
A kastély új kiállítása ez alkalommal
azokat a hölgyeket helyezi a közép-
pontba, akik egész életüket annak szen-
telték, hogy szeretett királynéjukat
szolgálják és segítsék. Erzsébetet ma-
gyarországi reprezentációi alkalmával
számos magyar udvarhölgy és palota-
hölgy vette körül. Az udvarhölgyek
egy része világjáró utazásain is elkísér-
te, együtt élték át a kimerítő hajóutakat,
gyalogoltak vele hosszú órákon át.

A kiállításból megtudhatjuk, hogy
kik voltak ezek a hölgyek, hogyan él-
tek, s miről mondtak le azért, hogy a ki-
rálynét szolgálhassák. Személyes tár-
gyaik mesélnek róluk, több olyan, amit
eddig még nem látott a nagyközönség.

Többek között a királyné környeze-
tének egyik első magyar tagja, a közne-
mesi származású Ferenczy Ida hagya-
tékából több, eddig még soha ki nem
állított tárgyat is láthatnak az érdeklő-
dők: csipkék, kesztyűk, kesztyűtartó

ládika, illatszeres doboz, ékszerek idé-
zik meg a királyné bizalmasát, vala-
mint többek között Sztáray Irmát és
Festetics Máriát.

A vitrinekben elhelyezett tárgyakat
szemlélve, a kiállított levelek másola-
tait böngészve a látogató elképzelheti,
milyen is lehetett ennek a titkos, zárt
udvari világnak a részese lenni.

A lovardában rendezett megnyitót
Michael Zimmermann, Ausztria
nagykövete, Matei I. Hoffmann, Né-
metország nagykövete és Habsburg
György is megtisztelte jelenlétével.

A rendezvényen Gönczi Tibor, a
kastély igazgatója és Tóth Tibor, Gö-
döllő alpolgármestere mondott köszön-
tőt, majd Michael Zimmermann mél-

tatta a kastélyt és az uniós elnökség
idején végzett munkát. Mint mondta,
itt összekapcsolódik a múlt és a jelen,
ami Gödöllő számára lehetővé teszi,
hogy új szerepet találjon Európában.

A kiállítást Vígh Annamária, az
Emberi Erőforrás Minisztériuma Köz-
gyűjteményi Főosztályának vezetője
nyitotta meg. (folytatás a 6.oldalon)
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Bepillantás a királyné és udvarhölgyei mindennapjaiba

Új kiállítás nyílt a Koronázási hétvégén
Titkok, bálok, utazások – Erzsé-
bet királyné és magyar udvar-
hölgyei címmel, június 8-án
megnyílt a kastély új időszaki ki-
állítása, ami része a „Híres höl-
gyek Gödöllőn – 2012 A Nők
Éve” programsorozatnak. A kiál-
lítás már a hét végén sokakat
vonzott, hasonlóan a Koronázá-
si hétvége egyéb rendezvényei-
hez, amik két napon át várták az
érdeklődőket.

Hagyományosan a Trianon emlékműnél
emlékeztek városunk lakói az I. világhá-
borút lezáró békediktátum aláírásának év-
fordulóján. (4. old.)

A kastély lovardájában csendült fel a Ko-
ronázási Mise június 9-én. Liszt Ferenc
művét a Koronázási hétvége programsoro-
zat részeként mutatták be. (5. old.)

Bronzérmes lett a Futsal NB I-ben a Gö-
döllői Bikák csapata, amely a Colorspect-
rum Aramis együttesét múlta felül össze-
sítésben 2-1 arányban. (8. old.)
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A diákok még javában igyekez-
tek letenni vizsgáikat, miköz-
ben a kormány módosította az
érettségi vizsga szabályait. En-
nek értelmében az érettségi
elégséges teljesítményének ha-
tára 2012. szeptember 1-jétől
20-ról 25 százalékra emelke-
dik, ami egyébként így is jóval
alacsonyabb az Európa legtöbb
államában kötelező 50 száza-
léknál.

Emellett az évtizedes jelentkezési
adatok alapján csökken a választható
vizsgatárgyak köre. Állami vizsgán
csak központi követelményekre épülő
tárgyakból lehet számot adni. Az
egyedileg akkreditált tárgyak közül –
a pszichológia, valamint az európai
uniós ismeretek kivételével – a jövő-
ben nem lehet érettségizni.

A művészeti vizsgatárgyak közül a
hangtani és akusztikai ismeretek, a
hangkultúra, az ábrázoló és művésze-
ti geometria valamint a magyar nép-
zene alapjai tárgyakból nem lehet
érettségizni. A művészettörténet és a
népművészet pedig a közismereti
vizsgatárgyak körébe kerül.

Pszichológiából választható közis-
mereti tárgyként, utazás és turizmus-
ból pedig hatodikként választható
közismereti tárgyként vizsgázhatnak
a tanulók.

(folyatatás a 3. oldalon)

Érettségi vizsgák

Szigorítás
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A hétvégi nagy viharok elke-
rülték városunkat, az égi áldás-
ból azonban nekünk is kijutott:
rég nem látott mennyiségű
csapadék hullott szombatról
vasárnapra virradó éjszaka,
probléma azonban sehol sem
volt. 

Részben szerencsénk volt, hiszen a
nagy viharok elkerülték térségünket,
másrészt a csapadékvíz-elvezető
rendszer gondos karbantartásnak kö-

szönhető, hogy a nagy mennyiségű
eső sehol nem okozott gondot. A
VÜSZI Kft-hez nem érkezett lakossá-

gi bejelentés – tudtuk meg Zdenkó
Pál részlegvezetőtől, aki elmondta, a
folyamatban lévő munkákban sincs
fennakadás, így a Lumniczer utcában,
a Rákos-patak hídjának felújítása is
zavartalan.  

A Lumniczer utcában továbbra is ér-
vényben van a forgalomkorlátozás a
Kampis Antal tér és a Szent János ut-
ca közötti szakaszon. A forgalmat a
Bajcsy-Zsilinszky utca-Szőlő utca-
Szent János utca irányába terelték el.

A Volánbusz járatai a Bajcsy-Zsi-
linszky utca-Szőlő utca-Bethlen Gá-
bor utca közötti útvonalon közleked-

nek. A Kampis Antal teret a Petőfi tér
felől közelíthetik meg a gépjárművel
közlekedők, és a kihajtás is a Petőfi
tér felé lehetséges. A forgalmi rend
változás a gyalogos forgalmat továbbra
sem érinti. 

Június 11-én, hétfőn megkezdődött a
munka az Ady Endre sétányon is,
ahol a kétoldali vízelvezetők karban-
tartását végzik a Martinovics utca és a
Honvéd utca közötti szakaszon. 
Az árkok az elmúlt időszakban tel-
jesen betemetődtek, így most ismét
megoldott lesz a felszíni csapadékvíz

elvezetés a területen. A munkákat a
tervek szerint a hét végére már be is
fejezik. 
Megújultak a kerékpár támaszok a

Városi Piac oldalában. Az árkádok
alatt a régi, alacsony tárolókat új,
korszerű, magas támaszokra cserél-
ték, amik nem csak kényelmesebb el-
helyezésre adnak lehetőséget, hanem
jobban illenek a megújult főtér arcu-
latához is. 

Mint arról már korábban beszámol-
tunk, az elmúl hetekben a város több
pontján (Művészetek Háza, Árkád
üzletház, Erzsébet park) a „Legyen
Gödöllő kerékpáros barát város!”
program keretében helyeztek el ke-
rékpár támaszokat. A környezetbarát
közlekedést ösztönző kezdeményezés

tovább folytatódik: következő lé-
pésként a királyi kastély parkolójában
alakítanak ki kerékpár tárolásra alkal-
mas helyet. 

A kerékpáros közlekedésben is
vannak azonban akadályok. A múlt
héten civilek tették szóvá, hogy a Dó-
zsa György úton kerékpározást tiltó
táblát helyeztek ki. Tekintettel arra,
hogy az út nem az önkormányzat,
hanem a Magyar Közút Zrt. keze-
lésében van, ez nem az önkormányzat
hatásköre. A kerékpárosok számára
problémát jelentő tábla kihelyezésé-
vel kapcsolatban az önkormányzat tá-
jékoztatást kér, és kezdeményezi,
hogy a Magyar Közút Zrt. vizsgálja
felül annak szükségességét. 
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Odafigyelnek a csapadékvíz eleveztésre

Hiába esik, zavartalan a munka

A MÁV-START legújabb szolgáltatásfejlesztésével valamennyi In-
terCity vonaton és a budapesti elővárosi forgalomban közlekedő
vonatok jelentős részén biztosítja a vezeték nélküli internet-
elérés lehetőségét. A díjmentes wifi szolgáltatás már ősztől
egyre több vonaton igénybe vehető. A fejlesztés évente ötven-
millió utasnak ad majd lehetőséget a menet közbeni ingyenes in-
ternetezésre – jelentette be közleményében a MÁV-Start Zrt. 

A vasúton utazók visszajel-
zései és statisztikai adatok
alapján is megállapítható,
hogy folyamatosan növek-
szik az igény a díjmentes,
vezeték nélküli internetelé-
résre, melyet leginkább
azok az utasok hiányolnak,
akik a menet közbeni időt is
hasznosan, munkavégzéssel
vagy szórakozással szeret-
nék eltölteni. Mindezek alapján a MÁV-START jelentős fejlesztést végez az
InterCity és a budapesti elővárosiforgalomban közlekedő vasúti kocsikon,
hogy növelje a wifiszolgáltatásra alkalmas járművek számát. A fedélzeti, wifi
szolgáltatás ingyenesen vehető majd igénybe. A bővítésnek köszönhetően
évente  ötvenmillió utasnak lesz lehetősége ingyen netezni a vonatokon.

A fejlesztés közel 750 járművet érint, eredményeképp valamennyi InterCity
kocsiban már ősszel, év végéig pedig a budapesti elővárosi vonatok jelentős ré-
szén, elérhető lesz a díjmentes wifi szolgáltatás.

A wifi berendezések beépítését gazdaságos megoldást választva, házon belül
oldja meg a MÁV Csoport: a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. szakemberei végzik el a
munkát. Hamarosan elindul a szükséges eszközök felszerelése és ezzel párhu-
zamban a mobilszolgáltatók közbeszerzési eljárásban történő versenyeztetése.

A MÁV-START a wifi szolgáltatás terén már rendelkezik előzetes tapaszta-
lattal, hiszen tavaly szeptembertől néhány vonatán már biztosítja a díjmentesen
vezeték nélküli internetelérés lehetőségét. A kezdeti visszajelzések alapján
egyértelmű, hogy az utasok elégedettek a szolgáltatással, folyamatosan nő a
felhasználók száma és a letöltött adatmennyiség. jb

Utazás közben is e-mailezhetünk

Ingyen internet a vonatokon

A MÁV Zrt. persze nemcsak az utasok kényelmét szolgáló fejleszté-
sekre koncentrál. A vasútvonalakon folyamatosan végzik a pálya kar-
bantartását,  így a Budapest Keleti-pályaudvar – Hatvan, illetve a Bu-
dapest Keleti-pályaudvar-Miskolc vonalon is több vonat menetrendje
módosul a  következő hetekben.  

JÚLIUS 2-TÓL AUGUSZTUS 21-DIKÉN 24 ÓRÁIG A KELETI –PÁLYAUDVARRÓL

18.40-KOR INDULÓ SZEMÉLYVONAT, VALAMINT A JÚNIUS 16-ÁN 0 ÓRÁTÓL

AUGUSZTUS 26-ÁN 24 ÓRÁIG A MISKOLCRÓL (TISZAI –PÁLYAUDVAR) 6 ÓRA

18 PERCKOR INDULÓ SZEMÉLYVONAT MÓDOSÍTOTT MENETREND SZERINT

KÖZLEKEDIK. 

Bővebb információ: www.mav-start.hu

A Központi Statisztikai Hivatal leg-
újabb adatai alapján csökkent a mun-
kanélküliség hazánkban.  Hiába pozi-
tívak az adatok, az elemzők úgy vé-
lik, ez nem tényleges javulás. 

A KSH friss adatai szerint idén feb-
ruár-áprilisban 3 millió 811 ezer volt
a foglalkoztatottak létszáma Magyar-
országon, 52 ezer fővel több, mint
egy évvel korábban, ez 1,4 száza-
lékkal haladta meg az előző év azo-
nos időszakában mért értéket. A mun-
kanélküliek 496 ezer fős létszáma
ugyanebben az időszakban 15 ezer
fővel több, mint egy évvel korábban.
A munkanélküliségi ráta 11,5 száza-
lékos értéke 0,1 százalékponttal ha-
ladta meg az egy évvel ezelőttit.

Suppan Gergely, a TakarékBank
senior elemzője  kiemelte: várakozá-
saik szerint csökkent 11,5 százalékra
február-április átlagában a munkanél-
küliségi ráta a január-márciusi 11,7
százalékról, míg minimálisan emel-
kedett az egy évvel ezelőtti 11,4 szá-
zalékhoz képest.

A szakértő szerint teljesen megfelel
a szezonalitásnak, hogy a foglalkoz-
tatottak száma mintegy 20 ezerrel
nőtt az előző három havi átlaghoz ké-
pest, míg több mint 52 ezerrel nőtt
egy év alatt, túlnyomórészt a közcélú
foglalkoztatásnak köszönhetően. Az

elemző szerint az aktívak számának
növekedését a szigorúbb nyugdíjba
vonulási feltételek és a rokkantnyug-
díjak felülvizsgálata okozhatja, így a
közeljövőben tovább nőhet a számuk. 

Adler Judit, a GKI Gazdaságkuta-
tó Zrt. foglalkoztatáspolitikai kutatás-
vezetője is úgy vélekedett, hogy
2012-ben nem várható a munkanél-
küliség csökkenése, így éves átlagban
11 százalék lehet az állástalanok ará-
nya. Véleménye szerint a legfrissebb
munkanélküliségi adatok alapján
nagyjából stagnálás látszik, e mögött
pedig egy belső átrendeződés van. 

A szakértő elmondta, hogy a fiata-
lok munkanélküliségi rátája emelke-
dett, miközben az idősebb korosztály-
ból többen dolgoznak a nyugdíjrend-
szerben történt átalakítások miatt. 

Adler Judit szerint az év egészében
akár csökkenhet is a foglalkoztatottak
száma, amelyet a közmunkaprog-
ramok korrigálhatnak. Utóbbi kap-
csán hozzátette: hogy míg a verseny-
szférában “szolidak” az eredmények
a foglalkoztatás bővülése szempont-
jából, addig a közmunkaprogramokba
bevontak száma dinamikusan emel-
kedett.

A K and H Alapkezelő szerdai köz-
leményében Horváth István befekte-
tési igazgató úgy vélekedik, hogy a

munkanélküliségi ráta csökkenése
leginkább a közmunka programok ta-
vaszi felfutásának, illetve szezonális
hatásoknak köszönhető, nem pedig a
versenyszféra javulásának.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a
vállalati szektorban a nagy autóipari
beruházások által generált foglalkoz-
tatottság bővülés pozitív hatását a fo-
lyamatos leépítések kioltják, miköz-
ben a kormányzati szektorban to-
vábbra is létszámstop van érvényben.

Hozzátette: a foglalkoztatottság je-
lenlegi szinten stagnálása tartósan
fenntartja a gyenge hazai belső fo-
gyasztást, tovább erősítve ezáltal a
gazdasági visszaesés esélyét, ami a
hazai befektetési eszközök kocká-
zatainak növekedését és alulteljesí-
tését eredményezheti.

Orbán Viktor miniszterelnök két
évvel ezelőtt egymillió új munka-
helyet ígért. Ez úgy tűnik, továbbra is
csak ígéret marad. Giró-Szász
András kormányszóvivő a hvg.hu-
nak adott interjújában a munkanél-
küliséggel kapcsolatos statisztikákról
azt mondta, 2010 májusában 3 millió
750 ezer ember dolgozott, most má-
jusban 3 millió 790 ezer: majdnem 50
ezerrel többen a kormányváltás óta.
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Már csak 950.000 új munkahely kell

„Javult” a munkaerő piaci helyzet

Felfüggesztették a Galagonya utcai
szelektív hulladékgyűjtő sziget mű-
ködését. A döntést az önkormányzat,
és a hulladékgazdálkodást végző Zöld
Híd Régió Kft. szakemberei közösen
hozták meg.

Az elmúlt hónapokban többször is
hírt adtunk arról, hogy a lakosságnak,
az önkormányzatnak és a Zöld Híd
Kft-nek egyaránt problémát jelent,
hogy egyesek illegális hulladéklera-
kónak használják a városi szelektív
hulladékgyűjtő szigeteket.  

A folyamatos ellenőrzések hoztak
ugyan némi eredményt, a szakembe-

rek azonban úgy döntöttek, ha más
megoldást nem találnak, ahol szüksé-
ges, felfüggesztik a szigetek műkö-
dését. Eddig ezt egyetlen esetben ítél-
ték szükségesnek, bíznak benne, hogy
a létesítmények bekamerázása ele-
gendő lesz ahhoz, hogy a jövőben
mindenki rendeltetés szerűen hasz-
nálja majd a gyűjtőket. Mindezek
mellett a működő szigeteken a Zöld
Híd Kft. gyakrabban üríti majd a
gyűjtőedényeket, hogy ezzel is segít-
se a szabályokat betartó lakókat.

Az illegális hulladéklerakással leg-
inkább érintett szelektív hulladék-

gyűjtő szigetek egy részét kamerák-
kal szerelik fel, annak érdekében,
hogy a cselekményt szabálysértési el-
járás kövesse. A rendeltetésszerű
használatára ösztönző, ellenőrző ka-
merák azonban nem mindig ugyanott
lesznek, azok bármikor áthelyezhe-
tők, így szükség szerint más-más
helyszíneken is alkalmazhatók lesz-
nek. 

Az illegális hulladéklerakás meg-
szüntetéséhez azonban szükséges a
lakossági partnersége is. Aki illegá-
lis hulladéklerakást észlel, az nap-
közben a VÜSZI Kft. Ügyfélszol-
gálati Irodáján jelezheti (410-295),
az esti órákban pedig a járőrszol-
gálatot (20/524-0340) hívhatja.

Rend lesz a  hulladékszigeteken

Szigorúbb ellenőrzés
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A járásokról elfogadott törvény esély a képviselők túlélésére

Érdemeik elismerése mellett...

(folytatás az 1. oldalról)
Idegen nyelv esetében angol, né-

met, francia, olasz, orosz, spanyol, ja-
pán, kínai, latin nyelvekből, továbbá a
magyarországi nemzetiségek nyelvei
közül a magyarországi középiskolák-
ban oktatott nyelvekből érettségizhet-
nek a diákok.

Változnak az előrehozott vizsgák
jelentkezési szabályai is. Csökken az
egyedileg akkreditált, a művészeti,
valamint az idegen nyelven letehető
érettségik száma. Előrehozott vizsgát
kizárólag idegen nyelvből és informa-
tikából lehet tenni akkor, amikor az
adott iskolában a tantárgy oktatása a
helyi tanterv szerint befejeződik.

Előrehozott érettségi vizsgát kizá-
rólag idegen nyelvből és informatika
tárgyból lehet tenni akkor, amikor az
adott iskolában a vizsgára felkészítő
tantárgy oktatása a helyi tanterv sze-
rint befejeződik. A sikertelen előreho-
zott vizsgát a rendes érettségin javít-
hatja ki a diák.

A szabályok 2012. szeptember 1-
jén lépnek életbe, áll az oktatásért fe-
lelős államtitkárság közleményében.

Érdekes, hogy míg hazánkban az
oktatásban érintettek rendszeresen ki-
jelentik, fontosnak tartják az oktatás
színvonalának emelését, a napokban
meghozott döntésről nem igazán po-
zitívak a vélemények.

Galló Istvánné, a Pedagógusok
Szakszervezetének vezetője úgy nyi-
latkozott, nem gondolják, hogy az
érettségi színvonalát így lehet emelni,
a Magyar Szülők Országos Egyesüle-
te pedig a kötelező vizsgatárgyak szá-
mának csökkentését javasolta.

Kevésbé hallatják a hangjukat
azok, akik egyetértenek a követel-
ményszint emelésével. Közéjük tarto-
zik Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tu-
dományos Akadémia volt elnöke, aki
a napokban úgy nyilatkozott súlyos
hibának tartja, hogy húszról csupán
huszonöt százalékra emelik az érett-
ségi teljesítésének követelményét. Ő
magasabbra tette volna a lécet, ami

Szlovákiában negyven, az európai át-
lag szerint negyvenöt százalék.

Hogy a követelmény szint emelése
szükséges-e, arról lehet vitázni. Az
Oktatási Hivatal adatai azonban el-
gondolkodtatóak, és nem igazán fes-
tenek jó képet diákjaink tudásszintjé-
ről. Ezek szerint a 3355 sikertelen
vizsga mellett – a tanulók nagyjából
tíz százaléka állt a bukás szélén ta-
valy: 46.528 olyan érettségi volt, ami
20-29 százalékos eredménnyel zárult,
matematikából pedig több mint húsz-
ezer érettségiző nem érte el a 30 szá-
zalékot.

(b.j.)

Június 4-én elfogadta az Ország-
gyűlés a járási rendszer kialakí-
tásával összefüggő első tör-
vénycsomagot, ami tartalmazza
a járási hivatalok feladatait, rög-
zíti a hivatalvezetők jogállásá-
nak szabályait.

A törvény kimondja, hogy a közigaz-
gatási tárca által tervezett hét körzet
helyett kerületi szinten szerveződhet-
nek a 2013. január 1-jén létrejövő já-
rási hivatalok Budapesten. Így a bu-
dapesti kormányhivatal kirendeltsé-
geiként kerületi hivatalok működnek,
illetékességi határuk pedig megegye-
zik a kerület közigazgatási területé-
vel.

A jövőben az államigazgatási fel-
adatok többségét az állam a saját szer-
vezeti rendszerén keresztül fogja el-
látni, és csak azok az ügyek maradnak
a jegyzőknél, amelyekhez a helyi vi-
szonyok ismerete elengedhetetlen,
vagy amelyekben nem országosan
egységes szabályozás, hanem helyi
mérlegelési lehetőség is van. Ilyenek
például a helyi adóval összefüggő
igazgatási feladatok, a birtokvéde-
lem, a hagyatéki eljárás, a nem alanyi
jogon járó szociális ellátások, a táv-
hőszolgáltatás, valamint a helyi vé-
delmi igazgatással kapcsolatos fel-
adatok.

2013-tól a járási hivatalokhoz ke-
rülnek az okmányirodák, továbbá
számos államigazgatási feladat, így
például a személyiadat- és lakcím-
nyilvántartás, a gyámügyi igazgatás,
a gyermek- és ifjúságvédelem. Az ok-
mányirodák mellett a járási hivatalok-
hoz kerülnek a fővárosi, megyei kor-
mányhivatalok szakigazgatási szer-
veinek helyi szervei is, többek között
a körzeti földhivatalok és a városi
munkaügyi kirendeltségek.

A közigazgatási minisztérium tájé-
koztatása szerint a járásszékhelyek
mellett a jelenleg okmányirodát mű-
ködtető településeken is lesznek já-
rási kormányablakok. A járási hivata-
lokban – a fővárosi és megyei kor-
mányhivatalokhoz hasonlóan – törzs-
hivatal és szakigazgatási szervek mű-

ködnek. Azokon a településeken, ahol
jelenleg folyik hatósági ügyintézés,
azonban nem lesz járási székhely, és
nem lesz kormányablak sem, ott is
megmarad az ügyintézési helyszín.

A törvény rendelkezik arról is,
hogy a járási hivatalok létrehozásá-
nak, valamint az átadás-átvételi meg-
állapodások előkészítésére járási biz-
tosokat nevezhetnek ki a kormány-
megbízottak. A biztosok megbízatása
legkésőbb december 31-ig szólhat.

Egy zárószavazás előtt elfogadott
módosító indítvánnyal került be az a
rendelkezés, amely szerint hivatalve-
zetői munkakörbe az nevezhető ki,
aki büntetlen előéletű, az országgyű-
lési képviselők választásán választha-
tó, felsőfokú végzettsége és legalább
öt év közigazgatási gyakorlata van.
Ilyen gyakorlatnak minősül a parla-
menti képviselői tevékenység és a
polgármesteri tisztség is, és bár a hi-
vatalvezetők önkormányzati posztot
nem, országgyűlési képviselőit vi-
szont betölthetnek majd a következő
parlament megalakulásáig, tudomá-
nyos, oktatói, művészeti, lektori,
szerkesztői, valamint jogi oltalom alá
eső szellemi tevékenységet pedig az-
után is végezhetnek. A hivatalvezetőt
a kormánymegbízott javaslatára a
közigazgatás-szervezéséért felelős
miniszter nevezi ki és menti fel.

Az eredetileg benyújtott javaslat-
hoz képest az államigazgatási felada-
tok átvételével az azok ellátásához
szükséges ingó- és ingatlanvagyonra
az állam nem tulajdonjogot, hanem
ingyenes használati jogot kap.

A szabályozás alapján a kormány-
hivatalok állományába kerülnek a te-
lepülési önkormányzati hivataloknál
az átvett államigazgatási feladatokat
ellátók álláshelyei, valamint az átke-
rülő államigazgatási feladatokkal ará-
nyos számú, az átkerülő feladatokat
ellátó köztisztviselők, ha megfelelnek
a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényben és annak végrehajtási ren-
deleteiben meghatározott képesítési
feltételeknek. Az utóbbiak hiányában
át nem vett foglalkoztatottak álláshe-
lyei a fővárosi és megyei kormányhi-
vatal állományába kerülnek át.

Sokan bírálják a zárószavazáskor
beadott módosítást, ami szerint a par-
lamenti képviselői tevékenység is
közigazgatási gyakorlatnak minősül,
s így 2014-től a járási kormányhiva-
talok vezetői azokból a jelenlegi kép-
viselőkből kerülhetnek ki, akik nem
lesznek tagjai a következő, már csak
199 fős országgyűlésnek.

Az origo inertnetes hírportál infor-
mációi szerint a kormánypárti képvi-
selők körében régóta visszatérő téma,
hogy a parlamenti létszám 2014-től
érvényes megfelezése után pozíció
nélkül maradókat egyéb pozíciókkal
kárpótolja majd a Fidesz vezetése. Ez
már idén februárban is felmerült, ami-
kor a kormánypárti frakciók egri ki-
helyezett ülésén egy képviselő arról
kérdezte Orbán Viktor miniszterel-
nököt, hogy a kormány „milyen jelle-
gű – politikai vagy szakmai – vezető-
ket képzel a később létrejövő járási
hivatalok élére”. A résztvevők beszá-
molói szerint a miniszterelnök akkor
úgy válaszolt, hogy „fontos a bajtársi-
asság, de a szakmai hozzáértés is”, és
a posztok kiosztásánál a kormány ígé-
rete szerint mindkettőt figyelembe
fogja venni.

(k.j.)

Gémesi György, Gödöllő polgár-
mestere, a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének elnöke úgy véli, ha
saját hatásköreit maga akarja gyako-
rolni az állam, azt megteheti. Azt
azonban kérdésesnek tartja, hogy
ennek az átalakításnak most lenne-e
itt az ideje. Úgy véli, a jelenleg haté-
kony önkormányzati rendszer ilyen
mértékű átalakítását, ilyen rövid idő
alatt lehetetlen jól végrehajtani; eh-
hez 5-8 év kéne. Gémesi György el-
mondta, ő még nem látott olyan ha-
tásvizsgálatot, amelyből arra lehetne
következtetni, hogy a közigazgatás
olcsóbb és hatékonyabb lesz az át-
alakítást követően.

Jövőre már többet kell tudni az érettségin 

Szerény mértékű követelményemelés

Aki sokat beszél, az fizetni fog, igaz,
idén kevesebbet annál, amit eredetileg
tervezett a kormány. Támogatta ugyanis
a Parlament a távközlési adó szabályai-
nak megváltoztatását. Az eredeti javas-
lat szerint a távközlési adó magánsze-
mélyek esetében maximálisan 700, míg
cégeknél legfeljebb 2500 forint lett vol-
na, a változtatás szerint a maximális ösz-
szeg idén 400 illetve 1400 lesz. Jövőre
már nem vonatkoznak a kedvezmények.

Az Országgyűlés májusban döntött a
hívásonként és megkezdett percenként
2 forintos telefonadó bevezetéséről; a
július 1-jétől hatályos törvény alapján
két forintot kell fizetni a szolgáltatóknak
minden elküldött üzenet után is.

Az akkor elfogadott szabályokat a
Parlament most a gazdasági bizottság
javaslatára úgy változtatta meg, hogy
idén az adó összege havonta magánsze-

mélyek után legfeljebb 400, a cégeknél
1400 forint lehet. Az eredeti kormányja-
vaslat hétszáz, illetve 2500-as maximu-
mot írt elő, ezeket azonban a változtatás
eredményeként csak a jövő évtől, az
ágazati különadó megszűnése után al-
kalmazzák majd. Az első 10 perc válto-
zatlanul adómentes lesz, de csak magán-
személyeknek. A bizottság a változtatá-
sokat a távközlési szolgáltatók javasla-
tainak figyelembe vételével indokolta.

Bár a parlament az új adónem beve-
zetésekor azzal érvelt, hogy az nem nö-
veli majd a lakossági terheket, nem így
lett. A szolgáltatók egymást követően
jelentették be, versenyhelyzet ide, ver-
senyhelyzet oda, fizessenek a felhaszná-
lók. Az új adó egy olyan család eseté-
ben, ahol vonalas és mobiltelefont is
használnak több ezer forintos plusz ki-
adást jelenthet. (kb.)

Csak az idén: Akciós a távközlési adó!

Sok beszédnek sok az ára
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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

A Történelmi Vitézi Rend és a Rákóczi Szövetség

gödöllői helyi szervezetének képviseletében tisztelettel

meghívjuk  a Rákóczi szabadságharc tiszteletére 

rendezett koszorúzással egybekötött

megemlékezésre.

Időpont:

2012. június 17., vasárnap, 11.15

Helyszín:

Református templom

Dr. Bucsy László, Tóth Tibor

TÖRTÉNELMI
VITÉZI REND

A városunkban működő multinacionális cégek nem csak a munkahely teremtésből és az adózásból
veszik ki részüket, hanem a különböző rendezvények, szervezetek támogatásából is. Jól példázza
ezt az a hír, ami a napokban jutott el hozzánk. 

Ez év április 2-án a TEVA Gyógyszergyár Zrt. gödöllői telephelyén újonnan épített, korszerű főzőkonyhát és éttermet
adtak át. Ezzel egyidejűleg a régi melegítőkonyha üzemeltetése és az étteremben az étkeztetés megszűnt. A vállalat
vezetése úgy döntött, hogy a régi konyhában használt felszereléseket, eszközöket és bútorokat további használatra
közhasznú tevékenységet folytató szervezetnek adja át. Gödöllő Város Önkormányzatával történt előzetes egyeztetés
alapján a felszerelések, eszközök és bútorok az Együttérzés Közhasznú Alapítvány részére térítésmentesen kerültek
átadásra.

Ehhez hasonlóan – szintén az önkormányzattal előzetesen egyeztetve – a telephelyen korábbi években kivágott fákat a
vállalat, a szociálisan rászoruló gödöllői lakosok részére szintén térítésmentesen juttatta el. A fákat a lakosok a VÜSZI
Kft. segítségével és közreműködésével  kapták meg.

Hagyományosan a Művésze-
tek Háza melletti Trianon em-
lékműnél emlékeztek meg a
gödöllőiek a békediktátum
1920. június 4-i  aláírásáról és
következményeiről. Bár az
időjárás próbára tette a részt-
vevőket, a megemlékezés alatt
megeredt eső ellenére a ren-
dezvényen mindvégig kitartot-
tak az emlékezők.

Az évfordulón Fábián Ber-
talan, a Török Ignác Gimnázium igaz-
gatója családja emlékeinek segítségével
elevenítette fel, mit jelentett és jelent a
trianoni szerződés a magyarok számára.
Hangsúlyozta, a problémák nem a kis-
emberek között vannak, de ők azok,
akik sokat tehetnek a békés együttélé-
sért, azért, hogy szomszédainkkal meg-
értsük egymást, hogy megszűnjenek a
sokszor téveszméken alapuló ellentétek. 

A rendezvényen a Klub Színház
tagjai adtak műsort, majd a résztve-
vők elhelyezték az emlékezés virágait
az emlékműnél. 

Gödöllő város önkormányzata ré-
széről Gémesi György polgármester,
valamint  Fábián Zsolt és Tóth Ti-
bor alpolgármesterek koszorúztak,
majd a városi intézmények, valamint
a megjelent pártok és civil szerveze-
tek képviselői tisztelegtek. 

A koszorúzást követően Sivadó
János görög katolikus, és Albert Gá-
bor evangélikus lelkész mondott ál-
dást. A megemlékezésen a Gödöllői
Városi Vegyeskar működött közre.

jb

Trianonra emlékeztek

A nagyszabású rendezvényen többek
között az önkormányzatokat érintő
változásokról, a testvérvárosi kapcso-
latok fontosságáról és az Európai
Unión belüli alakulásáról esett szó. 

A konferencián Krista Kiuru mi-
niszter asszony, Jukka Makkela, Es-
poo polgármestere, és Forrai Kris-
tóf, hazánk finnországi nagykövete
mondott köszöntőt. 

A szekcióüléseken többek között
műemlékvédelmi kérdésekről és a
testvérvárosi együttműködések hosz-
szútávú lehetőségeiről tárgyaltak, de

energiagazdálkodási kérdések is na-
pirendre kerültek. Felhívták a figyel-
met arra is, hogy a testvérvárosi kap-
csolatokban egyre nagyobb szerep jut
a civil szervezeteknek.

A konferenciát megtisztelte jelen-
létével Jari Vilén, Finnország Buda-
pestre akkreditált nagykövete, a ma-
gyar kormányt Tállai András állam-
titkár képviselte. 

A finn és magyar testvérvárosok
következő találkozójára a tervek sze-
rint 2015-ben kerül sor Esztergom-
ban, ahová a tanácskozáson részt

vevő Tétényi Éva, a város polgár-
mestere hívta meg a jelenlévőket (Es-
poo Esztergom testvérvárosa).

A gödöllői küldöttség tagjai a kon-
ferencia mellett oktatási és szociális
intézményeket kerestek fel, találkoz-
tak a forrsai önkormányzati képvise-
lőkkel, és fogadta őket Tapani Ven-
ho, Forssa polgármestere is. 

A látogatás során új együtt-
működési területek is felmerültek, így
a kulturális, művészeti kapcsolatok
mellett bővülhetnek a középiskolai,
környezetvédelmi, könyvtári, idegen-
forgalmi, múzeumi kapcsolatok és új
pályázati programokra is lehetőség
nyílik a jövőben.

A finn-magyar testvérvárosi ta-
nácskozó a brüsszeli székhelyű Okta-
tási, Audiovizuális és Kulturális Vég-
rehajtó Ügynökség (EACEA) támo-
gatásával valósult meg, ami a delegá-
ciók kint tartózkodását fedezte.         jk

Tovább fejlődhetnek a testvérvárosi kapcsolatok

Finn –magyar találkozó

Civileknek és rászorulóknak segített a TEVA

Nemzetközi Ifjúsági Tábornak
ad otthont az önkormányzat
balatonlellei tábora július első
napjaiban. A rendezvényt a Gö-
döllői Testvérvárosi Egyesület
az önkormányzattal együttmű-
ködve rendezi meg annak kö-
szönhetően, hogy az Egyesület
eredményesen szerepelt az
Európai Unió által meghirde-
tett pályázaton az „Európa a
polgárokért” (Europe for Citi-
zens) keretprogramon belül a
Youth Camp in Hungary  –
Building Bridges between Ge-
nerations (Ifjúsági tábor Ma-
gyarországon – Híd a generá-
ciók között) elnevezésű ren-
dezvénnyel. 

Az ötlet a 2011 őszén megrendezett
Testvérvárosi Fesztivál sikere alapján
született meg. A rendezvényen  – töb-
bek között Gödöllő európai uniós
testvértelepüléseiről – tíz országból
száz fiatal vesz részt, a gödöllői diá-
kok mellett. Célja, hogy az ifjúságon
keresztül hozzájáruljon és felhívja a
figyelmet a nemzetek, nemzedékek
közötti együttműködés fontosságára
az európai kultúra bemutatásán ke-
resztül. 
A táborban „Elfogadni és megbecsülni

egymást” címmel fotókiállításra kerül
sor, és tanácskozást szerveznek „Mit
tehetünk az Európai Unióért? – fiatalok
aktív részvétele a politikában” címmel,
ahol kulturális, oktatási és sport kérdé-
sekről lesz szó. 

A program része az Európai Fiatalok
Parlamentje, aminek keretében az EU
integrációról, az EU identitásról, a ge-
nerációk közti különbözőségekről, ha-
sonlóságokról és esélyegyenlőségről
esik majd szó. A témába a Gödöllői

Cigány Kisebbségi Önkormányzat is
bekapcsolódik. 
A táborozás során a Magyar Vöröske-
reszt bevonásával az önkéntesség té-
makörében, valamint sportversenye-
ken, történelmi, földrajzi és kulturális
vetélkedő keretében is összemérhetik
tudásukat a résztvevők. A vendég diá-
kok néhány napot töltenek Gödöllőn a
befogadó családoknál. Megismerked-
nek városunk szépségeivel, ellátogat-

nak a kastélyba, és részt vesznek a Ma-
gyar Szabadság Napja ünnepi műso-
rán; fővárosi programjuk részeként
többek között ellátogatnak a Parla-
mentbe, ahol képviselőkkel találkoz-
nak; a  Terror Házában pedig a magyar
történelemmel ismerkednek meg. 

A rendezvény a brüsszeli székhelyű
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális
Végrehajtó Ügynökség, (EACEA ) tá-
mogatásával valósul meg, önkéntesek
bevonásával. bj

Az Európai Unió lesz a téma az ifjúsági táborban

Híd a generációk között

A finnországi Espoo városa adott otthont a múlt héten a finn-ma-
gyar testvérvárosok konferenciájának. A találkozón, amely öt-
venhat település részvételével zajlott, városunk is képviseltette
magát: Sándorné Pálfalvy Beáta, a Testvérvárosi Egyesület elnö-
ke, dr. Zsókáné Mihala Éva, az önkormányzat nemzetközi kap-
csolatokkal foglalkozó munkatársa, Szűcs Józsefné, a Nemzet-
közi és Idegenforgalmi Bizottság elnöke, és dr. Biacsi Zsuzsa finn
referens vett részt a tanácskozáson.
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Beköszöntött a nyár, a kerti
parti, a piknik, a grillezés ideje.
Vendégek népesíthetik be a
ház környékét a napfényben
vagy a csillagok alatt, de neki-
indulhat az ember az erdők,
mezők, vízpartok felé is, ele-
mózsiával felpakolva, hogy
majd a zöld fűre terített pokró-
con, falombok árnyékában,
madárcsicsergést élvezve költ-
se el azt.

Mit kínáljunk a kertben a vendégek-
nek, mit vigyünk magunkkal, ha útra
kelünk? Rose Marie Donhauser
Szabadtéri ételek című könyve szá-
mos újdonsággal szolgál. 

Négy fejezetre osztja fel témáit, s a
fejezetekben alcímek igazítanak el,
mit, hol keressünk. Hogyan terítsünk
asztalt a szabadban? Könnyen és
gyorsan elkészíthető nyári ételek re-
ceptjeit olvashatjuk. Majd hűsítő ita-
lokét.  Ez utóbbi lehet csak egyszerű-
en ízesített víz is. Citrommal, na-
ranccsal leginkább. De főzhetünk kü-

lönböző teákat, amiket természetesen
majd lehűtve kínáljunk. Jöhet a kok-
tél, a fröccs. 

Szendvicskrémek, vendégváró fa-
latkák, bólék – ezek még mindig a
nyári vendégeknek kínálható finom-
ságokat gyarapítják. De mit csoma-
goljunk a kirándulásokra? Sülteket is
persze, legfeljebb másként elkészít-
ve, mint már nagyon is megszoktuk.
Közli a könyv például különlegesen
ízesített mini fasírtgolyók receptjét,
marhasültét narancsos lilahagymával,
szűzpecsenyéét leveles tésztában.
Amire eddig talán nem gondoltunk, a
zöldségcsíkok mártogatóssal, mely
utóbbiak lehetnek őszibarackosak,
olajbogyósak, gorgonzolásak, avoká-
dósak… Üdítőket is keverhetünk
házilag. Bodzaszörpöt, mentás, illet-
ve citromos limonádét, citromször-
pöt, jeges teát. 

A grillezés, mely az utolsó, negye-
dik rész tárgya, teszi fel az i-re a pon-
tot, mindenféle szabadtéri falatozásra
a koronát. Ennél már sok mindenre
kell ügyelni. Megfelelő legyen a

grillsütő, a tüzelőanyag. Nem mind-
egy, hogyan gyújtunk tüzet. Időben,
napokkal a grillparti előtt pácoljuk be
a fogyasztásra szánt húsokat. Ebbe a
kötetbe tizenegy pác receptje került
be. Sütendő halaké, ráké is, majd
szűzpecsenyéé – gombával –, csirke-
mellfiléé – juhtúróval töltve –, bá-
ránybordáé – mentaszósszal. Grill-
mártások, grillezett zöldségek, fóliá-
ban sült krumpli, különböző nyársak –
vége-hossza nincs a lehetőségeknek. S
hogy milyen kenyeret, vajat adjunk a
finomságokhoz, s milyen – grillezett
– gyümölcsöt utánuk, arra is kapunk
választ.
(Rose Marie Donhauser: Szabadtéri
ételek) -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Ha kiderült az ég

A Gödöllői Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központ nagyszabású program-
sorozattal ünnepelte megújulásának 10.
évfordulóját. A rendezvények író-olvasó
találkozókkal zárultak. A múlt héten két
– nem elsősorban íróként  – sikeres 
hölgy könyvét mutatták be. 

Június 5-én Czigány Ildikóval talál-
kozhattak az érdeklődők, akinek  New
York, Torontó, Bangkok... Úton lenni jó
című könyvét ismerhették meg. A repü-

lőgép kapitány, aki már avatott írónak
számít, ez alkalommal lírai esszénovel-
lákat gyűjtött egybe tengerentúli repülő
útjairól, természetről, életszeretetről, az
állandó újrakezdés öröméről. Czigány
Ildikót Tóth Tibor alpolgármester kö-
szöntötte, a beszélgetést Kemény And-
rás, a Papirusz Book Kiadó vezetője ve-
zette.
Június 7-én ismét egy sikeres nő, Szalay
Kriszta színművész várta az érdeklő-
dőket, akik kivételesen őszinte beszél-
getésnek, sokakat érintő témák taglalá-
sának lehettek részesei Lélekre vetkőz-
ve című könyvének bemutatóján.  
– Nem gonosznak jövünk ide – engem
Krisztának, a színésznőnek, a színházi
szervezőnek ez a mondata érintett meg
leginkább. Ő biztosan nem gonosznak
jött. Jó néhány évvel ezelőtt, mikor az
RTL Klub tévécsatornán az általa ve-

zetett Várom a párom című műsort néz-
tem, lenyűgözött a jóindulatával. Rá-
csodálkoztam: micsoda jó lélek!
Ezt a jó lelket mutatja be a könyvében,
nem szépítve, hanem nagyon is tárgyila-
gosan, leírva, milyen társ, milyen fele-
ség, milyen édesanya. Minden, ami
elénk kerül, feladat számunkra, amit
meg kell, meg lehet oldani, vallja. Meg-
menti a gyermekét, meg a házasságát.
Hogyan? Ezt igyekeztek a közönség
tagjai megtudni tőle. Vége-hossza nem
volt a feltett kérdéseknek. Amire pedig
nem jutott idő válaszolni, kiderülhet
számunkra a könyvből.                     lt, N. A.

Különleges fotókiállítás nyílik a Mű-
vészetek Házában június 15-én, 16
órakor, a Múzeumok Éjszakája ren-
dezvénysorozat nyitányaként. Popo-
va Aleszja balettművész, akit a Mű-
vészetek Háza színpadán és a Magyar
Szabadság Napja ünnepi műsorában
is láthattak már a gödöllőiek, ez alka-
lommal nem táncosként, hanem fotó-
művészként lép a közönség elé. 
Popova Aleszja, a Magyar Állami
Operaház Kossuth-díjas első magán-
táncosa három éve kezdett el fényké-
pezni, s egyből sikereket aratott: egy

portréfotója a photosight.com honla-
pon a hét képe volt, majd a Prix de la
Photographie, Paris-n az amatőrök
között természetfotó kategóriában ért
el első helyezést. 
Azóta nem csak őt örökítik meg
táncosként a fotográfusok; balettmű-
vészi munkája mellett képeivel is
igyekszik bemutatni a sokak által cso-
dált táncot, mozdulatot. 
– A gödöllői kiállításon a táncos fotók
mellett a főváros utcáit bemutató, im-
presszionista képeket láthat majd a
közönség. Olyan képek ezek, amik

közel állnak a szívemhez. Nagyon
kedvelem az impresszionizmust, az
egyik diplomadolgozatomat is
Degas-ból írtam. Az ő festészete szá-
momra ihletet ad – árulta el lapunk-
nak a művésznő. 
– A tánc az életem, a bensőmből fa-
kad, ez mindenképpen megjelenik a
képeimen, de emellett más is érdekel.
A témák persze változnak, ahogyan
én is változom. Most a hosszú expozí-
ciós képek érdekelnek – mondta.

A kiállítást, mely nem csak a táncot,
hanem Budapestet is a megszokottól
eltérő módon, a művész szemével lát-
tatja, augusztus 5-ig tekinthetik meg
az érdeklődők. jb

Ismét különleges hangversenyre invi-
tálta a közönséget a Gödöllői Szimfoni-
kus Zenekar. A kastély lovardájában ro-
mantikus kórusművek, egyházi énekek
és Liszt Ferenc koronázási miséje csen-
dült fel a Gödöllői Városi Vegyeskar, a

Győri Palestrina Kórus és a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar előadásában. A
koronázási hétvégén bemutatott  kon-
cert a „Híres Hölgyek Gödöllőn – 2012
a Nők Éve” programsorozat része volt. 

A koncert első részében romantikus kó-
rusművek hangzottak el a győri  vendé-
gek és a vendéglátó vegyeskar előadá-
sában, Katona Tibor és Pechan Kor-
nél vezetésével. Az est második részé-
ben már a szimfonikus zenekar is csatla-
kozott a kórusokhoz, s közös előadá-
sukban  csendült fel a koronázási mise,
Liszt Ferenc szerzeménye, Fodor Beat-
rix (szoprán), Simon Krisztina (alt),
Klein Otokar (tenor) és  Jekl László
(basszus) közreműködésével. A zenekar
élén Kovács János Kossuth-díjas,
Liszt-díjas, Bartók Béla-Pásztory Ditta-
díjas Érdemes művész, a Magyar Ál-
lami Operaház első karmestere állt.  
A rendezvényt Zelinkai Tamás előadá-
sai tették emlékezetessé, aki az este fo-
lyamán számtalan zenei és történelmi
érdekességbe avatta be a közönséget.  A

koronázási miséről többek között meg-
említette, hogy Erzsébet királyné igen-
csak elcsodálkozna, ha meghallgatná a
hangversenyt, Liszt  Ferenc ugyanis az

1876-os koronázási ünnepségen elhang-
zó művet – amit akkor, a szertartásnak
megfelelően mindössze 30 percesre
komponált – a valódi misének megfele-
lően kibővítette. A koncerten is  ezt hall-
hatta a közönség is.                                     jb

Hasonlóan a nemrégiben a Királyi Váróban megtartott koncerthez, ismét nagy
tömeg fogadta a Cantus Ludus Énekegyüttest, akik június 10-én este a Gö-
döllői Városi Múzeum udvarán léptek fel.
A zenekar – az eseményre kiegészülve a Dixix Rhythm Dixieland együttessel –
swing és jazz melódiákkal kedveskedett a közönségnek; többek között Duke
Ellington, Gershwin és Beatles átiratokkal színesítve a programot.
A közönség a zenei csemege mellett a Monarchia Rétesház jóvoltából egy kü-
lönleges süteményt is megkóstolhatott. r

A balerinák festője ihleti a prima balerina fotóit

Popova Alejsza fotókiállítása

Könyvbemutatók a városi könyvtárban

Sikeres nők – többek, mint írók

Koronázási mise  a kastély lovardájában – Zene és történelem

Cantus Ludus koncert a városi múzeum udvarán

Kávéházi esték – swing és jazz
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Bepillantás a királyné és udvarhölgyei mindennapjaiba

Új kiállítás köszöntötte a Koronázási hétvégét
(folytatás az 1. oldalról)

Beszédében elismeréssel szólt a kas-
tély korábbi kiállításairól, amiket csodá-
latos időutazásnak nevezett, majd úgy
fogalmazott, fontos megmutatni, hogy
éltek az itt lakók, hogyan zajlottak a
mindennapok a színfalak mögött. Ez
egyszerre könnyű, és felelősségteljes
munka – mondta Vígh Annamária, –

mivel a kastély összeforrt Sisi
alakjával, ami minden korban
vonzerő. Nem elég azonban a Sisi-
kultuszt bemutatni, fel kell emel-
kedni az általánosságok szintjéről.
A most megnyílt kiállítás ehhez
nyújt kiváló lehetőséget.

A megnyitó résztvevői különle-
ges ajándékot kaptak: Bogányi

Gergely Kossuth- és
Liszt-díjas zongora-
művész előadását él-
vezhették.

Szombaton már a
nagyközönség is
megtekinthette az új idő-
szaki kiállítást, de a kastély
számtalan egyéb érdekessé-
get is tartogatott a Koro-
názási hétvégére ide érke-
zőknek.

Az Éld át a múltat! elnevezésű tárlat-
vezetéseken élőképekben láthatták Er-
zsébet királynét, Ferenc Józsefet, Mária
Valériát, de az udvartartás több tagját is.
Megelevenedett, ahogy Andrássy Gyula
gróf jelentést tett egykor a királynak, Er-

zsébet teázott udvarhölgyével,
avagy a „gödöllői királykis-
asszony”, Mária Valéria és a
zenekar készült az esti bálra.

A gyerekek „Herceg Egér-
váry Elemér”, segítségével be-
pillanthattak a királyi gyerme-
kek hétköznapjaiba, kötele-
zettségeikbe, és tematikus mú-
zeumpedagógiai foglalkozá-
sok, kézműves foglalkozások,
bábelőadások és interaktív me-
sejátékok várták az ifjú látoga-
tókat. Mindezek mellett kéz-
művesek és iparművészek vá-
sára, csipkeverési bemutató és
koncertek közül választhatott a
nagy számú vendégsereg.

(Kapcsolódó írásunk az 5. oldalon)
(k.j.)

A hölgyek előtt tiszteleg az idén
Gödöllő, a „Híres Hölgyek Gödöl-
lőn – 2012 a Nők Éve” rendez-
vénysorozattal. A tematikus év
programjainak sorában reflek-
torfénybe kerülnek azok a híres
hölgyek is, akik jelentős szerepet
töltöttek be a világ és a magyar
történelem alakításában. Őket
mutatja be a „Nők, akik formál-
ják a világot” című kiállítás, ami
június 16-án, 11 órakor nyílik a
Gödöllői Polgármesteri Hivatal
első emeleti galériájában.

Több mint 100 hölgy szerepel az össze-
állításban, amit a lakosság javaslatai
alapján állítottak össze a szervezők. Az
év elején a sajtóban és a világhálón
kérték a lakosság véleményét, kik azok

a hölgyek, akik tevékenységükkel befo-
lyásolták a történelem alakulását, vagy
maradandót alkottak a művészeti élet-
ben, a sportban, és más egyéb területe-
ken, akikre példaként tekinthet az utó-
kor. A beérkezett javaslatok közül a kiál-
lításon azok szerepelnek, akiket a leg-
többen javasoltak.

A hölgyek közé 27 magyar került be,
köztük Sebestyén Márta, aki a magyar
zenei élet egyik kiemelkedő alakja, Kál-
mán Olga, akinek műsorai meghatáro-
zóak a magyar televíziózásban, Eger-
szegi Krisztina, aki hazánk legfiatalabb
olimpiai bajnokaként ma is sokak pél-
daképe, Pécsi Ildikó, a magyar színját-
szás meghatározó egyénisége, Gödöllő
díszpolgára, vagy Tétényi Éva, akit ma
a legerősebb politikus nőnek tartanak
hazánkban.

A külföldi hölgyek között ott találjuk
többek között az idén gyémánt jubileu-
mát ünneplő II. Erzsébet királynőt, J.K.
Rowlingot, a Harry Potter-könyvek
szerzőjét, a ma is sokak által Vaslady-
ként emlegetett Margaret Thatcher
volt brit miniszterelnököt, Angela Mer-
kelt, Németország első női kancellárját,
vagy a divat nagyasszonyát, Coco Cha-
nelt.

Természetesen nem csak a ma élő hí-
res hölgyek kaptak szavazatot. Teréz
anya, Erzsébet királyné, valamint a bib-
liai Éva, és Szép Heléna is azok közé
tartozik, akik haláluk után is meghatá-
rozó személyiségei maradtak a történe-
lemnek, sőt napjainknak.

A javaslattevők közül a legtöbben
Máriát, Jézus anyját tartják a világra leg-
nagyobb hatással lévő asszonynak.

A kiállítást dr. Nánási Éva, Gödöllő
városának címzetes főjegyzője nyitja
meg, s szeptember végéig láthatják az
érdeklődők.

(ny.f.)

Őket tartják befolyásos asszonyoknak

Nők, akik formálják a világot

Az évről-évre egyre népszerűbb
programsorozat városunkban az
idén háromnaposra bővült, ami
jól mutatja, milyen gazdag kultu-
rális élettel büszkélkedhet Gö-
döllő. Június 15. és 17. között
több mint tíz helyszínen zajlanak
a rendezvények. A Múzeumok Éj-
szakáját Popova Aleszja balett-
művész fotókiállítása nyitja pén-
teken, vasárnap pedig a Garabon-
ciás Színtársulat előadása zárja.

A helyszínek között természetesen idén
is ott találjuk a kastélyt, ahol szombaton
19 órától éjfélig zajlanak az események.
Az állandó kiállítás mellett a koronázási
hétvégén megnyitott új időszaki kiállítás
is látogatható lesz. Ismét indulnak a már
hagyományosnak számító parktúrák, a
díszudvaron pedig hangulatos koncer-
tek várják az érdeklődőket.

Június 16-án este a Művészetek Há-
zában is számtalan program várja a ki-
kapcsolódni vágyókat. A Diáksziget 19
órától falfestésre invitálja a vállalkozó
szelleműeket, a Novo Caféban pedig 20
órától Csányi István és Neumann Ba-
lázs, Nuszbaum Ferenc, Szaniszló Ri-
chárd, valamint Kozma Orsi és Cseke
Gábor muzsikál.

A színház rajongókat két előadás is
várja. 22 órától belső udvaron a Gödöl-
lői Ifjúsági Táncszínház által nemrég
bemutatott Híres Hölgyek Gödöllőn cí-
mű produkcióból láthatnak részleteket,
23 órától pedig a stúdiószínpadon a
Club Színház Spagetti Diákszínjátszó
csoportjának, többszörös díjnyertes On-
line című előadását tűzik műsorra.

A Szent István Egyetem Kosáry Do-
mokos Könyvtárában ez alkalommal
gödöllői híres hölgyek nyomába ered-
hetnek az érdeklődők. Hozzájuk kap-

csolódó fejtörők, filmvetítés, kiállítás és
egyéb játékos feladatok várják a látoga-
tókat 18-tól 23 óráig. Természetesen
idén is lesznek könyvtári, levéltári és
raktári túrák, ezek során a gyűjtemé-
nyek különlegességnek számító régi ki-
adványaiba is bepillanthatnak a látoga-
tók.

A kulturális élmények mellett gaszt-
ronómiai különlegességekre is számít-
hatunk. A Solier Café Blaha Lujza előtt
hódol június 16-án. Az ő tiszteletére kü-
lönleges ételsorral várják a vendégeket,
amiket a Nemzet Csalogánya kedvenc
alapanyagai és ételei inspirálásával állí-
tottak össze. A Nők Éve alkalmából ké-
szített Blaha Lujza torta mellett ezen az
estén az étteremben Blaha Lujza húsle-
vese, a művésznő kedvencének nevezett
grillezett harcsafilé, paprikás mártással,
tejfölhabbal és gratinírozott túrós csu-
szával, a Blaha Lujza-módra készített
bélszínérmék, és a szintén róla elneve-
zett, mandulás linzi lapokból, vanília-
krémmel és csokoládé bevonattal készí-
tett fánk is az asztalra kerül majd.

(b.z.)

Háromnapos kulturális kavalkád

Múzeumok Éjszakája
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Június 16‐án és 17‐én:
9‐11 óráig: 

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.

Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos

Tel.: 20‐4823‐058.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

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

Május 25‐én ELTŰNT Máriabes‐
nyőről Musti nevű zsömle színű
labradorunk. Barátságos, ivarta‐
lanított 4 éves szuka. A megtaláló
jutalmat kap. Kérem hívjon a 
20‐490‐5242‐es számon!!!

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Garas: Fiatal felnőtt, kistestű
kan. Nagyon élénk, kedves
kissrác.

Pákó: Gödöllőn talált, felnőtt
kan. EREDETI GAZDÁJÁT KE‐
RESSÜK!

Józsi: Gödöllőn talált, idő‐
sebb, nagytestű keverék kan.
EREDETI GAZDÁJÁT KERES‐
SÜK!

Koczka: Fogváltás utáni, kö‐
lyök kan. Nagytestű lesz.
Igazi rosszcsont.

A kutyusokról érdeklődni lehet a 06‐20‐55‐48‐450‐es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e‐mail címen lehet. 

Magára hagyott cicacsalád keres gondoskodó gazdát. Két éves az anya és most 5 hetes a 2db hófehér, kékszemű 
kölyökcica. Anyacica ivartalanítását vállalom! Tel: 20/996‐7608, este: 28/488‐178 

Változatos étrend – egészséges papa-
gáj
Egy egészséges papagáj alaptakarmá-
nya válogatott, tisztított összetevőből ál-
ló, komplex összetételű magkeverék.
Fontos, hogy az olajos és lisztes magok
aránya megfelelő legyen, így elkerül-
hető az egyoldalú táplálás kialakulása.
Kerüljük a hőkezelt, nem csírázóképes
magokból álló keverékek használatát,
ugyanis hőkezelés hatására a magvak

beltartalmi- és tápértéke jelentősen le-
romlik.
A madarak étrendjét feltétlenül ki kell
egészítenünk: zöldségekkel, gyümöl-
csökkel, vitaminokkal, ásványi anya-
gokkal, valamint állati és növényi fehér-
jékkel, valamint lágyeleséggel.

Milyen zöldséget egyen a papagáj?
A legjobb választás az uborka, a sárga-
és fehérrépa, a paprika (zöld, sárga, kali-
forniai, pritamin, lehet csípős is), saláta,
cukkini, padlizsán, sütőtök, a spenót és
sóska, zeller levél, zöldborsó, bab, tejes
kukorica, valamint a tűztövis termése és
a tujamag.

Milyen gyümölcsöt egyen a papagáj?
A papagáj számára legmegfelelőbb gyü-
mölcs az alma, a körte, a banán, a man-
gó, kivi és cseresznye, meggy, barack,
dinnye, szőlő és eper, málna, szeder, ri-
bizke, narancs, füge. 
A zöldségeket és gyümölcsöket mindig
csak alapos tisztítás után tegyük ked-
vencünk elé. A gyümölcsök magját min-
den esetben távolítsuk el!

Milyen állati eredetű fehérjét egyen a
papagáj?
A választék: keményre főtt tojás, (leg-
alább 30 percig főzve, utána reszelve,
vagy kisebb darabokra vágva),
sajt, túró, párolt fehér húsok.
(például csirkemell), hetente
egy alkalommal!
Lágyeleségek, csírák
Kiválóan alkalmasak az előre
gyártott, minőségi (ORLUX)
készítmények. A lágyeleség-
hez sorolnám még a csírázta-
tott magvakat, melyek a növé-
nyi fehérjebevitelt (is) szolgál-
ják. A magokat alapos tisztítás,
mosás után egy tálba helyezem, ahol 12
órán át állni hagyom. A víznek teljesen
el kell lepnie a keveréket! 24 óra eltel-
tével leszűröm a magokat, és ismét ala-
posan átmosom, majd további 12 órán át
egy külön tálban állni hagyom. A 3.
napon, mikor a csírák előbújtak, akkor
kerül az eleség a madarak elé. Célszerű,
ha a megszokott keveréket (a madár
alaptakarmányát) csíráztatjuk. Így egy-
ben ellenőrizhetjük annak minőségét,

frissességét. A jó keverék csíraképes
magokat tartalmaz. A lágyeleséget is
legalább heti egy alkalommal biztosít-
suk kedvencünk számára!

Kalciumot és kavicsot a papagájnak!
A papagáj számára alapvető fontosságú
a kalcium, valamint az apróbb kavicsok,
kövek pótlása! A kalitkában tartott ma-
darak, nem találnak kis köveket, melyek
a táplálék megemésztését nagyban elő-
segítik. (E célra kiváló készítmény a
PRESTIGE kagyló és korall őrlemény.)
Ezt a kiegészítőt a lágyeleségébe kever-
ve, hetente egy alkalommal biztosítani
kell kedvencünk számára. Mindig le-
gyen a madarak előtt szépia!

Csőrkoptató

Hasznos csőrkoptatási megoldásnak bi-
zonyult a kalitka rácsai közé erősített
fenyőtoboz. Madarunk így az ülőrúd
szétrágása helyett, ezen koptatja a cső-
rét, és a toboz szétrágásával el is szó-
rakoztatja magát. Adhatunk még a ma-
darainknak gallyakat, rügyeket (fűzfa,
gyümölcsfák), melyek ásványi anyag és
vitamintartalmuk miatt szintén jó ki-
egészítők!

haziallat.hu

Amíg a múltban egy tó az udvar végé-
ben olyan dolog volt, melyet csak a gaz-
dagok engedhettek meg maguknak, ma-
napság az udvari tavak olyan sajátossá-
gok, melyeket minden kerttulajdonos
felszerelhet és örvendhet nekik. Mégis,
gondosan kell elrendezzük a tavakat,
hogy úgy tűnjön, valóban saját udva-
runkhoz tartozik. Íme néhány ötlet, ho-
gyan lehet a tavakat elrendezni! 

Tavak a kertünkben
Manapság a kerti tavak annyira elter-
jedtek, hogy minden kerttulajdonos
könnyen beszerezheti a kellékeket és
akár maga is “készíthet” egyet. Mégis,
gondosan kell elrendezzük a tavakat,
hogy úgy tűnjön, valóban saját kertünk-
höz tartozik.

Mocsaras kertek
Egy mocsaras kert különbözik a hagyo-
mányos tavaktól. Az ilyen típusú vízi
kertekben a tavak egy vízből, kom-
posztból, talajból és tőzegből álló keve-
rékkel vannak feltöltve, a mocsaras,
nedves atmoszféra teremtése érdeké-
ben. A mocsaras kertekbe illő növények
közé tartozhatnak a következők: banán
liliom, miniatűr bambusz, írisz, chelone
vagy mocsári rozmaring.

Vízeséses kertek
A vízesések olyan hangot adnak, me-
lyek megnyugtatják és kellemesen ella-

zítják a fáradt idegrendszert. Ezen okból
kifolyólag a vízesések gyakran beépített
elemekké válnak egy kertben. A folyó-

vizek egyaránt segítenek a tó szellőzé-
sében, jobb környezetet nyújtanak a ha-
laknak és megakadályozzák a víz állott-
ságát.

Japánkertek
Japán egy szigetország, melynek
sok esőben van része. Nem meg-
lepő tehát, hogy a víz minden ja-
pánkert egy igen fontos része. Ja-
pán hivatalos kertjeinek kialakítá-
sában nagy szerepet játszik a 
buddhizmus életérzése, melyek
kihangsúlyozzák az alakiságot és
nyugalmat. A japán kertek leg-
könnyebben megfogalmazható le-
írása, hogy a kertészek törekedje-
nek, hogy utánozzák a természet
békéjét. Egy japánkertben majd-

nem minden egy, a vadonban talált tár-
gyat képvisel. Egyetlen kő, egy egész
hegyet is jelenthet, egy fa pedig egy er-
dőt. Egy medence, egy nagy tavat idéz-
het elő a kíváncsiskodók elméjében.
Mivel a természetben nem léteznek 

szögletes tavak, ezeknek
nincs helyük egy japán
kertben. A dombos és ta-
vas kertek magukba fog-
lalnak akár egy valódi ta-
vat, még ha az csak egy
szimbolikus tó homokból
és kőből. A tájnak tartal-
maznia kell a fát, kúszó-
növényeket és egyéb rit-
kább növényeket. Az
egyik fókuszpontot a me-
dence képviseli, ahol a ri-

tuális tisztulás történik. A szökőkutak
jelzik az időt, a források és hidak pedig
olyan helyet nyújtanak, ahol érvényét
veszti az idő múlása. edenkert.hu

Táplálkozási tanácsok papagájoknak

Milyen a jó madáreleség? 

Hogyan alakítsunk ki japánkertet, kis tóval?
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Az Európai Atlétikai Szövetség,
eredményes pályafutása elisme-
réseként  Edzői díj/ Coaching
Award kitüntetésben részesítet-
te Benkő Ákos (a képen) mester-
edzőt. Vele beszélgettünk.

„ Edzői ars poetica?  Lehetne sokat be-
szélni erről, röviden: szeretet – szigor  –
következetesség. Ha érzi a tanítványod
a törődést; ha érzi, hogy nem eszköznek
nézed a sikerhez, hanem társnak, akivel
együtt menetelsz; hogy ember is, és
hogy legalább magához képest „menő”
legyen…akkor adtál!!! Ha adtál, köve-
telhetsz, lehetsz szigorú. Miért?... Mert
elfogadják!  És ha mindezekben tartó-
san következetes vagy, még a bogarai-
dat is megszokják, talán még ragaszkod-
nak is hozzád, talán szeretnek is.”
„Aktív működésem 1960-ban kezdő-
dött – ez eddig 51 év – és remélem még
tart tovább! Nem tudom, hogy a Sors is-
merhette-e az én tulajdonságaimat, de
mindig olyan helyre penderített, ahol
addig vagy semmi sem volt, vagy olyan
helyre, ahol volt valami, de jobb lett vol-
na, ha semmi sincs. Azaz a nulláról,
vagy még lejjebbről kellett kezdeni. És
mindig hinni, hogy lesz gyerek, lesz pá-
lya, lesz csapat, lesz eredmény, lesz tá-
mogatás. Hittem, küzdöttem és tanul-
tam, és ez így megy a mai napig.”
Benkő Ákos Galgahévízen 10 évet töl-
tött általános iskolai testnevelő tanár-
ként, majd Hatvanban, szintén tíz cso-
dálatos évet dolgozott tanárként, edző-
ként.
“ Talán mindennél többet mond a hat-
vani időszakból, hogy 1978-ban Besz-
tercebányán egy csehszlovák-magyar
nemzetek közötti viadalon öt hatvani ta-
nítványom szerepelt a nemzeti váloga-

tottban: Brenner Pál 3000 m akadály,
Parai István 400 m gát, Csuka Dénes
400 m, Pál Ilona 400 m, Bottyán Katal-
in 100 méteren, valamint felnőtt váloga-
tott volt még Sághy Antal tízpróbában.
Pál Ilona volt ennek a gárdának a kie-
melkedő alakja. Gimnazista korától pá-
lyafutása befejezéséig együtt dolgoz-
tunk.  Ötödik volt a moszkvai olimpián
a 4x400-as váltóban, mint befutó és már
32 éve övé a magyar női 400 m-es re-
kord, ami 51.50 mp.”
Az idei MASZ Küldöttgyűlésen, a je-
lenlevők vastapsától kísérve kitüntetett
szakember aktív, teljes embert kívánó
sportvezetői pályafutását Budapesten,
az MTK atlétikai szakosztályának ve-
zetőedzőjeként folytatta.
“ Az 1980 és 1995 közötti időszakban a
szétesett szakosztály néhány év alatt fel-
zárkózott a legjobbakhoz, és a 2-4. he-
lyért küzdött a Honvéd, a Dózsa és a
Vasas társaságában. Nemcsak a szak-
osztályi szerkezetváltásra, a  saját után-
pótlás ne-velésére, az edzői gárda
részbeni cse-réjére, a támogatók felku-
tatására, a felsőbb sportszervekkel való
kapcsolatra korlátozódott a feladat,
hanem emellett eredményes, bajnok és
válogatott atlé-ták nevelésére is.
Ezt az időszakot követte a mai napig si-
kert sikerre halmozó gödöllői időszak.
„Gödöllőre érkezésemkor, 1995-ben
valahol a 40. hely táján volt az atlétika,
lényegében 1 edzővel. 17 év alatt elju-
tottunk oda, hogy ma a sportág mind az
öt szakágát műveljük, 5 kiválóan felké-
szült szakemberrel.  Az eltelt időben be-
töltöttem elnöki, ügyvezető elnöki, at-
létikai szakosztályvezetői és természe-
tesen edzői munka-
köröket. Az országos
összesített pontver-
senyben évek óta 4-6.
helyen vagyunk, sőt,
2009-ben meg-
nyertük  a serdülők
országos pontverse-
nyét. Ezekben az
eredményekben sa-
ját tanítványaim ko-
moly szerepet játszot-
tak. Irányításommal

egy stabilan gazdálkodó, soha - sem
személynek, sem intézménynek nem
tartozó, kellő működési biztonsággal
menetelő, egyesület illetve, szakosztály
voltunk - vagyunk. Büszke vagyok arra
is, hogy sem a szakosztályban, de az ál-
talam irányított egyesületben, úgyne-
vezett ügy 17 év alatt egyszer sem for-
dult elő.”
Az, hogy mennyire odafigyel tanítvá-
nyaira, valamint, hogy szakmailag a mai
napig sem képzeli azt, hogy mindent
tud, arra bizonyíték az erről formált
véleménye is.
„ Tanulás:  a mai napig is igyekszem lé-
pegetni. Most a régiekről szólnék, akik-
től nem csak szakmát tanultam. Bácsal-
mási Misi bácsi, Keresztúri Géza, Koltai
Jenő bácsi, Agócs Jenő, Adamik Zoltán-
Honvéd!, Fejes Zoltán. Hiányoznak!
A kintiektől, elsősorban a lengyelektől,
régen még az NSZK-s férfi 400-asoktól,
a nagy olasz varázslótól, Carlo Vittoritól
is volt mit ellesnem és Bud Winter
sprintiskolájából is szemezgettem. Az
NDK-t lehet nem elfogadni, de szakmá-
ban és szervezettségben mindenki felett
álltak. Nem másoltam, hanem gyűjtö-
gettem, hogy majd az egyénre minél
szebb kosztümöt. illetve öltönyt tudjak
szabni; hogy ne a versenyzőm karrierje
árán tanuljam a szakmát, hanem  men-
jek előtte! Az egészséges becsvágy, si-
kervágy nélkülözhetetlen a nagy ered-
ményekhez. De vigyázz! A túlzott siker-
vágy tisztességtelen cselekedetekhez
vezethet. A kislány atlétáid előbb–utóbb
nők lesznek. Kezeld őket ennek megfe-
lelő tisztelettel és megértéssel  és ne
akarjál mindent tudni a magánéletükből.
Gondold végig: a tanáraid, edzőid közül
kit, miért tiszteltél, miért néztél fel
rájuk? Ezekből építsd fel magad, néha
állj a mérlegre, néha nézz a tükörbe!” 

-forrás: masz.hu-

Atlétika – Benkő Ákos újabb elismerése

Szeretet, szigor, következetesség

A 2012- es londoni olimpiára kijutó
tanítványával, Deák Nagy Marcellal

Véget ért a 2012-es tavaszi te-
nisz szezon a Kiskastély SE or-
szágos bajnokság II osztályá-
ban játszó hölgyeknek, vala-
mint az ob III osztályában sze-
replő fiúknak. 

A női csapat tavaly megnyerte a baj-
nokságot, kiharcolva ezzel az első 
osztályban való szereplést, azonban a
lányok úgy döntöttek, hogy mégsem
élnek a feljebbjutás lehetőségével. A
II osztály küzdelmeiben folytatták te-
hát az idei évet is, ahol szépen szere-

peltek: négy győzelem mellett két ve-
reség a mérlegük.
A férfiak idei célja min-
denképpen a csoport
megnyerése és a II osz-
tályba jutás kiharcolása.
Ennek érdekében való-
ban mindent meg is tet-
tek, az első hat meccset
győzelemmel zárták. Az
utolsó, talán legfonto-
sabb, gyöngyösi idegen-
beli viadalon – ahol az
ellenféllel az elsőségért

küzdnek –  ugyan kikaptak a gödöllő-
iek, de ennek ellenére megőrizte cso-
portelsőségét és a legjobb helyről vár-
ja az őszi fordulókat a KSE. A ver-
senyszezont a megyebajnokságban
szereplő női és férfi csapatai folytat-
ják.       -ma-

Tenisz – Tavaszi hadjárat

Remeklő nők és férfiak

A Kiskastély SE férfi csapata

Véget értek az idei NB I-es futsal
bajnokság küzdelmei. A Gödöllői
Bikák csapata hatalmas csatá-
ban, összesítésben 2–1 arány-
ban verte a Colorspectrum Ara-
mis együttesét a 3. helyért zajló
párharcban, ezzel a bajnok Rába
ETO, valamint a 2. helyezett Be-
rettyóújfalu mögött, a gödöllőiek
állhattak fel az első osztály dobo-
gójára.

Mondhatni, remekül sikerült az újra-
kezdése a legmagasabb osztályban a gö-
döllői futsalosoknak, akik az elmúlt
nyáron, az NB II keleti csoportját meg-
nyerve jutottak vissza az első osztályba. 
A 3. helyért vívott párharc során az első
mérkőzést Gödöllőn játszották a csapa-
tok és némi meglepetésre a vendég bu-
daörsi Aramis nyerni tudott. Ekkor töb-
ben félteni kezdték a remek szezont futó
Bikákat, ugyanis az egyik fél második
győzelméig tartó küzdelemben lépés-
hátrányba kerültek a mieink. Követke-
zett az „életbemaradás” meccse Buda-
örsön és sikerült is kicsikarni a győzel-
met idegenben, ezzel 1–1-re alakítani az
állást.

A mindent eldöntő, harmadik mérkőzést
ismét Gödöllőn rendezték. Itt már nem
volt apelláta, aki nyer, az mindent visz,
legalább is, ami a 3. helyet illeti. Nos, a
rutint és a fiatalos lendületet most reme-
kül elegyítette Baranyai Pál edző és
egy igen küzdelmes és színvonalas der-
bin sikerült a Bikáknak 3–2-re nyerni,
ami egyben azt jelentette, hogy a
2011/2012-es Futsal NB I 3. helyezettje
a Gödöllői Bikák csapata lett.

Futsal NB I, bronzmérkőzés 2. meccs
Colorspectrum Aramis – Gödöllői Bi-
kák 3–5 (2–2) Gól: Lovrencsics Balázs
(2), Nagy Roland (2), Baranyai Pál
Futsal NB I, bronzmérkőzés 3. meccs
Gödöllői Bikák – Colorspectrum Ara-
mis 3–2 (1–1) Gól: Baranyai Pál, Sch-
rancz Balázs, Szente Tamás

Utánpótlás – Magabiztos U16-
sok

Az U15 után, Tóth László U16-os csa-
pata is magabiztosan, három győzelem-
mel abszolválta az országos I osztályú
U17-es futsal bajnokság középdöntőjét,
ezzel a tavalyi évhez hasonlóan, a leg-
jobb 4 közé jutottak a fiatalok. -li-

Futsal NB I – Nagyszerű Bikák

Bronzérmes lett a Gödöllő

A megyei bajnokság utolsó előtti
játéknapján a Gödöllői SK felnőtt
és U19-es csapata a Felsőpakony
együttesét fogadta és ért el újabb
döntetlent a GSK, míg az ifi nyer-
ni tudott.

Hazai és vendég oldalon is az első osz-
tályú tagság volt a tét. A tavasszal mind-
össze két győzelmet felmutató Gödöllő
ezúttal sem bírt hazai pályán a látoga-
tókkal, az újabb egy pont viszont azt je-
lenti, hogy az utolsó játéknaptól függet-
lenül biztosan megyei I osztályú lesz jö-
vőre is a fiatal gödöllői alakulat. Az
egész szezont elkisérő vérszegény táma-

dójátékot bemutató mieink hátrányból
álltak fel, de a győztes gólt most sem  si-
került megszerezni. Tavaszi hatodik
döntetlenjével 36 pontos, és ezzel 9. a
bajnoki tabellán a csapat. Az U19-es
gárda nagy csatában nyert, így megő-
rizte 4. helyét (60 pont) a tabellán. A baj-
nokság utolsó forduójában Bugyira láto-
gat majd a Gödöllői SK csapata.
Pest megyei I. osztály, 29. forduló
Gödöllői SK – Felsőpakony KSE 1–1
(1–1) Gól: Oszvári Tamás
Pest megyei I. osztály U19, 29. forduló
Gödöllői SK – Felsőpakony KSE 3–2
(2–2) Gól: Czuczor Attila, Kurunczi
Dániel, Ifj. Sikpeki Attila

Utánpótlás – Nemzetközi sike-
rek

Május végén Spanyolországban járt a
Gödöllői SK három utánpótlás csapata
egy nemzetközi focitornán, ahol re-
mekül szerepeltek a fiatalok. Takó Csa-
ba U13-as alakulata, 20 csapat közül a 6.
helyen végzett. A Tóth László, Bali
János irányította U16-os együttes, az
egy évvel idősebbeknek kiírt, 38 csa-
patos U17-es mezőnyben szintén a 6.
helyen zárta a küzdelmeket (az utolsó
csoportmeccsen az orrát törő kapus,
Dobi Gergő nélkül, mezőnyjátékossal a
kapuban küzdötte végig az egyenes
kieséses szakaszt a gárda), míg a Tóth
László, Morvai László vezette U17-es
alakulat a legjobb 16 között búcsúzott a
küzdelmektől. (részletek: gskutanpot-
las.blog.hu) -ttl-

Labdarúgás – Nem sikerült a hazai búcsú

Bentmaradt a Gödöllő

Hatodik alkalommal rendezte
meg a Kirchoffer SE a Manó Ma-
raton futóversenyt az óvodás ko-
rú gyerekek számára. Az Alsó-
parkban, a Világfa körül lebonyo-
lított futóversenyen több mint
500 lelkes óvodás képviselte In-
tézményét. 

A fiú és leány ovisok, összesen négy 
korosztályban szedték a kis lábukat és
lelkes futásukkal megörvendeztették
szüleiket, óvónőiket, valamint a szerve-
zőket. Az óvodák közötti versenyben az
Egyetem téri Óvoda mozgósított a leg-
jobban, ők vettek részt a legtöbb ovissal
a versenyen, elnyerve így a vándorser-
leget, valamint a Tactic Sport 90 ezer fo-
rintos vásárlási utalványát. A második
helyen a tavalyi győztes Martinovics ut-
cai Óvoda végzett, míg a 3. a Kazinczy
Óvoda lett. A kicsiknél másodlagos volt
az eredmény, de természetesen ezúton
közöljük a korcsoportonkénti legjobb
hat befutó nevét.
2005-ben született leányok: 1.
Sulyán Alexa (Martinovics), 2.
Kovács Lili (Szada), 3. Viha Bor-
bála, 4. Varga Emese, 5. Fülep
Lilla (mindhárom Palotakert), 6.
Tóth Szonja (Táncsics)
2005-ben született fiúk: 1. Kő-
szegi Dominik (Táncsics), 2. Var-
ga Levente (Martinovics), 3. Ta-
kács Bálint (Egyetem), 4. Lukács
Gergő, 5. Babó Vilmos (Zöld

ovi), 6. Nagy Dániel (Szent János)
2006-ban született leányok: 1. Katrin
Zsófi (Palotakert), 2. Lukács Gabriella
(Zöld ovi), 3. Dudás Lilla, 4. Benke
Alexandra 5. Kriszt Sarolta (mindkettő
Martinovics), 6. Pintér Petra (Szt. János)
2006-ban született fiúk: 1. Fodor Péter
(Zöld ovi), 2. Blaskó András (Palota-
kert), 3. Smuk János (Szt. János) 4. Te-
rebesi Mátyás (Szada), 5. Rónay Bálint
(Zöld ovi), 6. Fóri Roland (Református
ovi)
2007-ben született leányok: 1. Csitári
Dorina (Szt. János), 2. Süttő Klaudia
(Palotakert), 3. Lauber Zille (Egyetem),
4 Zsemle Hanna (Martinovics), 5. Gugó
Lara, 6. Kovács Dóra (mindkettő Kazin-
czy)
2007-ben született fiúk: 1. Szabó
Csongor (Martinovics),2. Lőrincz Huba
(Szt. János), 3. Horuczi Erik (Palota-
kert), 4. Rezsabek Ádám (Egyetem), 5.
Szabó Levente (Szada), 6. Aranyosi
Marcell (Palotakert)
2008-ban született leányok: 1. Mánya
Virág (Szt. János), 2. Budavári Emma
(Táncsics), 3. Nagy Zsuzsanna (Zöld
ovi), 4. Bonyai Beatrix (Martinovics), 5.
Barsi Dorka (Szt. János), 6. Mihályi Nó-
ra (Táncsics)
2008-ban született fiúk: 1. Menyhárt
Olivér, 2. Balogh Bálint, 3. Orosz Bálint
(mindhárom Zöld ovi), 4. Györe Zalán
(Palotakert), 5. Fodor András (Zöld
ovi), 6. Csaba György (Martinovics)

-il-

Manó Maraton – Félezernél is több ovis futott

Az Egyetem téri oviból a legtöbben
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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 

a Gödöllői Városi Múzeumban:

–18 órától ingyenesek a tárlatok; a
kiállítások vezetéssel is díjtalanul
tekinthetők meg.
–18 óra: Czeglédi Noémi tárlat-
vezetése  A magyarországi cserké-
szet története című kiállításban.
–18 óra: folyamatos múzeum-
pedagógiai foglalkozás a „Piros bu-
gyelláris”- Blaha Lujza Gödöllőn
című kiállításban.
–19 óra: Kerényi B. Eszter tárlat-
vezetése a „Piros bugyelláris”-Bla-
ha Lujza Gödöllőn című kiállítás-
ban.

19:30: a helytörténeti kiállítás
termében:

– Irodalmi est a Gödöllői Lokálpat-
rióta Klub és Városi Múzeum szer-
vezésében:  Pók a víz alatt – Ferdi-
nandy György új novelláskötetét
bemutatja: Varga Zoltán Zsolt.

Kaszkadőr és kaméleon
Ferdinandy György bemutatja Var-
ga Zoltán Zsolt készülő novellás-
kötetét.

– 22:30: Táncház a Berka együttes-
sel a múzeumudvarban.
– Interaktív fodrászműhely egész
este.

A KIRÁLYI VÁRÓBAN:

– 17 órától a kiállítások és a ren-
dezvények díjtalanul látogathatók.
– 17 óra: Gellér Katalin mű-
vészettörténész előadása: Indulás
Indiába Gödöllőn szőtt ruhában.
– 18-20 óra: kerekasztal-beszél-
getés a gödöllői művésztelep nő-
tagjainak leszármazottaival: „ … a
nagymama fest”.
– 20 óra: Keserü Katalin mű-
vészettörténész előadása: A gö-
döllői nő művészek és európai tár-
saik.
– 21 óra: Őriné Nagy Cecília mű-
vészettörténész, kurátor tárlatve-
zetése a Nők a gödöllői művész-
telepen című kiállításban.

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány és a Gödöllői Iparmű-
vészeti Műhely tisztelettel meghívja Önt 2012. június 16-án
(szombaton) Nők Éve Gödöllőn keretében, a GIM-Ház kiállító
termében és kertjében rendezett programokra.

16 óra:
Múzsák kertje című csoportos képző- és iparművészeti kiállítás
megnyitója – „Múzeumok Éjszakája Gödöllőn” nyitó rendezvénye
A kiállítást köszönti: Gémesi György, Gödöllő Város polgár-mes-
tere
A kiállítást megnyitja: Kodolányi Gyula költő

17 óra:
Együtt a múzsákkal a kertben címmel szabadtéri, összművészeti
rendezvény
Szószóló: Juhász Judit, Magyar Művészeti Akadémia sajtófőnöke 
Előadók: Dr. Keserü Katalin művészettörténész; Bajtala Emese hárfaművész; Jankovics Marcell
kultúrtörténész ; Jankovics Anna és Harna Péter színművész; Zombori Ottó csillagász; Mezey Katalin
költő; Jessica Leon Carulla és Csuja Gergely balettművész 
A kiállítás megtekinthető a Múzeumok Éjszakáján 24 óráig!

GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
telefon/fax 28-419-660; e-mail gimhaz@invitel.hu; www.gimhaz.hu

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

Június 11-18-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Június 18-25-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069. 

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

TÁJÉKOZTATÓ 
AZ ÓVODÁK NYÁRI ZÁRVA TARTÁSÁRÓL

A nevelési‐oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8) MKM rendelet 2 §. (7)
bekezdése alapján az óvodák 2012. évi nyári zárva tartását az alábbiak szerint rendelem el:

2012. június 25‐től július 20‐ig zárva tart a Kazinczy körúti Óvoda, a Martinovics utcai Óvoda, a
Palotakerti Óvoda és a Táncsics Mihály úti Óvoda. Ebben az időszakban az ügyeletet a Zöld Óvoda
látja el.

2012. július 23‐tól augusztus 17‐ig zárva tart az Egyetemi Óvoda, a Szent János Utcai Óvoda és a
Zöld Óvoda. Ebben az időszakban a Táncsics Mihály úti Óvoda tart ügyeletet.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Közérdekű telefonszámok

ELMÜ központi hibabejelentő:  06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)

ELMÜ-SZOLG Kft.: 06-28/430-562 (munkaidőben)

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 

06-20/524-0340

HÉV POLGÁRŐRSÉG: 30/621-4468.

VÜSZI ügyfélszolgálat: 410-295

DMRV hibabejelentő: 520-790

TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36 80 300-300

TÁVHŐ Kft.:514-096

Zöld Híd Kft.: 418-603

SPANYOL

NÉMET

OROSZ

szakos 

diplomás nyelvtanár 

nyelvvizsgákra, érettségire
való felkészítést és 

korrepetálást vállal minden
szinten. 

Tel.: 06-30/470-4483.

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
segítsék programunk megvalósítását!

Pénzbeli támogatásukat egyesüle-
tünk bankszámlaszámlájára küld-
hetik el:
PÁTRIA Takarékszövetkezet
65100266-11058186,  csángó gyere-
kek nyaralására megjegyzéssel!

A gyermekeket vállaló családok 
Büttner Saroltánál jelentkezhetnek
a következő telefonszámokon: 
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 foga-
dunk bármily csekély adományt, mert
azok összeadódva lehetővé teszik ter-
vünk megvalósítását! Köszönjük, hogy
elolvasta felhívásunkat!
Gödöllő, 2012-05-20

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
nevében:

Szűcs Józsefné, az egyesület elnöke 
Büttner Sarolta programfelelős

Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület – Segítség a csángóknak!

Polgármesteri fogadónap változás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
dr. Gémesi György polgármester

júniusi fogadónapját június 15‐én tartja, 
10‐12‐ig, és  14‐16 óráig.

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA DÍJ
Tisztelt Gödöllői Polgárok!

Gödöllő Város Önkormányzata „Gödöllő Vállalkozója” Díjat adományoz azoknak a köztartozással nem rendelkező
egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető

tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely 
a város gazdasági életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve jelentős

eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.
A „Gödöllő Vállalkozója” Díj évente két személynek adományozható.

Kérem, hogy javaslataikkal segítsék a döntéshozókat. Indoklással alátámasztott javaslataikat szíveskedjenek a 
Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára eljuttatni 

(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., kozoktatasi.iroda@godollo.hu ).
HATÁRIDŐ: 2012. június 15., 12 óra

Tisztelettel: 
Halász Levente, a Gazdasági Bizottság elnöke sk.

Zöld Híd Régió Kft 
Felhívás személyes ügyfélfogadási rend változásáról

Tisztelt Ügyfeleink !
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zöld Híd Régió Kft. 

gödöllői ügyfélszolgálati irodájának (Gödöllő, Dózsa György u. 69.) 
Félfogadási rendje 2012. június 1-től megváltozott.

Az új ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08:00 – 18:00

Csütörtök: 08:00 – 16:00 
Ebédidő: 12:00 -12:30

Együttműködésüket köszönjük!
Zöld Híd Régió Kft.
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NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22                             Kávéház: 7–22

Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu

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

kedves vendégeinket!
Hétvégi családi büféebéd

Korlátlan italfogyasztással,3290 Ft-os áron!



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+Hálás szívvel köszönjük mindazok együttérzését, akik
gyászunkban osztoztak, és azok részvételét, akik GESZTESI
JÓZSEFNÉT utolsó útjára elkísérték. Gyászoló család. 

INGATLAN
+Városközpontban a Kossuth Lajos utcában 1. emeleti tel-
jeskörűen igényesen felújított (klíma, konyhabútor, nyílászáró,
stb..) egyéni fűtéssel, alacsony rezsiköltséggel 56m2-es lakás
eladó. Irányár: 12.5M forint, Érdeklődni: 20/ 9279 570
+Sürgősen eladó, jó állapotú 2 szobás, erkélyes, napos, jó
fekvésű, egyedi fűtésmérős, alacsony rezsijű, palotakerti lakás.
Iár: 7,9MFt 20-772-2429
+Gödöllőn, Kossuth L.u.ban 1 szobás, 34nm-es befektetésnek is
kiváló lakás eladó Iár 6,8MFt 20-772-2429 
+GÖDÖLLŐN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ 1 szintes, 2 szoba +nappalis sorház
300nm-es telekkel, kulcsrakészen 17 MFt, (beépíthető tetőtérrel)!
20-772-2429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU  
+Óriási lehetőség! Új építésű 720nm-es telken épült, 4 lakásos
sorházban, 2 szoba +nappalis, 62nm-es sorházi lakás. Iár 15,5MFt
20-7722429           
+Sürgősen eladó kertvárosban 2szoba +konyha-étkezős, tégla, jó
állapotú kockaház eladó Iár 16 MFt 20-7722429        
+PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI FEKVÉSŰ, ERKÉLYES JÓ
ÁLLAPOTÚ LAKÁS AKCIÓS IRÁNYÁRON  7,9MFt  20-8042102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU 
+Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új építésű nap-
pali+ 1szobás, konyha-étkezős bruttó 55nm-es, cirkófűtéses lakás
eladó kulcsrakészen. I.ár 13,7MFt 20-7722429 
+Gödöllőn sürgősen eladó gyönyörű, 740nm-es összközműves
építési telek. 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 félszobás 66 nm-es jó
állapotú lakás 10.9 MFt Irányáron eladó 20-8042102      
+János utcában 1 szobás részben felújított lakás, alacsony rez-
sivel. 6,5 MFt 20-8042102
+Új építésű 1+2 félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval,
nagy terasszal eladók 14,5MFt-tól 20-8042102
+Eladó Gödöllőn, központban másfél szobás felújított lakás Iár: 7
M FT 20-8042102
+Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfsz.i lakás
9.6MFt 20-8042102

+Sürgősen eladó Harasztban 2 szoba +nappalis, 85 nm-es, jó
beosztású, fedett kocsi beállós családi ház  500 nm-es telekkel Iár
19,7MFt  20-7722429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+160DB ELADÓ LAKÁS GÖDÖLLŐN, HA KERES, NÁLUNK BIZ-
TOSAN TALÁL! !   20-539-1988
+SÜRGŐSE ELADÓ!! Gödöllő központjában, a Tűztorony házban
1.em-i, 45m2-es, két szobás lakás eladó ! 20-5391988
+Gödöllőn, Blahai részen jó állapotú, szigetelt, 110m2-es családi
ház, 700m2-es saroktelken eladó! Iár:30.9Mft  20-539-1988
+Gödöllőn a Kazinczy Krt.-on két szobás lakás eladó Iár: 8.8 M Ft
(20) 804-2102
+Gödöllőn Központban egyedi fűtésű felújítandó, negyedik emeleti
lakás erkéllyel 8.5Mft-os irányáron eladó! 20-5391988
+Eladó lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim részére (20)
804-2102
+Kiváló befektetés! Eladó Gödöllő belvárosában, Erzsébet park
szomszédságában, 100 nm-es nappali+3 szobás családi ház,
kertrésszel, garázzsal. Üzleti tevékenységre, irodának, vagy vissz-
abérlésre is alkalmas. I.ár: 24,9 mFt. Érd.: /20-417-7687
+Gödöllőn eladó a Mihály Dénes közben tégla építésű, egyedi
fűtéses magasföldszinti öröklakás I.ár: 11,9m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Garantált befektetés alkalmi áron, rövid megtérülési idővel!
Gödöllőn, forgalmas helyen jelenleg is bérbe adott, folyamatos bér-
bevétellel kétszintes, 100 nm-es üzletház eladó! I.ár: 24,9 mFt.
Érd.: -20-41-77-687
+Gödöllőn eladó a Rögesben egy magas belvilágú tetőteres exk-
luzív, reprezentatív kialakítású, igényes berendezésű családi ház 4
szobával, 2 fürdőszobával, a telken örökzöldek, és egy hatalmas
medence. I.ár: 47 m Ft. 3613. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+17 éve működő nyereséges, tartozásmentes vállalkozás családi
okok miatt átadó. Jól bejáratott piaccal, munkával, referenciákkal,
honlappal. Biztos megélhetés, perspektíva, a befektetés
megtérülési ideje a befektetési összeghez képest rövid, egy – két
év. Érd.: -20-41-77-687
+Gödöllőn eladó a Köztársaság úton nappali+ 2 szobás, konyhával,
étkezővel, fedett terasszal rendelkező jó állapotú kertes családi
ház. I.ár: 24,9 mFt. 3593, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő ked-
velt kertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is
alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nap-
pali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú
lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is
van. Iá.: 30,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

+Gödöllőn eladó a Belvárosban kétszintes, kétgenerációs, kettő
külön bejárattal rendelkező 2x 100 nm-es családi ház, benne
összesen 4 szoba, 2 fürdőszoba, 2 konyha, pince, garázs. Telek-
méret: 650 nm. I.ár: 27 mFt. 3619 Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllő központjában eladó egy 82 nm-es, jó tájolású, nappali+ 3
szobás, jó állapotú lakás. Az ár tartalmaz egy teremgarázs beállási
helyet is. I. ár: 17,9 m Ft. 3598, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn eladó a Kertvárosban 80 nm-es, tégla építésű, 2 szobás
családi ház melléképülettel, 570 nm-es telken. Iá.: 18,6 mFt 3608 Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllő rózsadombján eladó ALKALMI VÉTELÁRON 5 szobás
tetőteres 2 fürdőszobás családi ház 100 nm-es szuterénnel, 8 nm-
es telken. Iá.: 25,5 mFt. 3610 Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Szadán eladó 1510 nm-es telken 3 szintes 228 nm-es
alapterületű családi ház nappali+ 4 szobával, 2 fürdőszobával, 116
nm-es terasszal, 2 kocsibeállással. Iá.: 31 mFt. 3478 Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn János utcában, központtól nem messze eladó egy 59
nm-es, 2 szobás, egyedi fűtésű, magasföldszinti lakás. A lakáshoz
tartozik egy duplagarázs is, igény szerint együtt vagy külön is (3.m
Ft) eladó. I.ár: 11 MFt. 3597, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4
szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új
nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2. emeleti,
erkélyes, alacsony rezsivel rendelkező, egyedi gázfűtéses, pezs-
gőfürdős, cserépkályhás, részben felújított lakás. Parkolás az
erkély alatt biztosított. Iá: 10.8 mFt. Tel.: 70/3350-379.
+A Szentendrei szigeten, Horányban családi okokból áron alul
eladó kellemes, csöndes utcában 640m2-es szépen parkosított
telken kb. 30m2 faházzal nyaraló. Érd: 30-5477322 
+ELADÓK! 1,5 M-ért GARÁZSOK és egy 45nm-es tetőtéri lakás a
Kampis téren, 16 lakásos társasházban. Gödöllő legszebb részén,
TESCO közelében, most épülő új lakóparkban építési telkek,
Nyárkút utcában 2500m2 SZÁNTÓ 2db 25m2-es épülettel
(közművesítve). 30/946-7702 
+Gödöllőn eladó a Kör utcában, egyedi fűtéses, 1+2 félszobás 3.
emeleti öröklakás. Iár: 13,7 MFt. Érd: 70/239-9063, 70/516-4462 
+GYÖNGYÖSÖN 4 szobás családi ház eladó. Érd: 30/439-5686 
+Gödöllő központjában eladó egy 54 nm-es alapterületű hibátlan
állapotú, teljesen berendezett lakás kocsibeállóval, tárolóval. 15,5
M Ft. 70/364-4212 

+Gödöllőn, a Palotakerten 44 nm-es alapterületű, felújított 1,5
szobás lakás eladó, esetleg 60 nm körüli nagyobbra cserélhető
(Kossuth u. – Erzsébet krt. környékén). Tel: 20/968-0336 
+Gödöllőn, BLAHÁN eladó téglaépítésű ház 1.200 nm-es telken. 2
szoba, nappali, összkomfort, pince, műhely, kábeltévé. Ingatlanos
ne hívjon! Tel: 30/878-8907 
+Gödöllői másfél-két szobás lakásra cserélném isaszegi, tóparti
hangulatos, háromszintes kis nyaralómat. Étkező-konyha, fürdős-
zoba, szoba, tetőtérben két szoba, és pince. Hőszigetelt falak,
ablakok, 800 nm-es rendezett kert kocsibeállóval. Érték-
egyeztetéssel. 70/428-6644 
+Eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában, részben klimatizált, 82nm-
es lakás garázzsal! DNy-i fekvésű, világos, külön WC és mosókony-
ha, beépített szekrény, beépített konyhaszekrény villanytűzhellyel.
A lakáshoz teremgarázsban 12nm-es kocsi beálló is tartozik.
Iár:17,8MFt. 20/9161-810
+Gödöllőn BLAHÁN, CSENDES KÖRNYEZETBEN, jó közlekedési
lehetőséggel 1.000nm-es telken BARÁTSÁGOS CSALÁDI HÁZ
ELADÓ. A ház galériás, tetőtér beépítéssel 180nm-es +90nm
pinceszint +2 beállásos garázs. Ára: 65 MFt. 20/619-9534 
+Eladó belvárosában, Erzsébet park mellett egy igényesen felújí-
tott 4.em. 63nm-es, 2 szobás lakás jó megközelítéssel, panorámás
kilátással, erkéllyel. Iár: 11,49 MFt, mely tartalmazza a beépített
előszoba és konyha bútorait, berendezéseit. 20/501-4650 
+Gödöllő központjában 35 nm-es konvektoros téglalakás eladó, új
nyílászárókkal. Iár: 8,2 MFt. Tel: 20/3238-106 
+Eladó Hévízgyörkön csendes utcában 830 nm-es telken 70 nm-es,
2 szobás, összközműves családi ház (+terasz, garázs +melléképület).
Iár: 9 MFt. Érd: 20/364-0056 egész nap, 30/973-7736 du. 
+SZADÁN 1300 nm-es ÉPÍTÉSI TELEK, ill. WESTERN NYEREG
ELADÓ. Tel: 30/852-8413 
+Gödöllőn, kastélypark közelében 1200 nm-es parkosított telken
két generációs családi ház külön bejárattal eladó. (1., 200 nm:
nappali +3,5 szoba, 2., 90 nm: nappali + 1 szoba.) Tel: 70/523-
5115, 28/ 417-955 (5ó után.)
+Gödöllői belvárosi nappali +2 szobás (67nm) lakásomat (2004)
értékegyeztetéssel központi fekvésű NAGYOBBRA CSERÉLNÉM.
Tel: 70/504-2681 
+Máriabesnyőn eladó 86 nm-es, 2 szobás családi ház –konyha,
fürdő, spejz, zárt terasz, kert garázs, konyha, kiskamra, kazánház-
, ára: 19 MFt. Tetőtér beépíthető. 28/786-990 
+Gödöllőn a Szent János utcában eladó egy 30 nm-es téglalakás.
Földszinti, konvektoros fűtésű, 2009-ben felújított lakáska, alac-
sony rezsivel. Ár: 7,999 Mft. Érd: 30/630-9971 
+Gödöllőn a Komáromi utcában kétszobás, összkomfortos csalá-
di ház bútorozottan kiadó, vagy eladó. Csere is lehetséges két-
szobás, erkélyes lakásra az első emeletig értékegyeztetéssel. Érd:
28/414-093, 30/613-1280 
+ELADÓ vagy KIADÓ 2056nm zöldövezeti telken lévő 400nm-es, 12
szobából, 3 konyhából álló, teljesen felújított, összkomfortos ingatlan.
Elsősorban óvoda, idős gondozás, elfekvő beteg ápolás, de bármilyen
célra. Iár:39MFt. Bérlet esetén: 400.000Ft +rezsi. 70/6303030
+Isaszegen kisebb családi ház eladó, vagy elcserélhető gödöllői,
2,5 szobás, konvektoros, magasföldszinti vagy első emeleti
lakótelepire, értékegyeztetéssel. Tel: 20/436-0070 
+Elcserélném, vagy eladnám újszerű, központi fekvésű sorházi
lakásomat kertes házra hasonló paraméterekkel. Kisgyerekes
családok előnyben. 80 nm, tetőtérben légkondi. Kerthasználat,
garázs. Érd: 20/376-9746 
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

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

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

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

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

Szada, Dózsa György út

2012. június 12-20.

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD

  A minôség garanciája

299 Ft/kg

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:

Pékségünk ajánlata Helyben füstölt termék!Grillbár

499Ft/kg

999Ft/kg 799Ft/kg

Ár! Ár!

Napi ajánlat leves + fôétel

Lottózó, 
telefonkártya-feltöltés

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

Termékeink bomba áron!

279 Ft

179 Ft699 Ft

Fonott kalács 500 g 358 Ft/kg

Friss 
sertéscomb

Füstölt csemege szalonna
Ász

Friss 
csirkeszárny

Füstölt, pácolt hátsó csülökFehér kenyér 2 kg 139,50 Ft/kg

699Ft/kg

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

499 Ft/kg

Ételbárjainkban 

az OTP SZÉP kártyát

is elfogadjuk!

Üzleteinkben 

Erzsébet utalvánnyal

is fizethet!

225 Ft

39 Ft

139 Ft

999 Ft

179 Ft

79 Ft

Aquarius 
ásványvíz 

1,5 l
26 Ft/l

Tejföl 20% 
450 g
500 Ft/l

Aqua Vitae
jegesteák  

1,5 l 
52,66 Ft/l

Csemegeuborka 
350 g/680 g

511,42 Ft/kg/263,23 Ft/kg

Forest Hárs illatú
toalettpapír 

24 tekercses, 3 rétegû
41,62 Ft/tekercs

Hofbrau sör 
0,5 l

278 Ft/l

Paradicsom I. o. Étkezési paprika I. o.
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+Eladó Veresegyházon vállalkozásra és befektetésre is alkalmas
családi ház. Földszinten iroda, üzlet, garázs, tetőtérben tágas
lakás. Jó közlekedés Budapestre. Tel: 20/9264-506 
+Szadán parkosított kerttel, gyümölcsfákkal, amerikai konyhás nap-
palival 4 szobás családi ház eladó. Iár: 29,9 MFt. Érd: 30/922-7132 
+KERTES HÁZ eladó Gödöllőn: 86+64 nm-es két bejárattal. Ár:
telekár. MÉG ELADÓ: 120×200 cm-es BILIÁRDASZTAL, CSOCSÓ,
4 ütemű LOGIJA 50cm3-es SEGÉDMOTOR. Tel: 30/418-7206 
+Eladó Kastélyhoz közeli utcában 120 nm-es, 3szobás családi ház.
Teljes közmű. Padlófűtés Vailant kazánnal. Dupla garázzsal, 800 nm
kerttel. 24,5 MFt. Olcsóbb panelt beszámítok. Tel: 06-31/310-6844 
+Gödöllő kertvárosában 579 nm-es parkosított saroktelken 2
szobás, konvektoros fűtésű, téglaépítésű, családi ház eladó. Iár:
18,65 MFt. Lakást beszámítunk. Érd: 20/588-9570, 28/415-703 

ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik különbe-
járatú, bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal, TV,
telefon, internet szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE KIADÓ. Azonnal
költözhető, kizárólag nem dohányzó személy részére. Egy havi
kaució szükséges! Ár: 30.000 Ft. + a rezsi fele. Érd.: 70/318 2127
+Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes családi
házban, külön bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkomfortos,
bútorozott lakás /kábeltévé, internet/ 50.000.- Ft + rezsi, egy
havi kaucióval kiadó. 70/271-1543 
+Máriabesnyő csendes környezetében 60 nm-es különálló családi
ház 2 vagy 3 fő részére, kutya nélkül hosszútávra kiadó. 45.000,-
Ft/hó +kaució +rezsi. Tel: 20/328-0417
+Kiadó Gödöllőn 2 félszobás, téliesített faház júniusi költözéssel.
Összkomfortos. Érd: 30/650-2194 
+Gödöllőn a kertvárosban, családi ház emeletén, külön bejárattal
2 szoba, konyha, fürdőszobás lakrész maximum 2 személynek, 1
havi kaucióval 50.000,-Ft-ért kiadó. Tel: 70/331-6395 
+SZADÁN A NAPÓRÁNÁL 45 nm-es IKERHÁZ minkét fele kiadó.
Érd: 70/607-8582 
+Gödöllőn, a Kazinczy körúton 2 szobás, összkomfortos, konvek-
toros, téglaépítésű lakás 2 havi kaucióval kiadó. Ár: 55.000,-Ft
+rezsi/hó. Tel: 30/381-3505 
+Kertes házban külön bejárattal kis ház 1-2 személynek kiadó.
30.000,-Ft +rezsi. Érd: 28/417-974, 70/307-7861 
+Gödöllőn a Palotakert 12-ben 45 nm-es lakás kiadó. Tel:
70/632-4339 
+Palotakerten 1 szobás, 44 nm-es, felújított lakás 10 emeletes,
liftes ház 4. emeletén hosszútávra kiadó. Bérleti díj: 40.000,-
Ft/hó. 1 havi kaució szükséges. Érd: 30/771-6359 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethely-
iség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is
kitűnő. Iá: 14,9 mFT. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
+Gödöllőn a Táncsics Mihály úton KIADÓ egy 20 nm-es, számos
lehetőségre alkalmas üzlethelyiség KEDVEZŐ bérleti díjon. Érd.:
20/9194-870
+Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.+30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a
Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.
+Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-es
üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI) telephelyén
folyamatosan őrzött, illetve kamerával védett terülten raktár és
irodahelyiségek kedvező áron kiadók. Érdeklődni lehet (28) 410-
988/100-as melléken vagy a +36 20-462-4808 telefonszámon
+Gödöllő központjában 31 nm-es klimatizált helyiség kiadó. Piaci
ár alatt! Tel: 20/273-4018 
+KÜLÖNÁLLÓ, ÚJ ÉPÍTÉSŰ RAKTÁR KEDVEZŐ ÁRON KIADÓ
GÖDÖLLŐN A TESCO KÖZELÉBEN. Tel: 70/542-5509 
+Kiadó 60 nm-es üzlethelyiség a városközpontban Gödöllőn a
Petőfi tér 14-ben. Érd: 20/923-8994 
+Gödöllőn a Tűztorony házban 1,5 szobás, 42 nm-es lakás irodá-
nak, esetleg lakásnak kiadó. Érd: Máté 70/3327-222 
+Gödöllőn a Királyi Kastély ősfás parkjában 1478 nm telken,
Császárkert Étterem, reális áron eladó vagy kiadó, sok más
tevékenységre is alkalmas. Tel: 20/9148-885 
+Gödöllő központjában, Átrium Üzletházban utcafronti 24 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Tel: 06-20-404-8071 
+Gödöllő, Petőfi tér 11-ben Kristóf Udvarban 40 nm-es üzlethely-
iség kiadó. Tel: 06-20-404-8071 
+Kiadó vagy eladó Gödöllő központjában, liftes épületben 2db
egyenként 31nm-es –akár egybe is nyitható- légkondicionált,
egyéni mérőórás, új építésű –lakás célra is használható- iroda,
udvari beállóval. Érd: 20/970-9952 
+Gödöllő Kossuth L. utcában 25 nm-es üzlethelyiség kiadó.
Fodrász, kozmetika, iroda, stb.! 35.000,-Ft/hó. Tel: 20/3238-106 
+Szabadság tér 26/A alatt, földszinten (Vodafone mellett) 20
nm-es üzlethelyiség kiadó 2012. június 1-től. Tel: 20/802-1287 

+Kiadó garázst keresek a János u. – Szilhát u. – Kazinczy krt.
környékén. Tel: 70/218-9080 
+Gödöllőn, Ambrus Z. közben 21 nm-es, vízórával ellátott garázs
eladó! Érd: 20/260-8636 
+Gödöllőn a városközpontban 35 nm-es üzlethelyiség azonnal,
jutányos áron kiadó! Tel: 20/511-3974 
+Gödöllő Centrumában a szökőkútnál 17 nm-es üzlethelyiség
kiadó! Tel: 30/272-8158 
+GARÁZS a Patak téri soron hosszabb távra kiadó! Érd: este-
reggel 28/412-262, egész nap: 20/571-4044, 70/248-4503 

ÁLLÁS

+8 éve sikeresen működő gödöllői szépségszalonunkba
vendégkörrel rendelkező vagy kezdő szakképzett fodrászt
felveszünk. Bérezés megegyezés szerint. Érd.: 20/9194-870
+Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.:
20/9455-583. 
+TÁRSASHÁZUNK PÁLYÁZATOT HIRDET közös képviselő poszt
betöltésére. Határidő: 2012. június 22. Cím: Berze Csaba 2100
Gödöllő, Szent János u. 12/b. III/10. Tel: 20/345-4846 
+GÖDÖLLŐN TANULÓ 18 évet betöltött nappali tagozatos diákok
figyelem! Csomagolási, anyagmozgatási munkalehetőségek.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a munka@jokerdiak.hu e-mail
címen, vagy regisztrálj a www.jokerdiak.hu weboldalon. 
+Kereskedelmi cégünk felvételt hirdet asszisztensi és
kereskedelmi feladatok elvégzésére ingyenes betanítással és
folyamatos képzéssel. Elérhető: 120-160 ezer. Érd: 70/608-6252 
+Pályázat! Pénzügyi végzettséggel, jó tárgyalókészséggel nagy
munkabírású személyeket keresünk. Magas jövedelem – biztos
munkahely! Önéletrajzot és fizetési igényt az ist-
vankaroly@invitel.hu-ra kérjük! 
+Targoncásokat keresünk Szadára 2 műszakba. Jelentkezni 8.00
- 16.00-ig az alábbi telefonszámon: 30/817-4461 
+Cégünk fiatal gödöllői férfi munkaerőt keres nagykereskedelmi
raktárba gödöllői telephelyre. A munkakör irodai és raktári
közepesen nehéz fizikai munkából áll. Elvárásaink: számítógépes
gyakorlat, középfokú végzettség, angol nyelvtudás, írásbeli és szó-
beli kommunikatív készség, műszaki érzék, jogosítvány.
Jelentkezés önéletrajzzal, melyet a tactic@tacticsport.hu címre
kérünk megküldeni. 

SZOLGÁLTATÁS
+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy
más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvál-
lalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adó-
tanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakor-
lott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
+Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása,
talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24-ig. 70/264-3660 

+Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédel-
mi mérés. 70/264-3660 
+KÖLTÖZTETÉS ZONGORA ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS.
Tel: 30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is. 
+Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 70/264-3660 
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű cso-
magolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb
felvilágosítás: 20/423-4828,  www.interiortrans.hu 
+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka
rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+TAKARÍTÁST, mosást, főzést vállalok. Hétvégén és ünnep-
napokon is! Tel: 20/260-9550 
+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094 
+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzatfestés
rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali
kezdéssel is, 28 éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944 
+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek,
konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű épületgépészeti
munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229 
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380 
+Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók, mikrók javítása garan-
ciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/234-7012 Krokovics. 
+FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható. Női
hajvágás: 1800 Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek hajvágás: 600
Ft. Hívjon bizalommal! 70/280-2276
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi
áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650 
+KONYHABÚTOROK TERVEZÉSE, GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE. Tel:
30/9650-377 
+Épületek, családi házak tervezése teljes körű ügyintézéssel,
alacsony áron (1500,-Ft/nm). SZÉP-OTTHON 2003 KFT. Tel:
30/354-7232 
+Gödöllői varróműhely nyári kínálata: egyedi készítésű táskák,
szatyrok, partedlik, ajándéktárgyak nagy választékban. Néptáncos
szoknyák varrása igény szerint. Elérhetőségünk: Gödöllő, Kossuth
L.u.26. (Fensthern Bemutatóterem) 30/4288-666 
+FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható. Női
hajvágás: 1800 Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek hajvágás: 600
Ft. Hívjon bizalommal! 70/280-2276
+Kerti munkák! Kertek, nyaralók egész éves karbantartását vál-
lalom. Metszés, permetezés, fűnyírás, sövénynyírás,
növénytelepítés, bozótirtás, fűkaszálás, szúnyog, kullancsirtás.
Tel: 70/334-6075 

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

*A Blahán, nappali+4 szobás, 3 szintes, 1999-ben
épült családi ház 750 nm-es parkosított telken eladó.
Két generáció számára is alkalmas. Iár: 45 mFt.
*A Kertvárosban 88 nm-es, nappali+ 3 szobás,
felújított, energiabarát, családi ház kis, parkosított
telken sürgősen eladó. Irányár: 18,9 mFt.
*A Kertvárosban (közel a központhoz) 3 szobás,
földszintes, 1980-ban épült téglaház 721 nm-es
telken 10 nm-es nyári konyhával eladó. Iár: 22 mFt.
*A központban 2. emeleti, 1,5 szobás, egyedi
fűtésű, klimatizált, riasztóval felszerelt, lakás
2003-ban épült társasházban udvari autóbeálló-
val eladó. Irányár: 17,5 mFt.



+LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. Víz-, gáz-, fűtésszerelés,
dugulás elhárítás, bojler, mosógépjavítás, zárcsere és javítás,
burkolás. 70/201-1292 
+ÚJ SZOLGÁLTATÁS GÖDÖLLŐN. UTAZZ IRÁNYTAXIVAL A KISTARC-
SAI KÓRHÁZ ÉS GÖDÖLLŐ KÖZÖTT! Minden hétköznap indul: 7:00,
8:00, 9:00, 10:00, 14:00, 15:00, vissza: 7:20, 8:20, 9:20, 10:20,
14:20, 15:20. Igény szerint Önért megyek és haza is szállítom. A fenti
szolgáltatás és helyfoglalás csak törzsutasoknak! Bérletek és ked-
vezmények nem érvényesek. Viteldíj 600,-Ft/fő. Tel: 70/6303030 
+Kedves, tisztességes ezermester, ház körüli munkákat vállal.
Javítások, fa, fém, villamos, kőműves, kerti munkák, favágás, stb.
Tel: 30/459-6925 
+PALATETŐK ÁTFEDÉSE bontás nélkül, cserepes lemezzel, vagy
bitumetes lemezzel, cserépfestés! Tel: 30/368-3810 
+Beteg vagy idős személy(ek) napi 24 órás gondozását, ellátását
bentlakással vállalom. Tel: 30/6520-244 
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gip-
szkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes áraján-
lat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650 
+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi munkát
vállal. Bármilyen kerti munka, földmunkák, kerítések készítése,
javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves munkák, csapadékvíz
elvezetés. Fakivágás. 30/402-7276 
+Építőipari munkákat, lakásfelújítást, burkolást, kőműves
munkát, kúpozást, festést, lábazatjavítást, dryvitozást, tető-
javítást, -átrakást és kéményépítést vállalok 20% kedvezménnyel,
garanciával. Tel: 70/948-1126 
+VÁLLALOK LAKÁSÁNÁL burkolás, kőműves, festés és
ácsmunkákat. Tel: 06-20-228-7674 
+SZOBAFESTÉS, lakásfelújítás, (kisebb átalakítások) garanciával.
Ingyenes árajánlat. 30/270-7200 
+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, rec-
segés megszüntetése. Tel: 70/505-1177. 
+Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gip-
szkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
20/628-8185 
+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javítása-
cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás.
Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás, burkolás,
festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható
áron! Tel: 20/9133-165  
+Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98  

EGÉSZSÉG 
+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy
a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: 30-851-8763
+Sokáig akar élni? Meg akar gyógyulni? Jöjjön most a CERAGEM
GYÓGYÁGYUNKRA! Cím: Remsey krt. 8. Tel: 20/251-2097 
+AIR WOLF légtisztítók! Megoldás az allergiaszezonra.
Hatékonyan csökkenti allergiás, asztmás, egyéb légúti meg-
betegedések kellemetlen tüneteit. Szabadalmaztatott magyar ter-
mék! Elérhetőségünk: Fensthern Bemutatóterem Gödöllő, Kossuth
L.u.26. 30/4288-666 www.kormonnyilaszaro.klikklap.hu 
+FÜLAKUPUNKTÚRÁS FOGYASZTÁS Gödöllő központjában. 40%-
os bérletkedvezmény június 20-ig. Érdeklődés, bejelentkezés:
30/2310-443 
+UV–MENTES BARNULÁS! Értesítjük szépülni vágyó vendégein-
ket, hogy a teljes testbarnítást UV-mentesen 4.000,-Ft helyett
2.900,-Ft-ért végezzük. Cím: ÉVA SZALON Gödöllő, Szt. János u.
42. Tel: 30/950-5984 
+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talpmasszázs.
30 év szakmai háttér. Óvakodjon a feketén dolgozó, házaló kon-
tároktól! Bárándi József 20/532-7275 

OKTATÁS
+City&Guilds és Euro nyelvvizsgára felkészítő, valamint angol és
német intenzív nyelvtanfolyamokat indítunk Gödöllőn! Tele-
fon:(28)432-767 Részletek: www.corvuskft.hu.
+Már most jelentkezz nyári szuperintenzív angol nyelvtan-
folyamokra: 3 hetes középfokú nyelvvizsga, érettségi alapozó:
június 25-júl. 13-ig, City&Guilds, TELC, Origo vizsgára felkészítő
tanfolyamok (max 5 fő), egyéb vizsgák egyéni rendszerben. www.
toptan. hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.
+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OROSZ, OLASZ, SPANYOL INTENZÍV
tanfolyamok indulnak. Tanfolyamtípusok: 1. NYELVVIZSGA
felkészítő; 2. BESZÉDgyakorló, 3. KÜLFÖLDI munkavállaláshoz 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 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) 
+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztály-
nak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet,
figyelmet, gondolkodást. Tel. 28/415-998, 20/388-4953  

+Magyar, történelem és angol tárgyakból korrepetálást,
felkészítést vállalok. Tel.: 06/20-828-05-83 

+A Scherzinger német nyelvstúdió intenzív, egyhetes, projekt-
munkán alapuló tanfolyamot tart 10-12 éveseknek aug. 6-10
között 10-13 óráig, ára: 15.000 Ft; 13-15 éveseknek aug. 13-17
között 10-13 óráig, ára: 15.000 Ft. 16-18 éveseknek érettségire,
ill. nyelvvizsgázóknak bármely vizsgára egyéni felkészítés aug.6-
17 között 8-9.30 és 15-16.30 óráig, ára: 2500 Ft/ tanóra.
Jelentkezés: Scherzinger Mária  30/223 6715

+TÖRTÉNELEMBŐL általános és pótvizsgára felkészítést,
valamint OROSZ NYELV oktatását vállalom. Tel: 20/926-4506 

+MATEMATIKÁBÓL középiskolásoknak, általános iskolásoknak
korrepetálást, pótvizsgára, érettségire felkészítést vállal
középiskolai tanár. Tel: 30/620-1230 

+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten minden
korosztálynak. ORIGO, GOETHE, ÖSD, TELC nyelvvizsga felkészítő.
Nyári intenzív. KOLLARICS KATALIN 30/611-0036 

+ INTENZÍV ISKOLAELŐKÉSZÍTÉS fejlesztőpedagógussal,
hogy az iskolakezdés könnyebb legyen. Dr. Kiss Tel.
28/415-998, 20/388-4953  

+ÓVODÁS korú gyermekét a nyári szünetben, családias
környezetben, gyermek szerető óvó nénikkel várjuk: 2012. július
2-20-ig, és 2012. augusztus 13-31-ig. Hétfői napokon: kézműves
foglalkozások. Keddi napokon: néptánc oktatás. Szerdai napokon:
fiúknak fociedzés jellegű mozgások felnőtt oktatóval. Csütörtöki
napokon: tánc – lányoknak. Pénteki napokon: kirándulás a
környező erdőkbe. A program ára egy hétre, háromszori étkezés-
sel: 17.000.- Ft. Napi díj: 3.500.-Ft. Intenzív úszásoktatás minden-
nap. Tartalmazza: az egész napos ellátást, az úszásoktatást
(Delfin uszoda - Csömör), szállítást naponta, oda-vissza. Heti díja:
26.000.-Ft. Napi díja: 5.400.-Ft. Címünk: JÁTÉKKUCKÓ
Magánóvoda. 2100. Gödöllő, Mikszáth K.u. 10. Tel.: 70-315-41-11

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

+„NAPSUGÁR” infraszauna ággyal együtt, KOZMETIKAI SZÉK (nagy
és kicsi) megkímélt állapotban, ÁRON ALUL, ill. ERGOLINE szolárium,
mobil légkondi (hűt és fűt) ÚJ állapotban eladó. Tel: 30/676-4335 

+Felszámolásból (Gödöllőn) fémforgácsoló, kisgépek, kézi, gépi
forgácsoló eszközök, segédeszközök, réz és vascsövek, szelvények,
műhelyasztalok, faliszekrények, öltözőszekrények, szabvány vas-
hordók, hidraulikus emelők, gyorsdaraboló eladó. Tel: 20/3963-164 

+VARJÚ SZERSZÁM ÉS CSAPÁGY üzlet raktáron lévő termékeire
20-30%-os ÁRENGEDMÉNYES VÁSÁR JÚNIUS HÓNAPBAN. Tel:
0620-241-71-41 Gödöllő, Rét u.13 - GLS CSOMAGPONT

+Zöldség-gyümölcs üzlet Gödöllő, Szabadság út 119.sz. alatt!
Magyar pari: 498/kg. Görögdinnye: 268/kg. Kis uborka: 250/kg.
Újburgonya: 248/kg. Várjuk a kedves vásárlókat, továbbá étter-
mek, szállodák, kisboltok rendelését! 10% kedvezményt biztosí-
tunk: 70/241-2279 Élő virág, fenyőkéreg, vágott virág színes
választéka kapható! Rendelésre a növényeket meghozzuk! 

+Kifogástalan állapotban lévő, keveset használt sarok ülőgar-
nitúra, mely kihúzva franciaággyá alakítható! Érd: 20/287-8718,
28/423-899 

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

+GÁZKONVEKTORT, közepes méretűt, vennék. Tel: 70/248-
4503, 28/412-262 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+Gyűjtőnek eladó RENAULT 6-os személyautó, 1972-es évjáratú.
Tel: 20/977-8425 

ÜDÜLÉS
+BALATONFÖLDVÁRON jól felszerelt, 3 szobás, 6 fekvőhelyes,
strand közeli nyaraló udvarral, terasszal, gépkocsi beállással ked-
vező áron kiadó. 28/421-135, 20/418-5348 

+KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR! Szakképzett pedagógusok
szerveznek a nyári szünet idejére több alkalommal, 8-10 éves
gyermekek számára, életkoruknak megfelelő, tudományos-megis-
merő tevékenységre alapozó szabadidőtábort, érdekes kiegészítő
programokkal. Időpontok: július 27., 28. és augusztus32., 33. het-
ének hétköznapjai, reggel 8 órától 16 óráig. Helyszíne: Gödöllő,
Művészetek Háza. Napi háromszori étkezést biztosítunk meleg
ebéddel. Részvételi díj: 16.000,-Ft. Több alkalomra és testvérekre
kedvezményt biztosítunk. Érdeklődés, jelentkezés: 30-210-5058 

+Kiadó nyaraló a Balatonnál, Fonyódon 2500-Ft/fő/éj-től!!!
Kellemes, nyugodt környezetben várjuk vendégeinket az ízlésesen
berendezett nyaralónkban. Tel: 06-20-392-5760; Honlap:
http://lorincznyaralo.webnode.hu/

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

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

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

+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

+Magára hagyott cicacsalád keres gondoskodó gazdát. Két éves az
anya és most 5 hetes a 2db hófehér, kékszemű kölyökcica. Az anya-
cica ivartalanítását vállalom. Tel: 20/996-7608, este: 28/488-178 
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Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális számát, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
70/383-1922, 20/525-5366, 70/381-7694. E-mail: kisgyorgy.tibor@lapterjeszto.hu, info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu

 

Akkreditácios lajstrom szám: AL2086, Regisztrációs szám:13-0943-05, PLH 445 
www.bbmaganautosiskola.net 

 

A,   B,  C,  C+E     T    M    kategóriákban. 
GÉPJÁRM  TANFOLYAMOT SZERVEZ. 

 
 

 
El zetes érdekl dés:   06 28 419 529        

  06 20 9414-638   06  20 99-516-99 
                                   Részletfizetés. 

Gyors, korrekt 
lebonyolítás. 
Diákoknak  

50% 
 kedvezmény az elméleti tandíjból. 

Tanfolyam Délel tt, 
Délután, 

Hétvégén, is. 
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 

2012. JÚNIUS 20.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Koncz László, Fiume u. 12., Fo‐
nyódi Márk, Dessewffy A. u. 25.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Illésy Mihály, Fenyvesi nagyút 48. 
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyer‐
te: Fodor Nagyezsda, Kossuth L.
u. 14/7.  
A Városi Múzeum belépőjét 
nyerte: Tóth Sándorné, Asbóth u.
1., Dr. Nagy Albert, Duna u. 4. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: Sáráné Szabó Eri‐
ka, Szivárvány u. 25. 

Eper krémleves,
csokoládé forgácsos
tejszínhabbal

Hozzávalók: 0.6 l tej, 0,5 l édes tejszín, 70
dkg eper, 5 dkg keserű csokoládé, 15 dkg
cukor, 1 evőkanál vaníliás cukor, csipet só.

Elkészítés: A friss epret megmossuk, meg-
tisztítjuk (8-10 szemet félre rakunk), majd 3
dl vízben feltesszük főzni a cukorral, a vaní-
liás cukorral és egy csipetnyi sóval. Miután
felforrt, maximum 2 percig főzzük, merülő
mixerrel pépesítjük, majd leszűrjük, hogy
megszabaduljunk a magoktól, ezután kihűtjük.

A lehűtött édes tejszínből 2 dl-t habbá ve-
rünk. A lehűlt eperpürénket összekeverjük a

tejjel és a maradék tejszínnel, ha szükséges
még édesíthetünk rajta.
Csészébe szedjük, kanállal megformázzuk a
tejszínhabot, és a csokoládét ráforgácsoljuk, a
maradék epret ízlés szerint karikázzuk és
díszítjük vele.
Jó étvágyat kívánunk!

Kiskastély étterem


