelmet arra,
hogy az oktatási színvonal egységesí-
tése nem feltétlenül vezet mindenütt a
nívó emelkedéséhez. A budapesti agg-
lomeráció leggazdagabbak lakta tele-
pülésén, Telkiben a minőségi oktatás
megteremtése a cél, ám ehhez tudni
szeretnék, hogyan működik majd a fi-
nanszírozási rendszer, s milyen adóne-
mekből, mennyit vesznek majd el a te-
lepülésektől.

A hozzászóló polgármesterek részé-
ről számos kérdés merült fel. Mi törté-
nik a többcélú kistérségi társult intéz-

ményekkel? Mi lesz a nemzetiségi
óvodákkal? Miért gondolják, hogy a
minisztérium kompetensebb az intéz-
ményvezetők kinevezésében? Ha elvi-
szik a kistelepülési iskolák felső tago-
zatát, ki fizeti majd a gyerekek utazási
költségét? Miért nincsenek készen a
végrehajtási rendeletek, amikor már
meg kell hozni a jövő évre vonatkozó
döntéseket? Voltak, akik aggályosnak
vélték a fenntartó és a működtető szét-
választását, mások szerint a tervezhe-
tőség hiányának, a finanszírozási kér-
dések bizonytalanságnak köszönhető,
hogy egyre több önkormányzat adná

egyházi kézbe oktatási intézményeit.
Többen kevesellték az EEMI képvise-
lője részéről elhangzott konkrétumo-
kat, ahogy az érdemi egyeztetéseket
elmaradását is kifogásolták.

Az elhangzottakat összegezve és a
kérdésekre reflektálva Gémesi György
leginkább az átállásra szánt időt keve-
selte, a vagyoni, finanszírozási kérdé-
sek tisztázatlanságát és a végrehajtási
rendeleteket hiányolta, s főként érthe-
tetlennek nevezte az önkormányzatok-
kal szembeni bizalmatlanságot. „Ha
egy egyház vagy egy alapítvány lehet
iskolafenntartó, akkor egy önkor-
mányzat miért nem maradhat az? –
tette fel a kérdést – „Miért csak a mű-
ködtetést, világítást és a vécék takarí-
tását bízzák ránk, miért nem tudnak
minket is egyenlő partnereknek tekin-
teni?”

MP

A bölcsődétől az egyetemig – Várakozás és bizonytalanság

MÖSZ: Fontos kérdések válasz nélkül

A Polgármesteri Hivatal díszter-
mében rendezték meg az Ápo-
lók napját május 18-án, amit ha-
gyományosan tanácskozással
ünnepeltek az egészségügyi dol-
gozók. A konferencia ez alka-
lommal a diabetesszel, és az eh-
hez kapcsolódó problémákkal
foglalkozott.

A XII. Egészségügyi Tudományos
Ülést dr. Gémesi György polgármester
nyitotta meg, aki elmondta, fájlalja,
hogy a járóbeteg ellátás elkerül az ön-
kormányzatoktól, de ennél sokkal na-
gyobb problémának tartja a szakma el-
vándorlását, hogy egyre többen külföl-
dön kamatoztatják tudásukat.

A rendezvényen László Mónika, a
Tormay Károly Egészségügyi Központ
munkatársa emlékezett meg Florence
Nightingale angol ápolónőről, akit a
szakma úttörőjeként tartanak számon,
és Kossuth Zsuzsáról, aki a magyar
egészségügyben töltötte be ugyanezt a
szerepet.

Dr. Pappné Víg Ágnes mb. főosz-
tályvezető, GYEMSZ-ETI, Főigazga-
tósága részéről az egészségügyi szak-
dolgozók továbbképzésének változásait
ismertette, majd a szakmai program so-
rán a diabétesz szövődményeit tekintet-
ték át a résztvevők.

Dr. Király László érsebész, főorvos,
a cukorbetegég szövődményeit nép-
egészségügy szempontból közelítette
meg, majd a diabéteszes láb problémá-
iról és szövődményeiről, majd arról be-

szélt, milyen kockázati tényezők játsza-
nak szerepet a betegség kialakulásában. 

Mindezek mellett szó esett a többek
között a megelőzés fontosságáról, vala-
mint a láb és testápolás jelentőségéről a
diabéteszes betegek esetében is. Ez
utóbbi témában Fekete Márta előadá-
sát hallhatták a résztvevők.

A rendezvény főszervezője Havay
Ildikó, a Tormay Károly Egészségügyi
Központ intézményi vezető assziszten-
se lapunknak elmondta, a témaválasz-
tásnál nagy hangsúlyt kapott, hogy a di-
abétesz hazánkban ma népbetegség, s
az elmúlt években is rendszeresen sze-
repelt a kiemelt, és a szakma által fon-
tosnak ítélt témák között. Mint mondta,
a tanácskozáson nagy számban vettek
részt a térséghez tartozó ápolónők, ami-
nek megszervezésében külön köszönet
illeti Felkai Bélánét, az ÁNTSZ vezető
ápolóját a szervezésben nyújtott segít-
ségéért.

(b.j.)

A térségben működő szociális intéz-
mények munkatársai városunkban cse-
rélték ki tapasztalataikat. A Fővárosi
Önkormányzat Gödöllői Idősek Ottho-
na által létrehozott regionális szakmai
műhely tagjai ez alkalommal az Egye-
sített Szociális Intézetbe látogattak el.

Mint azt Czeglédi Ingrid intéz-
ményvezető lapunknak elmondta, a
kezdeményezés néhány éve azzal a cél-
lal jött létre, hogy lehetőséget biztosít-
son az intézmények közötti kapcsola-
tok ápolására, azok szorosabbá fűzésé-
re és egyfajta szakmai fórumra.

Az ESZI-be a fővárosi intézmény-
ben dolgozó munkatársak mellett a
Tessedik Sámuel Idősek Otthonából,

Veresegyházról és Turáról érkeztek a
szakemberek. A félnapos program so-
rán megtekintették a felújított épületet,
a nemrég kialakított terápiás szobát és
az ott folyó munkába is bepillanthattak.
A mentalhigienés munkatársai segít-
ségével gyakorlati bemutatóra is sor
került, de személyesen is kipróbálhat-
ták például a masszázságyat és a fény-
terápiás berendezéseket. 

A szakmai kérdések közül az önkén-
tes munka került napirendre. A szak-
emberek a diákoknak a szociális intéz-
ményekkel való kapcsolatáról cserél-
ték ki tapasztalataikat.

(ny.f.)

XII. Egészségügyi Tudományos Ülés

Középpontban a diabétesz

A Szent István Egyetem Állatorvos-tu-
dományi Kara május 17-én Budapesten
köszöntötte a magyar állatorvosképzés
születésének 225. évfordulóját.

Az ünnepi ülésen dr. Solti László
rektor kiemelte, hogy néhány milliárd
forintból lehet egyetemet teremteni,
még tanári testületet is szervezni, de a
tradíció olyan érték – és erre kiváló pél-
da az Állatorvos-tudományi Kar törté-
nete és kortárs eredményei – amit nem
lehet megvásárolni.

Dr. Kardeván Endre, a Vidékfej-
lesztési Minisztérium államtitkára el-
mondta, hogy 1884-ben választották ki
az első 40 királyi magyar állatorvost.
Pár évvel később elfogadták az állat-

egészségügyi törvényt, s megalakítot-
ták az állategészségügyi szervezetet. 

Dr. Fodor László dékán előadásá-
ban szólt arról, hogy a magyar hallga-
tók képzése mellett a világ 34 országá-
ból érkező diákokat oktatnak teljes kép-
zésben angol és az első két tanévben né-
met nyelven. A kar képzéseire állandó
túljelentkezés tapasztalható. A friss-
diplomások szinte azonnal állást
kapnak.

Dr. Sótonyi Péter professzor fel-
idézte, hogy az első állatgyógyin-
tézetek Lyonban, Bécsben, majd
1787-ben Pesten létesültek. A Pesti
Egyetem orvosi karán ekkor két ál-
latorvosi jellegű kurzus indult: az

egyik orvos- és sebészhallgatók számá-
ra állatjárványtanból; a másik főként
gyakorlati képzést, gyógyászati ismere-
teket nyújtott gazdák, kovácsok, lová-
szok számára.

Az ünnepség a Gödöllői Királyi Kas-
tély lovardájában fejeződött be.

(l.t.)

Terápiák és önkéntesség az idős ellátásban

Tapasztalatcsere az ESZI-ben

225 éves a hazai állatorvosképzés
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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

(Folytatás az 1. oldalról)

A túra zavartalan lebonyolítását kis-
busz, teherautó és orvos jelenléte is
biztosította. Örvendetes, hogy csupán

néhányan pakolták fel a teherautó
platójára a drótszamarat, s választot-
ták a visszaútra a buszt.
A megtett távolság egyébként cseppet
sem volt elhanyagolható. A Leartől a

Hungaroring bejáratig 18 kilométer
az út, a pályán pedig négy kilométer
(pontosan 4381 méter) volt egy „kör”.

Ennél fogva aki végig a nyeregben
volt, az több, mint 40 kilométert
teljesített aznap.
A túrát követően Tóth Tibor alpol-
gármester és Pelyhe József, a Gö-

döllői Lokálpatrióta Klub elnöke el-
mondta: ezúttal is megerősítést nyert,
hogy kiemelten kell foglalkozni a vá-

rosban a kerékpározási szokások, az
infrastruktúra „fejlesztésével”, mert
igény mutatkozik rá (akár szabadidős,

akár mindennapi, hivatás célú brin-
gázásról legyen szó). Hangsúlyozták:
„Egy-két nyugat-európai országban

(gondoljunk csak Hollandiára) már
komoly hagyományai vannak a bicik-

lizésnek: sokan a munkahelyükre is
kerékpárral jutnak el és az autót csak

akkor veszik igénybe, ha feltétlenül
szükség van rá. A kezdeti lépésekkel

elindult „Legyen Gödöllő Kerékpá-
rosbarát Város!” program is ezt a célt
szolgálja; ennek megvalósítása vi-

szont nem egy-két évet vesz igénybe,
hanem az időhorizont 4-5 évre tehető,
ezért kérik a lakosság türelmét és

megértését. Emellett Gödöllőn az ön-
kormányzat szakértő-tervező cégek

és a helyi kerékpáros közösségek be-
vonásával tervezi a belváros kerék-
párosbarát feltételeinek megterem-
tését. cr

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
2012. JÚNIUS 4. (HÉTFŐ), 18 ÓRA 

Rövid műsor és koszorúzás a Művészetek Háza mellett található 
Trianoni emlékműnél. 

Kérjük koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb
május 31-ig Porubjánszki Olíviánál hétköznapokon 9-16 óráig 

a +36/70-376-6544-ös telefonszámon.
Egyben kérjük, hogy a rendvényhez méltó helyszíni előkészületek segítése

érdekében szíveskedjenek a koszorúkat lehetőleg 16.30 óráig 
a helyszínre juttatni. Megértésüket köszönjük.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

GÖDÖLLŐI IRODALMI DÍJ

A Gödöllői Ottlik Kör és a Gödöllői Irodalmi
Kerekasztal irodalmi díjat alapít Gödöllőn
és környékén élő vagy gödöllői kötődésű
amatőr írók számára. Célunk Gödöllő és a
gödöllői kistérség tehetséges irodalmi al-
kotóinak felkutatása, támogatása, elindí-
tása az írói pályán, valamint elismerésben
részesítése. 
A díj fővédnöke dr. Nánási Éva, Gödöllő
címzetes főjegyzője és dr. Gémesi György
polgármester.
A díjat évente meghirdetett pályázat kere-
tében neves szakmai zsűri bírálja el.
A díj első alkalommal történő elnyerésére
a szervezők 2012-ben – városunk neves
irodalmi alakja, Ottlik Géza születésének
100. évfordulójára emlékezve Határtalan
iskola mottóval hirdetjük meg.
Pályázni két kategóriában lehet:
– próza
– vers
A pályázaton bárki részt vehet magyar
nyelvű, még meg nem jelent írásával. Egy
pályázó maximum egy verset és egy no-
vellát küldhet be.
Versnél terjedelmi korlát nincs, prózánál
maximum 10 ezer karakter (szóközökkel
együtt).
A benevezett művek irodalmi értékén túl
egyetlen szempontot kívánunk érvényesí-
teni a bírálat, és a díjak odaítélése során:
hogy a művek szellemisége a választott
mottóhoz kapcsolódjon.
A pályázat jeligés. 
Nevezési díj: nincs
Nevezési korhatár: 16 év
Kérjük a pályaműveket elektronikus és 
nyomtatott formában is küldjék el:

Elektronikusan az irodalmidij@gvkik.hu 

e-mail címre. A küldemény tárgyába írják
be: Gödöllői Irodalmi Díj. 
Postai cím: Gödöllői Városi Könyvtár és In-
formációs Központ, 2100 Gödöllő, Dózsa
Gy. út 8. A borítékra írják rá: Gödöllői Iro-
dalmi Díj.
A pályaművekre csak a jeligét írják rá és a
kategóriát. Kézírásos pályaműveket nem
fogadunk el. Kérjük, a pályaművekre NE ír-
janak személyes adatot!
A pályázathoz külön, zárt borítékban 
(e-mailben külön word dokumentumban)
csatoljanak egy dokumentumot is az aláb-
bi adatokkal:
- jelige, név, életkor, kategória
- lakcím
- telefonszám, emailcím
- bemutatkozás
A jelentkezőktől egy pár soros bemutat-
kozást kérünk, valamint a gödöllői kötődés
részletezését, amennyiben nem rendel-
kezik állandó gödöllői lakhellyel. 
A pályaműveket elbíráló szakmai zsűri
tagjai:
Gaálné dr. Merva Mária múzeumigazgató,
irodalomtörténész
Galántai Zoltán, író, jövőkutató
Kemény István, József Attila díjas költő
Mikó Csaba író, drámaíró
A pályázat összdíjazása 200 000,- Ft,
melyet a zsűri a beérkezett alkotások 
függvényében oszt meg. A díjazottak
ezenkívül emlékplakettben és oklevélben
részesülnek.
Nevezési határidő: 2012. szeptember 3.
(postai bélyegző dátuma)
A Gödöllői Irodalmi Díjat 2012. októbe-
rében az Őszi Könyvtári Napok keretében
adjuk át. 
További információ: Istók Anna: 06-20-
33-11-565, istoka@gvkik.hu
Ocsovszky Zsófia: ottlikdij@gmail.com

Miénk a pálya 3.0

Két keréken a Hungaroringre

1992-ben kezdte meg műkö-
dését a Gödöllői Református
Líceum, Gimnázium és Kollé-
gium. A huszadik tanév alkal-
mából május 19-én tartottak
ünnepséget, amire az öregdiá-
kokat is meghívták. 

A program a református templomban
kezdődött, ahol Bajusz Árpádné
igazgató köszöntötte a megjelenteket,
majd Balogh Tamás, a fenntartó Gö-
döllői Református Egyházközség lel-
kipásztora vezetett áhítatot. Ezt köve-
tően dr. Gémesi György polgármes-
ter gratulált a jubiláló iskolának.
Alapító igazgatóként Barthos Zol-
tánné idézte fel a líceum indulásának
körülményeit, s mondott köszönetet a
pedagógus kollégáknak és mindazok-
nak, akik sokoldalúan segítették az
iskolát és igazgatói munkáját. A talál-
kozó első része a líceum tanári kó-
rusának és tanulóinak zenei műsorá-
val zárult. A folytatásban megtekin-
tették az iskolaépületeket és az azok-
ban rendezett kiállításokat.

– Meghatottsággal állok itt, hiszen
húsz éve, az első évnyitón is szól-
hattam önökhöz – kezdte köszöntőjét
Gémesi György. – Bár mindenki szá-
mára sok megpróbáltatást hozott az

elmúlt két évtized, ugyanazzal a szív-
vel és lélekkel állunk itt, mint az ala-
pításkor. Azt is tudjuk, hogy ez az
időszak a magyar történelemben csak
egy pillanat, de saját életünknek na-
gyon jelentős korszaka. Az itt végzett
diákok eredményesen helytálltak a
felsőoktatásban. Az iskola meg tudta
tartani lelkiségét és hitét, amire a
belső építkezéséhez múlhatatlanul
szüksége volt. Köszönöm mindenki
hozzájárulását, aki segítette a lí-
ceumot, s közvetve Gödöllő fejlődé-
sét!

Befejezésül a polgármester Isten
áldását kérte az iskola dolgozóinak a
további munkájukhoz. Bajusz Árpád-
né megköszönte a város és vezetője
részéről végig megnyilvánuló szere-
tetet és odafigyelést az iskola munká-
ja iránt. 

– A híres református iskolák több

száz évesek. Mi egy új iskola
születésénél lehettünk együtt,
amit az Isten akart létrehozni és
ő tartott meg eddig is – mondta
előadásában Barthos Zoltánné.
– Bennünket erre a szolgálatra
hívott. A semmiből nem lehet
építkezni, iskolát felszerelni –
de Istennel lehetett. Olyan so-
kan összefogtak az iskoláért,
hogy ha mind itt lennének, most

megtelne velük a templom. A Bibliá-
ban azonban sehol sem olvashatjuk,
hogy az Istenben hívőket nem érheti
baj, de azt igen, hogy nem hagyja el
őket a nyomorúságukban. Isten a ter-
hek hordozásában mindig velünk volt

– állapította meg az alapító igazgató,
aki megemlékezett a húsz év alatt el-
hunyt diákokról, lelkészekről, támo-
gatókról. lt

Megőrizte a lelkiségét és a hitét

Húszéves a Gödöllői Református Líceum
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A kamaszkor válságos időszak.
Aki kamasz, már nem gyerek, s
még nem felnőtt. Neki magának
is nehéz elviselnie saját magát,
hát még a környezete számára
milyen megpróbáltatásokat tar-
togat. Dr. John Townsend Ka-
maszhatárok című könyvében a
szülők szemszögéből tekint a ka-
maszokkal járó gondokra, a szü-
lőknek ad tanácsokat, mit en-
gedjenek meg és mit ne gyerme-
küknek. 

A tizenévesek lassan eltávolodnak szü-
leiktől, a „családközpontúság” szerepét
a „barátközpontúság” veszi át náluk.
Megkérdőjelezik szüleik értékrendjét,
saját világnézetet alakítanak ki. Ugyan-
akkor szükségük van a családi háttérre,
támaszra, szeretetre. 

Mikor engedjünk nekik és hogyan?
Mikor helyénvaló, s milyen mértékben
a szigor? A szerző végigjárja könyvében
az összes gondot, az összes lehetőséget.

Először is azt tanácsolja: a szülők te-
kintsenek vissza saját kamaszkorukra.

Induljanak ki abból, nekik mi fájt annak
idején, mitől menekültek, mire vágytak.
Emlékeik alapján alakítsák ki a gyerme-
kük számára felállított korlátokat. Az
ezzel foglalkozó első rész A szülők ha-
tárai címet viseli. A következő rész
összefoglaló címe: A tinédzserek világa. 

Mert hiába, eltelt a szülők kamasz-
kora óta egy nemzedéknyi idő, változott
a világ, változtak a körülmények. Rész-
letesen végigveszi a könyv a mai kor-
ban előforduló „gyakori problémákat”.
Mások ma a tanulási problémák, más-
ban merül ki az agresszív viselkedés,
mint egy-két évtizede. Az alkoholfüg-
gőségen kívül megjelent, s egyre gya-
koribbá válik a drogfüggőség. 

Szó esik a könyvben a vitatkozási
kultúráról, a megállapodások megsze-
gésének lehetséges következményeiről.
A ház körüli teendők megosztásáról. Az
öltözködésről. Meddig és hogyan ad-
junk kimenőt a fiatalnak? Mi ösztönöz-
het egy kamaszt az önbántalmazásra?
Mi csalásra és hazugságra? Dacra és
tiszteletlenségre? A szülők semmibe-
vételére? 

Taglalja a szerző a legriasztóbb dol-
got: a kamasz szökését a szülői házból.
Felhívja rá a figyelmet, hogy milyen
szörnyűségek fenyegethetik ilyenkor,
akár még az élete is veszélyben forog-
hat. Az interneten való ismerkedés vagy
a korán elkezdett szexuális élet is szám-
talan veszélyt rejthet magába. Megértés
és türelem. Ezek a kulcsszavak ahhoz,
hogyan segíthetnek a szülők a gyerme-
küknek az egészséges felnőtté válásban.
Alkalmazzanak korlátokat, de ami ve-
zérli őket ebben, sohasem az önkény,
mindig a szeretet legyen. 
(Dr. John Townsend: Kamaszhatárok)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A nagy gyerek

A Levendula Galéria látogatói jól ismerik azt a különös hangulatot, ami szinte
vonzza az arra járót, hogy lépjen be a Remsey körúti bemutatóterem ajtaján, és
időzzön el egy kicsit a kortárs alkotásokat nézegetve. 
A hét vége óta új kiállítás fogadja a vendégeket. Ez alkalommal három alkotó:
Juhász Tünde üvegművész, Simon Edina kerámiaművész és Arthur Meyer
festőművész munkáiban gyönyörködhetnek a látogatók. A kiállított műveket
június 14-ig láthatják az érdeklődők. jk

2002. június 1. nevezetes nap volt vá-
rosunk életében: ezen a napon adták
át a Gödöllői Városi Könyvtár és In-
formációs Központ új épületét, hogy
a kor elvárásainak megfelelő színvo-
nalon szolgálja az olvasót. A 10 éves
évfordulóra készülve, minden évből
felidézünk egy-egy olyan eseményt,
amellyel a könyvtár törekvéseiről,
eredményeiről kívánunk hiteles ké-
pet adni.

Minden könyvtár büszke arra, ha
gyűjteményében olyan ritkaságok
vannak, amelyek máshol nem talál-
hatók meg. A Gödöllői Városi
Könyvtárban ilyen a cserkész gyűjte-
mény. A 2010-ben, amikor a Magyar
Cserkész Szövetség helyet keresett
könyvtári és múzeumi gyűjteménye
számára, nem is találhatott volna al-
kalmasabb helyet Gödöllőnél. A
könyveket, újságokat, a levéltári
anyagot a könyvtár, a múzeumi kiál-
lítási tárgyakat a Városi Múzeum fo-
gadta be. 
A magyar cserkészek két nagyszabá-
sú rendezvénye is Gödöllőn zajlott,
1933-ban a Jamboree, a negyedik
cserkész világtalálkozó, majd 1939-

ben a Pax-Ting, az első cserkészlány
világtábor. Annak, aki a kor történetét
kutatni szeretné, a gödöllői könyvtár-
ba kell jönnie, itt találja meg az erede-
ti levéltári iratokat, levelezéseket. A
Magyar Cserkészszövetség iratanya-
gát a Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatal 2004-ben védetté nyilvánította.
A cserkész levéltár dokumentumait
korábban az Országos Levéltár ren-
dezte, így a 1912-1948 időszak irat-
anyagai jól kutathatók a könyvtárban.
A Nemzeti Kulturális Alap támogatá-
sával kutató terem is létesült, ahol az
iratok őrzése, szakszerű tárolása, és a
kutatómunka is biztosított. A gyűjte-
mény folyamatosan gyarapszik ma-
gánszemélyek ajándékaival, akik el-
jönnek megnézni a cserkész gyűjte-
ményt, majd úgy ítélik, hogy jó gaz-
dája Gödöllő a régóta őrzött, féltett
könyveknek, csapatnaplóknak, fotók-
nak és a könyvtárnak ajándékozzák
azokat.
A dokumentumok rendezése, feldol-
gozása folyamatosan történik, amely-
ben a könyvtár munkatársán kívül há-
rom önkéntes, a gyűjteményt koráb-
ban gondozó cserkészvezető is részt

vesz. A segítségre szükség is van, hi-
szen nagyszámú az 1994-ben újjáala-
kult Magyar Cserkészszövetség do-
kumentum anyaga is.
A cserkész könyvek, folyóiratok fel-
tárását elvégezte a könyvtár, a
www.gvkik.hu honlapról elérhető ka-
talógusban is megtalálhatóak. A gyűj-
temény egyik különlegessége, hogy
az 1948-1994 közötti időszakból –
amikor csak határainkon túl működ-
tek magyar cserkészcsapatok – is
szép számban őriz dokumentumokat.
A könyvtár örömmel gondozza ezt a
gyűjteményt, melyet június 16-án, a
Múzeumok éjszakáján levéltári túra
keretében bemutat az érdeklődőknek.

E heti akció: május 24-31.
Késedelmi díj: csak 10 Ft. (vala-
mennyi tartozás esetében)
Előző heti megfejtésünk:
Observer sajtófigyelő adatbázisunk-
ban nézhet bele az ország jelentő-
sebb folyóirataiba.
Játék:
Ki az a gödöllői kötődésű író, aki
1912-től egyik alapítója és irányadója
volt a magyar cserkészmozgalom-
nak?
Megfejtését kérjük, adja le a regiszt-
ráción!

Több,  mint könyvtár

Megkezdődött Zichy Mihály Er-
zsébet királyné Deák Ferenc ra-
vatalánál című festményének
restaurálása, amit a munkák be-
fejezése után Gödöllőn állítanak
ki. 

A munkálatok megkezdését a Gödöllői
Királyi Kastély 2011-ben az NKA Mú-
zeumi Szakmai Kollégiumtól nyert pá-
lyázata teszi lehetővé. Az 1.400.000 Ft
támogatást azonban csak restaurálás I.
ütemére (konzerválás) elegendő, a foly-
tatásra újra pályázni kell. 

A „haza bölcse” 1876 januárjában
halt meg, holttestét a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia földszinti előcsarnoká-
ban ravatalozták föl. Temetése előtt há-
rom nappal megjelent Erzsébet királyné
a ravatalnál, ahol egy koszorút helyezett
el, és térdre ereszkedve imádkozott. Két
olyan ember találkozott itt, aki a Habs-
burgok és a magyarok történelmi ki-
egyezésében jelentős szerepet játszott.
Az esemény hírét rögtön fölkapta a
sajtó, másnap arról cikkeztek az újsá-
gok, hogy ezt a patetikus jelenetet költői
és festői módon szükséges volna meg-
örökíteni. Trefort Ágoston vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Zichy Mihály

festőművészt bízta meg, hogy egy
reprezentatív festménnyel állítson em-
lékművet az eseménynek.

Az ekkor Párizsban élő Zichy nem
volt jelen Deák temetésén, de hogy hi-
teles képet tudjon készíteni, Budapestre
utazott. Találkozott a királynéval, akiről
vázlatot készített és megtekintette az ál-
tala az eseményen viselt gyászruhát, a
temetkezési társaság pedig újra fel-
építette a ravatalt az eredeti helyszínen.
A művész azt a pillanatot ra-
gadta meg a festményen,
amint a királyné elhelyezi
koszorúját a ravatalon. Egy
év múlva elkészült a mű,
Zichy hazaküldte Párizsból,
de mégsem mutatták be a
nagyközönségnek. A művész
ugyanis ráfestette a képre azt
a cipruságat, amelyet állító-
lag Kossuth Lajos küldött
Deák sírjára, és ez elfogad-
hatatlan volt a királyi udvar számára.
Zichynek át kellett festenie a képet. 

Így aztán csak 1877 nyarán he-
lyezték el az Erzsébet királyné Deák
Ferenc ravatalánál című festményt a
Nemzeti Múzeum 6. képtári termé-
ben, az ún. Habsburg-teremben a ki-

egyezés folytonosságának jelképe-
ként. A képet egy ideig a Magyar Tu-
dományos Akadémián állították ki,
majd eltűnt a nyilvánosság elől. A leg-
utóbbi időkig a Magyar Nemzeti Ga-
léria raktárában őrizték, rossz állapot-
ban, hengerre tekerve. Története szá-
mos olyan történelmi, művészettör-
téneti információval szolgál, olyan
eszméket közvetít, amelyeknek átadá-
sát a kastélymúzeum küldetésének te-
kinti. Restaurálása a Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatásával kezdődhetett
meg.
A teljes restaurálás után, várhatóan

2013 végén, a Magyar Nemzeti Mú-
zeum tulajdonában lévő műkincset a
Gödöllői Királyi Kastélyban, Erzsébet
királyné kedvenc magyarországi tar-
tózkodási helyén állítják ki. Méltó
helyre kerül, a királyi család életét be-
mutató állandó kiállításon kap helyet.

Tisztelgés a “haza bölcse” előtt

Gödöllőre kerül a festmény

Három művész, egy tárlat

A természet távlatai
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Végleges helyére került a műemlékvédelmi elismerés

A Királyi Várót díszíti az ICOMOS-díj
(folyatás az 1. oldalról)

Az avatást követően a műemlékvé-
delmi szakemberek megismerkedtek
az épülettel és a munkálatok részle-
teivel. A Királyi Váró épülete 2011-
ben a MÁV Zrt. és Gödöllő város ön-
kormányzata közös kezdeményezésé-
re, a Norvég Alap támogatásának kö-
szönhetően nyerte vissza eredeti
szépségét. A korábban rossz állapotú,
vasúti várónak használt épület felújí-
tásának összköltsége 1.337.000 euró
volt.

A munkálatok során visszaépítet-
ték a kupolás fedélszerkezetet, a há-
rom homlokzaton végigfutó egykori
kovácsoltvas oszlopokon álló, mí-
ves perontetőt, és felújították a vá-
ros felőli oldalon a kocsifelhajtót,
valamint az előtte lévő területet és a
két oldalán hajdan volt kerti ágyáso-
kat. Az épület új funkciót kapott: az
egykori hercegi, királyi és királynéi
várókban a Gödöllői Városi Múze-
um gondozásában közlekedéstörté-
neti és egy helytörténeti kiállítás ka-

pott helyet, a
fennmaradó terü-
leteken pedig ide-
genforgalmi léte-
sítményt és szín-
vonalas kávézót
alakítottak ki.

A Királyi Váró
épülete az átadás
óta az érdeklődés
középpontjában
áll, mind az ide-
genforgalomban,
mind a kulturális
életben egyre je-

lentősebb szerepet tölt be, de többek
között a múlt év végén itt írták alá az
Európai Gazdasági Térség (EGT) és
Norvég Finanszírozási Mechanizmu-
sok újabb időszakáról szóló megálla-
podásokat, melyek 43 milliárd forint
értékű támogatást jelentenek hazánk-
nak. (k.j.)

A Múzeumok Világnapját ünne-
peltük május 18-án, s már egy
hónapot sem kell várni a követ-
kező nagyszabású múzeumi ün-
nepig: június 16-án, a Múzeum
Éjszakája keretében várja majd
számos érdekes program az ér-
deklődőket.

Ingyenesen tekinthették meg a Gödöl-
lői Városi Múzeumban és a Királyi Vá-
róban a kiállításokat az érdeklődők má-
jus 18-án pénteken. Az ünnep alkalmá-
ból egy érdekesség is várta a látogató-
kat, a Csupor-gyűjtemény egy különle-
ges darabját csodálhatták meg. Az egy-
szerűnek tűnő barna fadoboz egy XIX.
századi, mégis 3D-s képnézegető volt,
az úgynevezett sztereoszkóp, amit ta-
lán a diavetítőhöz hasonlíthatnánk, de
térhatású képet varázsolt a szemlélő
elé. A szerkezetet egy napig láthatták és
próbálhatták ki az érdeklődők.

A következő múzeumi rendezvény-
sorozatig nem kell túl sokáig várni.
Idén június 16-án rendezik meg a Mú-
zeumok Éjszakáját, aminek keretében
városunkban tizenegy helyszínen vált-
ják egymást a programok. A GIM-ház,

ahol a kert kap főszerepet ebből az al-
kalomból – a Múzsák kertje című kiál-
lítás megnyitóját követően előadások
várják majd a látogatókat.

A Gödöllői Városi Múzeumban egy-
részt a kiállítótérben, másrész az épület
belső udvarán zajlanak majd az esemé-
nyek. A tárlatvezetések és elődások
mellett a Garabonciás Színtársulat elő-
adásán és a Berka Együttes táncházán
vehet majd részt a közönség.

A Gödöllői Városi Könyvtár és In-
formációs Központ és a Szent István
Egyetem Kosáry Domokos könyvtára
is színes programokkal készül: többek
között felolvasóest, levéltári barango-
lás, fotókiállítás és zenés programok
között lehet majd válogatni.

A főtéren ez alkalommal a muzsikáé
lesz a főszerep, az Arpeggio Gitárzene-
kar, a Gödöllői Városi Vegyeskar és a
Balogh Jazz Trió koncertjét hallgathat-
ják az érdeklődők. 

Innen csak néhány lépés az Erzsébet
Királyné Szálloda, ahol kézműves vá-
sár, tűzugrás és kiállítás várja a látoga-
tókat. A Művészetek Háza is nyitva áll
a látogatók előtt ezen az estén. Az épü-
let belső udvarán, a stúdiószínpadon és

a NovoCaféban éjfélig váltják egymást
a színielőadások, koncertek és előadá-
sok.

Kedvelt célpontja a rendezvényso-
rozatnak a Királyi Kastély, ahová ez al-
kalommal is érdemes lesz ellátogatni.
A parkban, az épületben és a díszudva-
ron egymást váltják az események.

A Levendula Galéria a múlt évben is
nagy sikerrel kapcsolódott be a Múze-
umok Éjszakája eseményeibe. Az idén
is kibővülő helyszínnel várja a felnőtte-
ket és a gyerekeket egyaránt.

A nagyszabású programsorozatnak
idén is lesz új helyszíne, bekapcsolódik
ugyanis a rendezvénysorozatba a Wal-
dorf iskola is. A helyszínek között ez
alkalommal is kisvonat szállítja majd
az érdeklődőket.

(b.z.)

Hódmezővásárhely kezdeményezésé-
vel május 18-án megalakult a Magyar
Kerámiavárosok Szövetsége. A Gö-
döllőt, Hollóházát, Karcagot, Kecske-
métet, Magyarszombatfát, Mezőtúrt,
Pécset, Sárospatakot, Zalaegerszeget
és Hódmezővásárhelyt egyesítő szer-
vezet a hagyományos gyártási mód-
szerekkel dolgozó kerámiaműhelyek
és az egyes településekhez köthető
jellegzetességek megőrzése és támo-
gatása mellett a kerámiakultúra, a ke-
rámiaművészet, a turizmus, a kerami-
kusoktatás, valamint a gazdaságfej-
lesztés megerősítésén dolgozik majd
közös erővel.

Európában négy országban műkö-
dik nemzeti keramikus szövetség, a
megalakult hazai szervezet lehetősé-
get ad Magyarországnak a nemzetkö-
zi érdekképviseletre is. Hódmezővá-
sárhely önkormányzata a kerámiaipar
és a kézműves szektor fejlesztésében,
valamint a nemzetközi együttműkö-
dések terén elért eddigi eredményei
és tapasztalatai alapján, kezdemé-
nyezte a magyar kerámiavárosokat
összefogó szövetség megalakítását.

A szövetség fő célkitűzése a ha-
gyományos gyártási módszerekkel
dolgozó kerámiaműhelyek, valamint
az egyes tagok hagyományaihoz köt-
hető jellegzetességek megőrzése és
támogatása, a helyi kulturális, illetve
történelmi értékeknek tekinthető ke-
rámiatermékek népszerűsítése. A fe-
lek közös erővel lépéseket tesznek a
kerámiakultúra, a kerámiaművészet
támogatása, az ehhez kapcsolódó tu-
rizmus élénkítése, a keramikusoktatás
megerősítése és a gazdaságfejlesztés
ösztönzése érdekében.

A települések az együttműködés
keretében közös fejlesztéseket való-
síthatnak meg, programokat dolgoz-
nak ki a kihalással fenyegetett termé-
kek és előállítási módszerek védelmé-
re, ösztönzik olyan termékek előállí-
tását és használatát, amelyek gyártása
természetes eljárásokkal történik, de
a tervek között szerepel egy minden
évben megrendezésre kerülő, közös
kiállítás is.

A valós fejlődés megalapozása ér-
dekében a szövetség a teljes kerámia-
szektort bevonja tevékenységébe, így

a helyi önkormányzatok szoros
együttműködésben dolgoznak kerá-
miaipari szereplőkkel, testületekkel,
alapítványokkal, különböző non-pro-
fit intézményekkel, valamint minda-
zon szervezetekkel, amelyek érdekel-
tek a kerámiaszektor fejlesztésében és
a regionális fejlődés elősegítésében.

Európa négy országában műkö-
dik nemzeti szövetség: Franciaor-
szágban, Olaszországban, Spanyolor-
szágban, valamint Romániában; a
szövetségek tagjai a hagyományos,
történelmi múlttal rendelkező kerá-
miavárosok. A hazánkban létrejött
kezdeményezéssel a spanyol és fran-
cia kerámiavárosok szövetsége máris
partnerséget vállalt.

Városunk Pannonhalmi Zsuzsa, a
Wartha Vince Kerámia Művészeti
Közalapítvány elnökének kezdemé-
nyezésére kapott meghívást a szövet-
ségbe, aki 20 éves kacsolatot ápol
Gödöllővel és a GIM-házzal. Munkái
városunk kiállításain rendszeresen
szerepelnek. Az együttműködést Six
Edit civil referens írta alá.

(ny.f.)

Gödöllő a magyar kerámiavárosok között

Már a Múzeumok Éjszakájára készülünk

Múzeumi ünnepek

Gémesi György és Nagy Gergely
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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 26‐27‐28‐án:
9‐11 óráig: 

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.

Rendel:
dr. Vaskó Márta állatorvos

Tel.: 20‐9913‐057.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Egyre kevesebb gólya fészkel
Somogyban. Főleg a Külső-
somogyi falvakból tűnnek el,
a Dráva mentén még jól érzik
magukat. 
A természetvédelmi őr szerint
az élőhelyeiket beerdősítik,
beépítik, ezért nem költöznek
vissza. Nagybajomban, az
egykor gólyák fővárosának
emlegetett településen most
mindössze öt pár költ.
Nézze meg az erről készült
videót:

http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2012-04-17/rohamosan_fogynak_a_somo-
gyi_golyak_-_videoval.html

VII. Bika‐tavi Természetvédelmi
és Ornitológiai Tábor

Az MME Gödöllői Helyi Csoportja 2006 óta rendezi meg
a Bika‐tavi Természetvédelmi és Ornitológiai Tábort, a BITOT‐ot.
A táborban 9‐14 éves diákok vehetnek részt. A sátrakat és a napi

háromszori étkezést, illetve a szakmai programokhoz szükséges felszerelést a
helyi csoport biztosítja. A gyerekek külön 6‐7 fős kiscsoportokban mennek

délelőtti szakmai programokra. Minden kiscsoportot egy
szakvezető és egy kiscsoportvezető kísér.

Programok: Rovarászat, Madarászat, Gyűrűzés, Természetjárás, Botanika és
Meteorológia. Délután közös játékok, illetve ismeretterjesztő előadások
kötik le a gyerekeket. A második BITOT óta a délutáni programokat egy a

történelemhez kapcsolódó játékos kerettörténet színesíti. 2007‐ben a török
hadjáratokat, 2008‐ban A magyarok honfoglalását, 2009‐ben Az olimpiai

játékokat ókortól a napjainkig, 2010 ‐ben a gondolkodó ember Homo sapi‐
ens kialakulását, 2011‐ben a magyar mondák és népmesék világát elevenítettük
fel a résztvevő gyerekekkel. A következő tábor kerettörténetét mindig a tábor első
napján ismertetjük a gyerekekkel. Reméljük, hogy egyre több gyerekkel tudunk a

jövőben közösen találkozni Galgahévízen és táborozni egy jót! 
Helyszín: Galgahévíz, Bika‐tó
A tábor időpontja: 2012. július 27‐ aug. 4. (érkezés 27‐én 16 órától)
Elhelyezés: a helyi csoport által biztosított sátrakban
Részvételi díj: 28.000 Ft (az előleg határidőre történő befizetése esetén,
ami június 30., ezután 30.000 Ft)
Jelentkezés: 9‐14 éves korig
Elérhetőség: Juhász Tibor (06‐20‐519‐8690)

Név: ……………………………...................………….
Születési év: ....................................................
Levelezési cím: .................……………………………………………
Telefon: …………………………………..
E‐mail cím: ……………………………..........……, osztály: ….....…..
A sikeres jelentkezés feltétele a minél pontosabban kitöltött feladatlap (40‐
nél több beérkezett és jól kitöltött feladatlapnál az érkezési sorrend számít)
és a szülői beleegyezés! A táborba való felvételről értesítést küldünk az 
e‐mail vagy a levelezési címedre. A részvételi díjat a táborba való felvétel
után kell befizetni. Ha nem adtál meg e‐mail címet, melyet rendszeresen né‐
zel, akkor ne felejtsd el mellékelni a saját címedre megcímzett felbélyegzett
borítékot is!
Jelentkezési határidő: Június 15.
Jelentkezési cím: 2114 Valkó Rózsa F. köz 6/A, E‐mail: juhosz@freemail.hu
Tárgy: BITOT jelentkezés_NÉV

FELADATLAP
1. Hány Nemzeti Park van Magyarországon, melyik volt az első?
…….....…...............…….......……................……........…..…............................... 
2. Mit nevezünk reliktum fajoknak?
…………………………………………………........................…………............................
...................................................................................................................
3. Sorolj fel 3 fokozottan védett halfajt!
…....................................    ……......….........…………    ………...............…………
4. Sorolj fel 3 cseppkőbarlangot Magyarország területéről!
…………………………………................................................................................
....................................................................................................................
5. Kösd össze: aszmag Tavaszi hérics

Pipacs
Réti iszalag

becő Káposzta
Terpedt pimpó
Pozsgás zsázsa

tok Fátyolos nőszirom

Rohamosan fogynak a somogyi gólyák

A fokozódó felmelegedés kö-
vetkeztében számos emlős
élőhelye túl gyorsan helyező-
dik át ahhoz, hogy az érintett
fajok lépést tarthassanak az
ütemmel: tíz százalékuk szá-
mára ez egyet jelent a pusztu-
lással, egyes területeken akár
az emlősök 39 százaléka is
odaveszhet egy amerikai tanul-
mány szerint.

Az éghajlatváltozás vesztesei első-
sorban a főemlősök, a kistestű em-
lősök, a rovarevők és a trópusok em-
lősei lesznek. Várhatóan jobban al-
kalmazkodnak majd a ragadozók és a
mérsékelt, illetve hideg éghajlatú te-
rületek lakói – írták a kutatók az ame-
rikai tudományos akadémia folyó-
iratában (PNAS).

Az eddigi számítások alábecsülték
az éghajlatváltozás áldozatainak a
számát, ugyanis nem vették figyelem-
be, hogy milyen gyorsan képes át-
költözni egy bizonyos faj az eredeti
élőhelyéről egy másikra. Carrie

Schloss, a seattle-i Washington Egye-
tem kutatója és kollégái 493 észak- és
dél-amerikai emlősfaj terjedési se-
bességét határozták meg, majd a ka-
pott értékeket összehasonlították tíz
éghajlati modell által jósolt élőhely-
elmozdulásokkal.

A fokozódó felmelegedés miatt a
kutatók szerint már most átlagosan
évente hat kilométerrel tolódnak el a
sarkok irányában az éghajlati övek és
az élőhelyek. A hegységekben évtize-
denként hat métert emelkednek az

élőhelyek határai. A fo-
lyamat a jövőben csak
gyorsulni fog.

Sok állat számára
azonban lehetetlen kö-
vetni ezt a mozgást. Az
Amazonas-vidék emlő-
sei például legfeljebb
egy kilométert haladnak
évente, míg az előre-
jelzések szerint élőhe-
lyeik ez idő alatt nyolc
kilométerrel tolódnak el.

A főemlősök élettere 75 százalékkal
fog csökkenni az évszázad végére an-
nak következtében, hogy a majmok
nem lesznek képesek lépést tartani
élőhelyeik áthelyeződésével.

Mindezt fokozza, hogy az ember a
táj nagy részét úgy alakította át a te-
lepülésekkel, utakkal és szántó-
földekkel, hogy azok áthághatatlan
akadályt jelentenek az állatok szá-
mára. A kutatók számítása szerint
ezek kikerülése átlagosan évente 800
méter többletutat jelent a legtöbb em-
lős számára, ha alkalmas új területe
akar találni.

A ragadozók – mint például a far-
kasok, nagymacskák vagy rókák –
számára ez általában nem okoz gon-
dot, a rágcsálók és a főemlősök szá-
mára annál inkább. Egyesek mind-
össze 100 métert tesznek meg évente,
így ez a kerülő meghaladja képes-
ségeiket. Schloss és kollégái ezért az
emberi létesítmények miatt elpusz-
tuló emlősök arányát további 2,4 szá-
zalékra teszik.

Ahogy az embereknek, úgy az állatoknak is van joga
teljes életre – akár fél lábbal is. Luca, a rétisas mű-
végtagot kapott gondozóitól, akinek közel másfél
évvel amputálták egyik lábát.

A szegény állat akkor faágak közé szorult, és napokig lógott le-
felé a fáról. Mire megtalálták, és a Hortobágyi Madárkórház
Alapítványhoz került, már sajnos nem lehetett megmenteni
végtagját.
Most azonban új esélyt kapott, és csonkolt lábára művégtagot
készíttettek, amely különleges rögzítése miatt nem esik le, de a
madár sem akarja egyelőre levenni magáról. Amennyiben az el-
járást siker koronázza, esztétikai plasztik bevonatot tesznek a
nyíló és záró ujjakkal készült művégtagra.

Együttműködési megállapodást kö-
tött Gödöllőn május 18-án a Szent Ist-
ván Egyetem a SUNWO Zrt-vel a kí-
nai császárfa (Paulownia elongata)
Smaragdfa fajhibridjének hazai adap-
tációjával és hasznosítási lehetősé-
geivel kapcsolatos kutatásokra, majd
Smaragdfa csemetéket ültettek el a
Genetika és Biotechnológiai Intézet
kísérleti terén.

Mi is az a Smaragdfa?

Japánból származik, de Kínán keresz-
tül került az Egyesül Államokba va-
lamikor az 1800-as években, ahol sok
éves fajtanemesítést követően a létre-
hozott Smaragdfa a mai Zöld Ipar
számára kimagasló tulajdonságokat
produkál. Az Európai Uniós laborató-
riumban történő mikroszaporítással
(in vitro) előállított csemetéket Ke-
lebia mellett (Vajdaság) ültetvényen
tesztelték és Magyarországon a

Homokhátság elsivatagosodó terüle-
tének rehabilitációját segíti az a mint-
egy 20 vállalkozás, akik 2012-ben az
„Európai Zöld Sziget Programot”
elindítják.

A Smaragdfa különlegességei közé
tartozik, hogy nem csak gyors nö-
vekedésű, de virágos és nyolc éves
korától már kitűnő minőségű – magas
fűtőértékű – faanyagot biztosít, amely
kedvező összetételével számtalan te-

rületen hatékonyabbá teszi a gaz-
dálkodást. 
A SUNWO tájékoztatója szerint a
Smaragdfa szinte minden típusú tala-
jon megél, még homokos, szerves
anyagban szegény, nehézfémekkel
fertőzött, hamuval kevert talajon is.

Egy hektár ültetvény évente
48 tonna port, szennyeződést
köt meg, erős gyökérzete
megakadályozza a talajeró-
ziót, továbbá enyhíti a hő-
mérsékleti ingadozásokat, és
javítja a levegő áramlását és
páratartalmát. Levele szív
alakú, sötétzöld, átmérője
akár 70 cm is lehet, ami egy
hét éves fa esetén mintegy
60 kilogrammnyi levéltö-
meget is jelenthet évente, így

ideálissá téve azt zöldtrágya és takar-
mányozási célokra is. Magas protein
(9,5%) és nitrogéntartalma (15%) új
dimenziókat nyithat az állattartásban
és a biotrágya alapú talajjavításban.

lt

Kínai császárfa hibridek a Fácánosban 

Műlábat kapott Luca, a rétisas

Az emlősök tíz százaléka pusztulhat ki a klímaváltozás miatt
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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 !

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

Május 14-én kezdetét vették a
Futsal NB I elődöntői. A Gödöllői
Bikák csapata az MVFC Berety-
tyóújfalu ellen küzd a döntőbe ju-
tásért, eddig kevés sikerrel. Két
mérkőzést követően 2–0-ra ve-
zet az MVFC, az egyik fél harma-
dik győzelméig tartó párharc-
ban.

Az első, berettyóújfalui találkozón le-
nullázta csapatunkat a házigazda Mezei
Vill, akik sima, 4–0-ás győzelmet arat-
tak. Ekkor már érezni lehetett, hogy a
nagyobb játékerőt képviselő friss ku-
pagyőztes Hajdú-Bihar megyeiek nem
akarják a véletlenre bízni a továbbjutás
kérdését. Sőt, Ughy Márk piros lapja
miatt is kesereghettek a gödöllőiek a

mérkőzést követően. A gödöllői, máso-
dik felvonás sem hozott sok boldogsá-
got a Bikák híveinek. Az első 10 percet
leszámítva, amikor is 2–0-ra vezetett a
Gödöllő, mintha csak egy csapat lett
volna a pályán és ezek a vendégek vol-
tak. Folyamatosan őrölték fel a mieink
ide-geit és a végén simának tűnő 7–2-es
győzelmet ünnepelhettek. A lapzártánk
után befejeződött harmadik, hajdúsági
találkozó már-már csak formalitás. Ter-
mészetesen, azért ne temessük idő előtt
a Gödöllői Bikák alakulatát, hiszen az
elmúlt nyáron az első osztályba vissza-
jutó csapatunk négy közé kerülése már
önmagában sikernek számít, sőt, még
fényes is lehet a finis a bronzcsatában...
A másik ágon a Győr szintén 2–0-ra ve-
zet összesítésben az Aramis ellen, így
nagyon valószínű, hogy a 3. helyért a
Gödöllő a Colospectrum Aramis ellen
mérkőzik. Május 24-én biztosan lesz
meccs Gödöllőn, vagy az MVFC elleni
4. találkozó, vagy a bronzcsata első fel-
vonás az Aramis ellen!
Futsal NB I, elődöntő, 1. mérkőzés
MVFC Berettyóújfalu – Gödöllői Bikák
4–0 (1–0)
Futsal NB I, elődöntő, 2. mérkőzés
Gödöllői Bikák – MVFC Berettyóújfalu
2–7 (2–2) Gól: Schrancz Balázs (2)
Következik:

Május 24., csütörtök 18:15, SZIE
Sportcsarnok

Utánpótlás – Középdöntők kö-
vetkeznek

A Gödöllői Bikák mindhárom korosztá-
lyos csapata, az U15-ös, az U16 és az
U18-as is sikerrel vette az alapszakasz
küzdelmeit, így bejutott a középdöntők-
be, a legjobb nyolc csapat közé az orszá-
gos futsal bajnokságban. Az U18-sok,
akik az U19-es bajnokságban szerepel-
nek és ott a 2. helyen végeztek a keleti
csoportban, a Rába ETO (nyugati cso-
port 1. helyezett), az FTC (közép cso-
port 1. hely), valamint a Gyöngyös
(keleti csoport 3. hely) ellen kell, hogy
kivívják a legjobb négy közé jutást. A
szintén egy évvel idősebbek között ver-
senyző U16-os csapat a keleti csoportot
nyerte az U17-es kiírásban. Tóth Lász-
ló fiataljai a döntőbe jutásért a Soroksár
(közép csoport 1. hely), a Cső-Montage
(nyugat 2. hely), valamint a Debreceni
EAC-Nyíradony (kelet 3. hely) ellen
mérkőznek majd.
Az U15-ös gödöllői alakulat az északi
csoport második helyén végzett és jutott
így el a középdöntőig, ahol a június 2-ai
gyöngyösi középdöntőben a Gyöngyös,
a Rubeola FC Csömör, valamint a
Gyömrő ellen kell, hogy kivívja a né-
gyes döntőbe jutást.
Mindhárom korosztályban a szabályok
értelmében a középdöntő két négyes
csoportjából az első kettő jut be a négy-
csapatos döntőbe. -ll-

Futsal – Elődöntők

Érvényesülő papírforma
Május 16-tól tekinthető
meg a Művészetek Házá-
ban Fehér Viktor fotográ-
fus, „Lányok küzdelme és
öröme” című kiállítása. A
kiállítás június 10-ig láto-
gatható.

A fotósorozat az alkotó legked-
vesebb fotóin keresztül mutatja
be nekünk a női kézilabda szépsé-
geit és küzdelmeit. A május 17-ei
megnyitón dr. Ökrös Csaba, az
NKSE női NB I-es kézilabda csapa-
tának vezetőedzője jelent meg, va-
lamint a megnyitó után közönség-

találkozó keretében a csapat három
játékosával, a gödöllői nevelésű
Barján Biankával, Klivinyi Kin-
gával, valamint Tápai Szabinával
találkozhattak az érdeklődők.

-li-

Képkiállítás – A kézilabda szépségei

„Lányok küzdelme és öröme”

Május 12-én, Baján rendezték
meg az országos Szakiskolások
Sporttalálkozóját, amelyen a gö-
döllői Montágh Imre Általános
Iskola és Speciális Szakiskola di-
ákjai is részt vettek, sőt, mi több,
remekül szerepeltek a verse-
nyen.
Harmath Leonárd 800 méter síkfutás-
ban és súlylökésben, Rózsa Norbert
200 méteren, valamint a Svéd váltó (Ba-
ranyi József, Pásztor László, Baranyi
Károly, Pók Márk) is az 1. helyen vég-
zett. Pók Márk a 100 méteres távon a 2.,

míg Baranyi Károly 400 méteren a 3.
helyen ért célba. A Montágh iskola az
eredmények alapján a 3. helyet érte el a
csapatok között.
A csapatot felkészítő Iski Zsolt így ér-
tékelte a versenyt: – Remekül teljesítet-
tek a srácok. Nem is álmodtunk ilyen
sok dobogós helyről, persze, azért nem
vagyunk csalódottak. Köszönet az isko-
la igazgatónőjének, Bucsyné Prém Ka-
talinnak és Tóth Tibornak, hogy le-
hetővé tették a részvételt, valamint a fel-
készítő társamnak, Hajdú Tibornénak
a segítségért.                                               -izs-

Diáksport – Országos Szakiskolások Sporttalálkozója

Montágh érmek Bajáról

Az év második megméretteté-
sén vett részt a Gödöllői Contact
ITF Taekwon-do Sportegyesület.
Hatvan városában került meg-
rendezésre a Nemzetek Kupája
elnevezésű nemzetközi Taek-
won-do verseny. 

Az eseményen a magyar kiválóságok
mellet szlovák, cseh, román, szerb, hor-
vát és szlovén csapatok is részt vettek.
30 egyesület, mintegy 240 főt számláló
mezőnyébe a gödöllőiek hosszas felké-
szülést követően érkeztek Kókai Zsolt,
4. danos mester irányításával. A serdülő
lányok népes mezőnyében Meszlényi
Kíra jó teljesítménnyel bronzérmes lett
formagyakorlat és küzdelem kategóri-
ákban. A serdülő fiú kategóriában Bene-
dek Dániel Tibor jó formát mutatva -56

kg-os küzdelemben szintén bronzig ju-
tott. Az ifjúsági lány versenyszámokban
a gödöllőiek örömére Tóth Ágnes ki-
egyensúlyozott teljesítménnyel forma-
gyakorlatban aranyéremmel, míg -52
kg-os küzdelemben bronzéremmel zárt,
míg Nagy Laura formagyakorlatban
ezüstérmes lett. A hét-
vége talán leglátvá-
nyosabb részének az
ifjúsági fiúk számai
bizonyultak, melyben
Péter Norbert kivá-
lóan teljesítve forma-
gyakorlatban ezüstig
jutott, míg Haber-
mann Attila forma-
gyakorlatban és -51
kg-os küzdelemben is
a 3. helyen végzett. 

A -74 kg-os küzdelmei selejtezőben
Navratil Tamás képviselte a gödöllői
csapatot, aki parázs csatát vívott a leg-
jobb négybe jutásért, de ezúttal nem si-
került bekerülnie az elitbe.
A sportolók jó teljesítménye mellett fon-
tos megemlíteni, hogy az egyesület ré-
széről Könczöl Alexandra versenybí-
rói teendőket látott el.
Az egyesületről, edzésekről infó:
http://itftaekwondo.uw.hu -li-

Harcművészet – ITF Taekwon-do

Éremeső a Nemzetek Kupáján

Az elmúlt hétvégén a Hévíz-
györköt fogadta a Gödöllői SK
labdarúgó csapata a megyei I 
osztályú bajnokságban. A nyolc-
meccses sikertelenségi sorozat
ezúttal sem szakadt meg, miután
nem bírt egymással a két csapat.

Senkinek sem jó, 1–1-es döntetlent ját-
szott a lendületesen kezdő, de a végére
elfáradó Gödöllői SK, így már kilenc
meccs óta nyeretlen Nagy Dániel csa-
pata. A Gödöllői SK 26 játéknapot kö-
vetően 33 pontjával a 8. helyen áll a baj-
noki tabellán.
Sztriskó István U19-es alakulata köny-
nyedén abszolválta mérkőzését, egy 
ötöst hintett a Hévízgyörknek, ezzel to-
vábbra is 4. a tabellán 51 pontjával.
Pest megyei I osztály, 26. forduló

Gödöllői SK – Hévízgyörk SC 1–1
(1–0) Gól: Kővágó Ádám
Pest megyei I osztály U19, 26. forduló
Gödöllői SK – Hévízgyörk SC 5–0
(2–0) Gól: Gróf Roland, Kurunczi Dá-
niel, Menyhárt Ákos, Ben Ali Mourad
(2)

Utánpótlás – Aranycsata a Hat-
van ellen

Tóth László U16-os csapata május 24-
én nagy valószínűséggel bajnoki döntőt
játsszik a Táncsics Mihály úti sporttele-
pen 17:30 órás kezdéssel az FC Hatvan
U17-es együttese ellen. Az egy évvel
idősebbek között vitézkedő gárda pont-
azonossággal áll a tabella élén a hatvani-
akkal, így ez a találkozó fog dönteni a
bajnoki aranyról a kiemelt II osztály
U17-es kiírásában, a közép-keleti cso-

portban.
NB II U17-es bajnokság közép-keleti
csoport, 24. forduló
Dunakeszi Vasutas – Gödöllői SK U16-
Maglód 14–0 (7–0) Gól: Husz Attila
(3), Szabó Bence (3), Győri Gergő (4),
Varsányi Áron, Dobi Gergő, Bali Dávid,
Bihari Gábor
Gödöllői SK U16-Tura – FC Dabas 2–4
(1–3) Gól: Veres István, Batizi Bence
NB II. U15-ös bajnokság közép-keleti
csoport, 26. forduló
Szolnoki MÁV – Gödöllői SK 2–3
(1–3) Gól: Balogh Róbert, Molnár Már-
ton, Fellegi Nándor
NB II. U13-as, ¾ pályás bajnokság
közép-keleti csoport, 26. forduló
Szolnoki MÁV – Gödöllői SK 5–1
(1–0) Gól: Horváth Gábor
Pest megyei U13, ¾ pályás bajnokság
25. forduló
Gödöllői SK (U12) – Sülysáp KSK 5–1
(5–0) Gól: Veréb Máté, Csordás Csaba,
Tóth Benedek, Gábor András, Balogh
Bálint  -lt-

Rendezvény időpontja: június 09-
10. 
Rajt: Gödöllő Erkel Ferenc Általános
Iskola (Szabadság tér 18.)
Rajt nyitva tartása: 20-22 óráig
Cél nyitva tartása: 20-06 óráig
Csomagmegőrzés biztosított.
Ellátás túra közben: csoki, víz, üdítő
Célban: zsíros és lekváros kenyér,
üdítő
Díjazás: névre szóló oklevél, kitűző

Nevezési díj: 30/20 km távokon 900
Ft/fő;12/6 km távokon 500 Ft/fő
Magyar Turista kártya kedvezmény
30/20 távokon 100 Ft/fő
Térkép: Gödöllői-dombság turista-
térképe

További információ kérhető az
alábbi telefonszámokon: 

Kobzi András:+36-30-609-87-29,
Kobzi Andrásné: +36-30-209-28-28

www.margita344-2.hu

Gödöllő Éjszakai 30/20/12/6

kilométeres gyalogos túra

Érthető a kétgólos Schrancz Balázs fáj-
dalma (fotó: Biszkup Miklós)

Labdarúgás – Bajnoki döntő a fiataloknál

Senkinek sem jó döntetlen

Május 20-án rendezték az Isa-
szegi-tó 5-ös taván – a Pelikán
Horgászegyesület tava – a tava-
szi gyermek horgászversenyt,
amelyen összesen 30-an vettek
részt és versengtek, a ki tud több
törpeharcsát fogni versenyen.

A Pelikán Horgász Egyesület, valamint
a Fogyatékosok Pest Megyei Sportszö-
vetsége által szervezett versengésben a
lányoknál Samu
Adrienn nyert,
megelőzve Kovács
Patríciát és Har-
mati Lillát. A fiúk
küzdelmében Plac-
hy Máté bizonyult a
legaktívabbnak, itt a
2. helyen Hamar
Zsombor, míg a
harmadikon Ratkai

Csaba végzett. A legnagyobb halat a
versenyen Rizzo Dario fogta, aki ezért
különdíjban részesült.
A díjakat a horgászegyesület elnöke Ge-
rőfi László, a Sportszövetség elnöke
Tóth Tibor, míg az önkormányzat ré-
széről dr. Nánási Éva címzetes főjegy-
ző asszony, valamint dr. Kálmán Mag-
dolna aljegyző asszony adták át a gye-
rekeknek.

-il-

Horgászverseny – Gyermek a Pelikán HE taván

Csak a törpeharcsák nem élvezték
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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

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

A GIM‐HÁZ ÜNNEPI, NYITVA TARTÁSI RENDJE:

2012. május 26. (szombat)             Nyitva 14.00 – 18.00 óráig 

2012. május 27. (vasárnap)            Zárva – Pünkösd vasárnap

2012. május 28. (hétfő)            Zárva – Pünkösd hétfő 

Pünkösd után, még május végéig látogatható a GIM‐Ház gyűjteményes
kiállítása, bejelentkezést követően, 

munkanapokon is, 9.00 órától 15.00 óráig!

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

e‐mail: gimhaz@invitel.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655

Május 21-28-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.:
419-749. 
Május 28-jún. 4-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-
251.

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

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!

Társasházas övezetben:   
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 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

Tisztelt Leendő Támogatónk!

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület ezen a nyáron is szeretné
vendégül látni a moldvai csángó is-
kolások 25 fős csoportját Lészpedről
Márton Attila tanár úr vezetésével.

Immár hatodik alkalommal készülünk
megszervezni a moldvai csángó gye-
rekek gödöllői és balatonlellei táboro-
zását.
Ehhez kérjük az Önök támogatását! Ter-
veink szerint a gyermekek 2012. június
24-28-ig lesznek a Balatonon, és 28-án
délután érkeznek Gödöllőre, ahonnan
július másodikán ebéd után indulnak ha-
za Moldvába. 

2012. június 28-július 2-ig befogadó
családokat keresünk! 

A befogadó családoktól azt kérnénk,
hogy 4 éjszakára vállalják a kisdiákokat,
és gondoskodjanak az ellátásukról! Ál-
talános iskolás lányokról és fiúkról van

szó, akik otthon nagyon nehéz körülmé-
nyek között élnek. A magyarországi tar-
tózkodásuk alatt a legfontosabb célkitű-
zésünk, hogy minél többet gyakorolják
a magyar nyelvet. 
Azt szeretnénk, ha olyan családok je-
lentkeznének a gyerekekért, ahol álta-
lános iskolás gyermek van a családban.

Több városi rendezvényen fognak
részt venni, de lehetőség nyílik családi
programok szervezésére is!
Akik nem tudnak gyermeket fogadni,
de szeretnék támogatni kezdeménye-
zésünket, kérem, hogy adományaikkal
segítség programunk megvalósítását!

Pénzbeli támogatásukat egyesüle-
tünk bankszámlaszámlájára küld-
hetik el:
PÁTRIA Takarékszövetkezet
65100266-11058186,  csángó gyere-
kek nyaralására megjegyzéssel!
A gyermekeket vállaló családok
Szűcs Józsefnénél jelentkezhetnek
2012. május 28-ig a következő telefon-
számon: 20-959-9188, illetve Büttner
Saroltánál jelentkezhetnek 2012.
május 29-től: 30-609-5022, 06-28-
421-235
E-mail:buttner.sarolta@gmail.com.
Várjuk azon segítőkész emberek tá-
mogatását, akik felelősséget éreznek a
határon túli magyarok sorsáért a Kár-
pátokon kívül is!
Köszönettel fogadunk bármily csekély
adományt, mert azok összeadódva le-
hetővé teszik tervünk megvalósítását!
Köszönjük, hogy elolvasta felhívásun-
kat!
Gödöllő, 2012-05-20

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
nevében:

Szűcs Józsefné, az egyesület elnöke 
Büttner Sarolta programfelelős

Felhívás – Gödöllő Egészségügyéért díj

A 2012. évi városi Semmelweis napon ismételten átadásra kerül a GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ.
Gödöllő Város képviselő-testülete rendeletének alapján a díj azoknak a személyeknek vagy közösségeknek adomá-
nyozható, akik a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet folytattak a gyógyító-
megelőző munkában, illetve a szociális gondoskodás területén jelentős eredményeket értek el.
GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJBAN évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető; amennyi-
ben közösségre nincs javaslat, három személy részesíthető a díjban.
Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan személyekre, közösségekre, akiket méltónak
tartanak e kitüntető cím elnyerésére.
A javaslatot a Népjóléti Irodára szíveskedjenek megküldeni (Polgármesteri Hivatal, Népjóléti Iroda, 2100.Gödöllő,
Szabadság tér 7 sz.)

Határidő: 2012. május 31.

Tisztelettel:
Futás Levente sk. Egészségügyi Bizottság elnöke                                                       Kristóf Etelka sk. Népjóléti Bizottság elnöke

Tisztelt Adózó!
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 32.§. (1) bekezdése értelmében 
2012. május 31-ig kell iparűzési adóbevallást adni. A nyomtatvány a www.godollo.hu honlapon érhető el (ügyinté-
zés-irodák-nyomtatványok-bevallások). A bevallásadási kötelezettségüknek kizárólag ezen a nyomtatványon szíves-
kedjenek eleget tenni. A nyomtatvány csak kitöltés után nyomtatható. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó
adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be. Az adóleszámolási különbözetet a bevallásra előírt
határidőig kell megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelhető vissza.
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.
Mentes az adó alól a vállalkozó, ha a számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Az
adóbevallást azonban ebben az esetben is be kell nyújtani.
Számlaszámaink megváltoztak!

A kötelezettségek teljesítésére az alábbi számlák használhatók:
Iparűzési adó 12001008-00155330-04500004
Építményadó 12001008-00155330-04300000
Telekadó 12001008-00155330-04400007
Idegenforgalmi adó 12001008-00155330-00900000
Gépjárműadó 12001008-00155330-04600001
Késedelmi Pótlék 12001008-00155330-04700008
Bírság 12001008-00155330-04800005
Államigazgatási Eljárási Illeték 2001008-00155330-05100009
Talajterhelési díj 12001008-00155330-05000002

Tájékoztatom, hogy a határidő elmulasztásának esetén mulasztási bírság kiszabásának van helye.
ADÓIRODA

Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület – Segítség a csángóknak!
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Eper- és spárgahetek az étteremben
Magyar spárgából és eperből készült finomságokkal várjuk

kedves vendégeinket!
Hétvégi családi büféebéd

Korlátlan italfogyasztással. Május 19-től 3290 Ft-os áron!
Pünkösdi hosszú hétvégén is várjuk büféebédünkre!

Tartsa nálunk ballagási ebédjét, vacsoráját! Szolid árak!



INGATLAN

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

+ Városközpontban a Kossuth Lajos
utcában 1. emeleti teljeskörűen igényesen
felújított (klíma, konyhabútor, nyílászáró,
stb..) egyéni fűtéssel, alacsony rezsikölt-
séggel 56m2-es lakás eladó. Irányár:
12.5M forint, Érdeklődni: 20/ 9279 570

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

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

+ Akció! Új építésű 4 lakásos tár-
sasházban, 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, kony-
ha-étkezős bruttó 55nm-es, cirkófűtéses
lakás eladó kulcsrakészen. I.ár 13,7MFt
20-7722429 

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

+ AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ
RÉSZEN 3 szoba nappalis garázs
összekötéses ikerház 510 nm saját
telekkel kulcsrakészen eladó 24,5MFt-ért
20-7722429   

+ Alkalmi vétel! Remsey Krt.-on 1+2 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
kocsi beállós családi ház 500 nm-es
telekkel Iár 25MFt  20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

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

+ Gödöllőn, kellemes környéken, szélső
sorházi lakás nappali +2szoba, saját kert-
tel. 17,5MFt 20-9447025

+ Új építésű 1+2félszobás 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 mfsz.i lakás 9.6MFt 20-8042102

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

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

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

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

+ Eladó lakásokat keresek készpénzes
ügyfeleim részére (20) 804-2102

+ Kiváló befektetés! Eladó Gödöllő
belvárosában, Erzsébet park szomszéd-
ságában, 100 nm-es nappali+3 szobás
családi ház, kertrésszel, garázzsal. Üzleti
tevékenységre, irodának, vagy visszabér-
lésre is alkalmas. I.ár: 24,9 mFt. Érd.:
06/20-417-7687

+ Gödöllőn eladó a Harasztban 3 szobás
felújítás alatt álló családi ház, 996 nm-es
telken. I.ár: 23,9 mFt. 3600 , Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Mogyoródon 170 nm-es, újszerű családi
ház eladó. A ház szinteltolásos kialakítása
exkluzívvá teszi megjelenését. Nappali,
konyha, étkező, két fürdőszoba, három
hálószoba. A házhoz 1140 nm-es telek tar-
tozik, két kocsibeállási lehetőséggel, elek-
tromos kapuval. I.ár: 54 m Ft. 3586, Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllő legkedveltebb részén, a Blahai
dombon eladó két lakrészes 150 nm-es
nagyon jó állapotú és elosztású három
szobás+nagy nappalis családi ház. I.ár: 27 m
Ft. 3596, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

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

+ Gödöllő központjában eladó egy 82 nm-
es, jó tájolású, két és fél szobás, jó
állapotú lakás. Az ár tartalmaz egy terem-
garázs beállási helyet is. I. ár: 17,9 m Ft.
3598, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 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 m Ft.
3591, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 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
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ 17 éve működő nyereséges, tartozás-
mentes vállalkozás családi okok miatt
átadó. Jól bejáratott piaccal, munkával, ref-
erenciákkal, honlappal. Biztos megélhetés,
perspektíva, a befektetés megtérülési ideje
a befektetési összeghez képest rövid, egy
– két év. Érd.: 20-41-77-687

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

+ Gödöllőn eladó áron alul családi ház,
amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2
fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz,
gondozott, parkosított udvar, kút,
hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új
nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-
6243 (egész nap).

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

+ ENERGETIKAI TANUSÍTVÁNY
KÉSZÍTÉSE LAKÁSRA, HÁZRA OLCSÓN,
GYORSAN, SZAKSZERŰEN. Épület zöld-
kártya, energiatakarékossági szaktanác-
sadás. 20/5432-735 

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

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

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

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

„Mert nyalni csak úgy
lehet, ha élvezzük az

ízeket …”

Beköszöntött végre a szép nyári, meleg időszak,
így szerintem mindnyájunknak jól esne ha
lehűtenénk magunkat egy finom fagyival! Ezt
tettem én is, ezúttal városunk központjában, az
Átrium Üzletház oldalában lévő Sissi Fagyizóba
látogattam el, ahol Koncz Andreával, a fagyizó
tulajdonosával beszélgettem.

- Kérem, mesélje el, hogyan indította el vál-
lalkozását!
- Először a Balatonon nyitottuk meg a fagyi-
zónkat, mely éveken keresztül sikeresen
működött, ám gödöllői lakosok révén felis-
mertük városunk piaci keresletét, így határoztuk
el, hogy a gödöllőieket is megismertetjük a fagy-
laltkülönlegességeinkkel, és hoztuk létre a  Sissi
Fagyizónkat, több mint 1 éve. Vendégkörünk
szerencsére nem csak a helyi lakosokból tevődik
össze, hanem a turisták, a külföldiek is szívesen
megállnak egy-egy frissítő gombóc kedvéért.
Különlegességképp tudom ajánlani számukra az
ibolya fagylaltot, mely köztudottan Erzsébet
királyné kedvence volt, mely napjainkban is őrzi
népszerűségét a fogyasztók között.
- Gyönyörű színkavalkádot látok a pultba tek-
intve, hányféle fagyi közül választhatunk?
-  Egyszerre kb. 30 féle ízzel tudjuk kiszolgálni
kedves vásárlóinkat, melyeket itt helyben
főzünk meg! Kihangsúlyozom, hogy nap mint
nap, minden reggel friss adagokat készítünk,
hogy igazán finom és mindenképp minőségi
termékekkel fogadjuk a vásárlókat, hiszen az ő
megelégedettségük a legfontosabbak nekünk. 
- Legyen szíves fejtse ki, hogy mit ért minőségi
fagylalton.
- Az elkészített fagyik a minőséget a megbízható
anyagok felhasználása biztosítja. Mi a
legkiválóbb olasz fagylalt alapanyagokkal dol-
gozunk, de amiből lehetséges MAGYAR ter-
mékeket választunk. Így például a környéken
fellelhető termelőktől származó gyümölcsöket
vesszük alapul főzésnél. Valamint valódi kakaó-
port, igazi vaníliarudat használunk a mester-
ségesen előállított kristályvanilin helyett. És
tejet, tejszínt használunk fel fagylaltunk

készítése során. Különböző tejporok, előre gyár-
tott fagylaltporok használata megengedetlen
számunkra. Éppen ezért úgy gondolom, hogy
180 Ft egy gombócért nem olyan sok, hiszen
ezért az árért fogyasztóink kizárólag minőségi és
ráadásul nem a más fagylaltozókban
megszokott módon lehúzott kanállal mérjük,
hanem jó nagy adag fagyit kapnak cserébe.
- Mi a helyzet a cukorbetegekkel, a
fogyókúrázókkal, gondoltak rájuk is?
- Természetesen, a diabetikus fagyik főzése
közel áll hozzánk, mert a lakossági igények ezt
is megkívánják tőlünk. Ezek a fagylaltjaink
csökkentett szénhidráttartalmúak, valamint
több ízvilágban készítjük el őket, hogy a cukor-
beteg vendégeinknek bőven legyen választási
lehetősége köztük.
- A Sissi Fagyizóban mivel frissülhetünk még
fel ebben a kora nyári hőségben?
- Mivel vállalkozásunk középpontjában a
vendégeink állnak, éppen ezért megpróbálunk
minden igényt kielégíteni amit egy fagyizó
adhat, így a jó minőségű és megbízható gombó-
cok mellett 5 féle jégkásával, hideg üdítővel,
jegeskávéval hűsíthetik le magukat, ezek mel-
lett a koffeint kedvelőknek finom kávéval és
cappuccinoval kedveskedünk. A hét minden
napján nyitva vagyunk, 9 órától 20-ig (tikkadó
melegben 21 óráig) szeretettel várjuk az
édesszájúakat, a hűsölésre vágyókat minőségi
fagylaltjainkkal a Sissi Fagyizóban, illetve a
Mannában abc teraszán a Rét utca – Blaha
Lujza utca kereszteződésénél, ahol szintén 30
féle fagyit kínálunk naponta.
Ezúton is szeretném megköszönni vásár-
lóinknak dícsérő szavaikat és voksukat melyet a
minőségi fagylaltjaink mellé letettek!

Köszönöm a beszélgetést! 
Sissi fagyizó Gödöllő Átrium üzletház
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+ „BIKAHÁZ” SÜRGŐSEN ELADÓ! MOST
25%-AL OLCSÓBBAN! Kockaház
Harasztban! 960 m2-es telekkel. Mint a
bika: 50 cm-es tégla falakkal, csont száraz
72 m2-es, 2 szobás, bővíthető téglaház,
cirkófűtéssel, kis pincével, melléképület-
tel, külön garázzsal, formás, széles telken
eladó! IRÁNYÁR: 18.900.000 Ft - aki a leg-
gyorsabb, viheti! CSAK NÁLUNK! Tel.:
0630-337-9000. www.ingatlanvadasz.hu
– SPAR MÖGÖTT, az ÚJ TEMPLOMMAL
SZEMBEN!  Sorszám: 5402.

+ Bármi áron eladó! Nagyon szeretnénk
eladni egy barátunk újszerű házát a
Fenyvesben. Maga a tökély, és mivel
családi oka van: 80 MFt helyett most 55
Millió Ft-ért. 160 m2 (Nappali + 4 háló) +
pince + terasz + duplagarázsos, kiváló,
2006-ban épült téglaházat gyönyörű
helyen biztos nem kapsz máshol. Ehhez
hasonlót árverezésen adnak, ezért a
szerencsés vásárló most nagyot kaszál-
hat. Csak nálunk! Tel.: 0630-337-9000.
www.ingatlanvadasz.hu – A SPAR
MÖGÖTT!  Sorszám: 5498.

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

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

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

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

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

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

+ Gödöllőn Bethlen Gábor utcában 764
nm-es TELEK (víz, villany, gáz, csatorna az
utcában) felújítandó vagy lebontandó ház-
zal eladó. Iár: 16 MFt. Tel: 30/986-3094 

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

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

+ 26 nm-es, Gödöllő belvárosi, gázkon-
vektoros, fürdőszobás lakásomat elad-
nám 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 

+ Eladó Gödöllőn a János utcában 64 nm-
es, részben felújított 1.em lakás. Kisebb
csere is érdekel. (Gödöllő, Szada,
Veresegyház.) Tel: 20/366-1808 

+ ELCSERÉLNÉNK zsámboki 3 szobás, jó
állapotú kertes családi házunkat, hasonló
nagyságú gödöllői téglaépítésű társasházi
lakásra 2. emeletig. Tel: 20/460-4464 

+ Gödöllőn a Szőlő utcában III.em. felújí-
tandó, parkra néző, 59 nm-es 2 szobás,
laminált padlós, erkélyes lakás eladó! Iár:
9,8 MFt. Tel: 70/206-0447

+ Gödöllőn eladó a Kazinczy körúti
lakótelepen egy II. em. 51 nm-es, egyedi
fűtéses lakás. Iár: 9 MFt. Tel: 30/9924-312 

+ Eladom zsámboki összközműves csalá-
di házam. Belül felújított, kertészkedésre,
állattartásra alkalmas. Tel: 20/954-6600 

+ ERDŐKERTESEN (templom mögötti
dombon) aszfaltos, rendezett utcában
eladó 63 nm-es 1+2 félszobás, fiatalos
stílusú összkomfortos családi ház 240
nöl-s sarki telekkel, teljes közművel! A kert
rendezésre szorul. Ára alku nélkül 13 MFt.
Tel: 28/786-160, 30/7125-058 

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

+ Gazdálkodásra alkalmas zártkerti
övezetben, Gödöllő Nyárkút utcában bek-
erített 1912 nm-es szőlő és gyümölcsös-
ben 45 nm alapterületű 2 szintes
téglaépület (víz-ásott kút, villany van) eladó
vagy lakótelepi LAKÁSRA CSERÉLHETŐ.
Értéke: 10 MFt. 70/323-1159 

+ Gödöllőn kétszintes családi ház 180 nm
hasznos alapterülettel, +250 nm-es
ragasztott fa szerkezetű télikertben 50
nm-es feszített víztükrű medencével, pezs-
gőfürdővel, szaunával, külön bejáratú
gondnoki lakással eladó. Iár: 67 MFt. Tel:
20/9354-687 

+ SÜRGŐS! ÁRON ALUL ELADÓ
Palotakerten liftes házban, 62nm-es, 2
szobás, erkélyes, DNy fekvésű, jó állapot-
ban levő tehermentes lakás. Bölcsőde,
óvoda, iskola, tömegközlekedés 1 percre.
Ára: 7,9MFt. Tel: 30/751-4078 

+ ELADÓ HÁZ CSÉPÁN (teljes felújításra
szorul) 500 nm saroktelken. Víz, villany
van. Nagyon jó befektetés, horgászás,
nyaralás. Cserkeszőlő 7 km. Családi okok
miatt sürgősen, telekáron, olcsón
600.000,-Ft-ért eladó. 20/9-555-278 

ALBÉRLET KIADÓ

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

+ Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás
lakás egyik különbejáratú, bútorozott
szobája, fürdőszoba, konyha használattal,
TV, telefon, internet szolgáltatással TÁRS-
BÉRLETBE KIADÓ. Azonnal költözhető,
kizárólag nem dohányzó személy részére.
Egy havi kaució szükséges! Ár: 30.000 Ft.
+ a rezsi fele. Érd.: +36/70 318 2127

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

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

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

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

+ 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 

+ Gödöllőn, Palotakerten 2 szobás,
bútorozott lakás kiadó. Tel: 20/200-
7759, 28/630-577 

+ Kiadó Gödöllőn 2 félszobás téliesített
faház 2012. 06. 10-től. Érd: 30/650-2194 

+ Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent
János utcában egy 38 nm-es frissen felújí-
tott, 1 szoba, konyhás, egyedi gázfűtéses,
összkomfortos lakás új bútorokkal beren-
dezve. 45.000 Ft/hó + rezsi + 2 hónap
kaució Érd: 06/30/2027828

+ Gödöllőn II. emeleti 2 szobás lakás
hosszútávra kiadó. Tel: 30/288-3240 

+ Máriabesnyő Fenyvesben 62 nm-es
tetőtéri LAKÁS KIADÓ. Bérleti díj: 50.000,-
Ft +rezsi költség/hó (2 havi kaució). 50
nm-es fűtött MÉLYGARÁZS BÉRELHETŐ.
Tel: 20/2128-320 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

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

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

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület? 

Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt,

s mi meg is írjuk Ön helyett! További információ: 70/381-76-94

KIEMELT AJÁNLATUNK:

IGAZSÁGÜGYI 
SZAKÉRTŐI 
INGATLAN-

ÉRTÉKBECSLÉS
ÉS

ÉPÜLET-ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY 

KÉSZÍTÉSE



+ 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 

+ KÜLÖNÁLLÓ, ÚJ ÉPÍTÉSŰ RAKTÁR
KEDVEZŐ ÁRON KIADÓ GÖDÖLLŐN A
TESCO KÖZELÉBEN. Tel: 70/542-5509 

+ Dózsa György úti házsoron önálló
GARÁZS ELADÓ. Más célra is
hasznosítható. Tel: 30/519-1137 

ÁLLÁS

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

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

+ Vasipari, vagy műszerész képzettségű
munkatársat keresünk gödöllői telep-
helyünkre. A jelentkezést önéletrajzzal kér-
jük az aquarex@aquarex.hu címre küldeni. 

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

+ Induló üzletbe eladó „nem dohányzó”
női munkatársat keresünk 20-tól 40 éves
korig. Érdeklődni 9-17-ig az alábbi telefon-
számon: 30/728-7910 

+ Targoncásokat, csomagolókat keresünk
a Ledo jégkrém gyárba, 2 műszakba.
Jelentkezni 8.00 - 16.00-ig az alábbi tele-
fonszámon: 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 (prog-
ramozási 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. karban-
tartási technikusokat (methatronikus
középfokú szakmai végzettség) budapesti
munkahelyre. Érd: 10-19-ig 70/366-3401,
70/366-5808, devicekft@freemail.hu 

+ Érettségizett és vegyésztechnikusi
végzettséggel rendelkező munkatársakat
keresünk operátori munkakörbe egy
gödöllői telephelyű multinacionális
céghez. Jelentkezés fényképes önéletrajz-
zal: szemelyzet@jokerkarrier.hu 

+ Au-pair-t keresünk Hollandiába ottlakás-
sal egy évre egy középkorú hölgy szemé-
lyében, minimális angol nyelvtudással két
kisgyermek mellé (3-5 évesek). Szállás,
ellátás térítésmentesen, plusz fizetés.
Munka kezdete július közepe. Jelentkezni:
varga.nicolette@gmail.com 

+ Nagykereskedelmi cég keres jó kommu-
nikációs készségű, agilis munkatársat
boltvezetői munkakör betöltésére gödöllői
üzletébe. Villamos ipari végzettség előnyt
jelent. Fényképes önéletrajzot a
los.imre@mixvill.hu e-mail címre várjuk.
Érd: 30/915-0804 

+ Sürgősen felveszünk villanyszerelőt
középfokú szakirányú végzettséggel,
legalább 5 éves szakmai gyakorlattal.
Jelentkezés önéletrajzzal és a
végzettséget igazoló dokumentumok
bemutatásával. Postacím: HM ARMCOM
ZRt. 2101 Gödöllő, Pf:395. Tel: 28/422-
119/212-es mellék 

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

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

+ Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulá-
sok szakszerű elhárítása, talajcsapok
cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, moso-
gatók, csőtörések javítása 0-24-ig.
70/264-3660 

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

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

+ KERTGONDOZÁS: metszés, perme-
tezés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, ala-
pos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel: 30/528-7777 

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

+ TAKARÍTÁST, mosást, főzést vállalok.
Hétvégén és ünnepnapokon is! Tel:
20/260-9550 

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

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

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

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

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

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

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

+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépc-
sőház és homlokzatfestés rövid határidőv-
el, 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 

+ PARKETTÁS vállal hagyományos és sza-
lagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel:
70/505-1177. 

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

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

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

+ Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok,
WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-
elhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
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+ Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű
lakásfelújítás, burkolás, festés, lakatos-
munka. 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 szakdolgoza-
tok, házidolgozatok, vagy más jellegű
anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS

+ MÉG MINDIG NEM ÚGY MEGY AZ
ANGOL, AHOGY SZERETNÉD? 2 angol
egyéni órát ajándékba kapsz tőlünk. Ehhez
csak be kell jönnöd hozzánk 2012. május
30-ig és bejelentkezned ingyenes ajándék
angol egyéni óráidra. Nyelvtanfolyamra
járnál, de attól tartasz, hogy nem olyan
tanárt kapsz majd amilyet szeretnél? Vagy
egyszerűen csak félsz, hogy nem jössz
majd ki a csoportoddal? Ez többé nem
probléma! Minden csoportos és egyéni
nyelvtanfolyamunkra 100 százalékos
elégedettségi és pénzvisszafizetési garan-
ciát vállalunk! Nézd meg honlapunkat és
jelentkezz ma! WWW.STUDIOONLINE.HU

+ Tanulj velünk angolul, németül, olaszul,
franciául, spanyolul és oroszul csoportban
vagy egyéni órákon. Gödöllő Állomás Tér 5.
- A vasútállomással átellenben - FKNYSZ:
00884-2011. Esetleg Telefonálnod
kényelmesebb?  Telefon: 20/216 62 40

+ Beszélgessünk angolul középfokon!
Beszédkészség-fejlesztő heti 1X2 tanóra:
szerda: 18.30-20.00-ig. Középfokú
nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok. Már
most jelentkezz nyári szuperintenzív angol
nyelvtanfolyamokra: pl: 3 hetes középfokú
nyelvvizsga, érettségi alapozó: június 25-
júl. 13-ig.  A többi: www. toptan. hu, top-
tan1999@gmail.com, 30-224-75-63.

+ ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OROSZ,
OLASZ, SPANYOL INTENZÍV tanfolyamok
indulnak. Tanfolyamtípusok: 1.
NYELVVIZSGA felkészítő; 2.
BESZÉDgyakorló, 3. KÜLFÖLDI munkavál-
laláshoz és állásinterjúkra felkészítő.
Anyanyelvi és magyar diplomás tanárok.
Óradíjak: 620 Ft/órától. I.L.I. Nyelviskola,
Gödöllő, Kőrösfői u. 2., Tel: 28/511366.
info@ili.hu  (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 nyelvtanulás-
sal. 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 diákok-
nak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS
MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk:
emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953  

+ ANGOL nyelvi, kreatív kézműves és
SPORT napközis tábor indul: Jún.18-
22.között, 10-14 éveseknek. Játékos,
beszédcentrikus angol, sok sporttal,
kézműveskedéssel, medencés bulikkal.
Pedagógusaink: Leon és Andrew (brit
tanárok), Kaspárné Márti (kézműves),
Körmendi Kati (atléta). 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 (Ny.sz:13-0295-04) 

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

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

+ 12 éves FRANCIA nyelvtanári gyakorlat-
tal vállalok érettségire, nyelvvizsgára való
felkészítést, teljesen kezdők tanítását és
segítek iskolai problémák esetén. Tel:
30/638-4947 

ADÁS~VÉTEL

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

+ MEGNYITOTTAM HASZNÁLTRUHA
ÜZLETEMET Gödöllőn a Kossuth Lajos u.
15.sz. alatt, a régi posta emeletén. A
ruhák – cipők ára 999,-Ft/kg. Árufeltöltés
folyamatos. 

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

ÜDÜLÉS

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

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

+ Üdüljön ZALAKAROS Gyógyfürdőn,
kellemes környezetben 2-3 ágyas, jól fel-
szerelt apartmanokban 2.500,-Ft /fő
/nap. Előjegyezhető az alábbi tele-
fonokon: 93/318-488, 20/398-9914 

EGYÉB

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

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

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

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

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

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

+ MÉHRAJOK BEFOGÁSÁT VÁLLALOM!
Tel: Liptói Ferenc 70/773-6053
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁJUS 16. 
100 éve, 1912-ben jelent meg a magyar irodalom egyik legjelentősebb női írójának nagyregénye. Az író neve és a
mű címe a rejtvény megfejtése.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Rosinecz Adrienn, Szőlő u. 24.,
Szokob Edit, Öreghegyi u. 3/a.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Virtela Laura, Perczel Mór u. 71/b.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Majer Zsuzsanna, Dessewffy
A. u. 25.
A Városi Mozi 2‐2 db. belépőjét nyerte: Gelei Ágnes, Barackos u. 4., Nagy Gabriella Valéria,
Fenyves köz 36. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Bátorfi Ferencné,
Ádám u. 34/a., Tóth Sándorné, Szabadka u 6/a.

Gyöngytyúk eszencia
grillezett libamájjal és

hagyma chipsszel

Hozzávalók 4 személyre: gyöngytyúk 1db, 1
kg körüli, libamáj (hízott) 30 dkg, sárgarépa
10 dkg, póréhagyma 1 szál, zeller 10 dkg, só
1 nagycsipet, vöröshagyma 2 fej, fekete bors
(egész) 1 evőkanál, fokhagyma 1 fej, olaj
(napraforgó) 3 dl, kelkáposzta ¼-ed
Elkészítése: a gyöngytyúkot felteszem egy lá-
bosba, hideg vízbe. Felforralom, majd lehabo-
zom, majd hozzáadom a felsorolt, megtisztí-
tott és megmosott leveszöldségeket, sóval
ízesítem, illetve fűszerezem egész fekete bors-
sal, ízlés szerint.
Ezután 10-12 órán keresztül gyöngyözve fő-
zöm. Ha kész, elzárjuk alatta a lángot, és pi-
hentetjük egy órát, majd óvatosan leszűrjük.

A megmosott póréhagymát vékony fél kari-
kákra vágom, majd forró, bő olajban ropogós-
ra sütöm, utána lecsepegtetem.
A libamájat felszeletelem, és ha lehet, forró
vas vagy teflon serpenyőben mindkét oldalát
2-2 percig sütöm, hogy rózsaszín maradjon a
közepe, ezután pedig sózom.
Tálalás: a forró levest csészébe szedem, a libamá-
jat ropogós pirítósra tálalom, amit a végén meg-
szórok hagyma chipsszel. Jó étvágyat!

Szatmári Gábor konyhafőnök, Kiskastély étterem


