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Szigorúbb feltételek és büntetések

Ezüstlánc-díjak

Elfogadták a színesfémtörvényt

beolvasztáshoz külön hatósági engedély kell. A rongálásért és a törvény
hatálya alá tartozó fémek lopásáért
valamint orgazdaságért a jövőben 3
évig terjedő szabadságvesztést szabhat ki a bíróság.
Becslések szerint Magyarországon
jelenleg mintegy húszezer színesfémhulladék-kereskedés van.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége június 9-én a kastély dísztermében tartotta azt az ünnepi tanácskozást, melynek keretében átadták a
polgármesteri Ezüstlánc-díjakat és a
polgármesteri Arany pecsétgyűrűket.
A rendezvényt többek között Duray
Miklós és Ireny Comaroschi, Románia magyarországi nagykövete is
megtisztelte jelenlétével.
A rendezvényt Gémesi György, a
Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere
nyitotta meg, majd Molnár Gyula, a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, Újbuda
(Budapest XI. kerület) polgármestere
beszélt az önkormányzati reform lehetőségeiről. A 20 esztendős TÖOSZ
elnöke elmondta, fontosnak tartja,
hogy az önkormányzati érdekszövetségek közösen tudjanak alternatívát
adni a kormány önkormányzati reformelképzeléseivel szemben, mivel
a kormány a világgazdasági válság
egyik megoldásaként az önkormányzati rendszer reformját veti fel. Mint
mondta, erre valóban szükség van, de
nem úgy, ahogyan ahhoz hozzáfogtak. Elsődleges feladatnak nevezte
egy hatásköri törvény megalkotását,
és az önkormányzati és az állami feladatok szétválasztását.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)

A múlt héten elfogadta az Országgyűlés a színesfémek begyűjtéséről és kereskedelméről szóló törvényt, aminek
célja a jelentős gazdasági károkat okozó és a közszolgáltatások biztonságát veszélyeztető fémlopások és az illegális fémkereskedelem visszaszorítása. A szigorú szabályozást előíró törvény megalkotását Gémesi György polgármester, a MÖSZ elnökeként azt követően kezdeményezte,
hogy 2007 nyarán megrongálták és ellopták gróf Teleki Pál
közadakozásból létrejött szobrát.
Közel két esztendő kemény munkájának eredményeként csaknem egyhangúlag fogadta el a parlament a színesfém-kereskedelmet szabályozó törvényt. Bár a javaslat ötpárti támogatást élvezett, elfogadása rendkívül
hosszadalmas volt, mivel azt uniós
tagként Brüsszelben is jóvá kellett hagyatni. Erre azért volt szükség, mert
több uniós jogszabályt is érintenek a
változások.
2007 őszén egy komplex – több
törvényt és eljárást módosító – javaslatot tett le az asztalra a MÖSZ, miután a színesfém kereskedelemmel
kapcsolatos valamennyi érintettel tárgyalt. A munkába bevonták az ORFK,
az önkormányzatok, a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium (ma Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium), az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium, a Környezetvédelmi és

Vízügyi Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium, (a
volt Belügyminisztérium), a
Miniszterelnöki Hivatal, az öt
parlamenti párt frakcióinak, a
Hulladékgazdálkodók Országos Egyesülete (HOE), valamint a károsultak (MÁV, távközlési cégek, villamosenergia-szolgáltatók, stb.) szakembereit is.
Színesfémhulladék-kereskedelemnek tehát 2010. január 1-jétől
különleges jogi feltételei lesznek, a
működés fémkereskedelmi hatóság
által kiadott engedélyhez lesz kötve.
Ezeket a hatóságokat a kormány jelöli
ki. A telepek tulajdonosainak együttműködési kötelezettségük lesz a hatóságokkal, azokat pedig, akik ennek
nem tesznek eleget akár 600.000 forint pénzbírsággal is sújthatják.

Szigorodnak az átvétel szabályai,
így például a kereskedő csak olyan
személytől vehet át színesfémet, aki
16. évét betöltötte, és személyazonosságát igazolja.
A színesfémhulladékok, színesfémtárgyakra vonatkozóan a telepeken 6 napos tárolási kötelezettséget ír
elő a jogalkotó. A kultikus tárgyak,
szobrok, szakrális tárgyak esetében a

Ünnepség

Gondban vannak az ALMA- patikák

Vita van, gyógyszer nincs
Az elmúlt időszakban több jelzés érkezett szerkesztőségünkbe, hogy nincs gyógyszer
az Alma patikában. Néhány
napja kiderült, a probléma
nem Gödöllőn van, a hálózat
tulajdonjoga körül kialakult
helyzet miatt országosan nincs
rendben az ellátás.
Két évvel ezelőtt a patikaliberalizáció
után egyszerűsödtek a gyógyszertáralapítási szabályok, ezért hozta létre
a Gyógyszerellátó Hálózat Kft. az
ALMA patikahálózatot, aminek stratégiai partnere lett a Hungaropharma.
A hálózat franchise-rendszerben működött, ahhoz bárki csatlakozhatott.
Hungaropharma szállítást és finanszí-

rozást ígért, cserébe pedig folyamatos
adattájékoztatást kért, de a feltételek
között szerepelt, hogy a patikák nem
kerülhetnek ki a Gyógyszerellátó Hálózat Kft.-ből.
Garanciaként kérték a berendezéseket, a bérleti jogot és a patikák működési engedélyét. A szerződés magába
foglalta azt is, hogy ha a cég nem teljesíti a feltételeket, illetve a patikák
kikerülnek a Gyógyszerellátó Hálózat
Kft. felügyelete alól, akkor a Hungaropharma lehívhatja a 100 százalékos
tulajdonjogot. Ami május végén meg
is történt.
Az ALMA gyógyszerlánc egészen
tavaly nyárig hibátlanul működött,
ám januárban egy új cég lépett a képbe, aminek a tulajdonosa megegyezik

a Gyógyszerellátó Hálózat Kft. tulajdonosával, s ez a cég vette át az öszszes patikát. A cég nemcsak az üzleteket vette át, hanem az eredeti vállalkozás tartozását is – derült ki a sajtóban megjelent anyagokból.
A Hungaropharma azonban leállította a szállítást, mivel attól tart, hogy
a tulajdonos esetleg újabb cég alapításával szeretne kibújni a fizetési kötelezettség alól.
Azt, hogy mi lesz a 38 ALMA-patikával, egyelőre nem tudni. Pénteken
taggyűlést tartottak, ahol jelen voltak
az érintettek, ám erről semmi sem szivárgott ki. Lapunk megkereste a gödöllői ALMA patika vezetőjét, aki elmondta, az ő gyógyszertárukat is
érintik a sajtóban megjelentek. Az
ügyben nyilatkozni nem kívánt, mint
mondta, ehhez nem rendelkezik felhatalmazással, de reményét fejezte ki,
hogy mielőbb rendeződik a helyzet,
és ismét zavartalan lesz az ellátás.

Forgalomban a fém 200 forintos

Két színű és könnyű az új pénz
Június 15-én került forgalomba az új 200 forintos érme, helyettesítendő a könnyen tönkremenő, és drága előállítási
költségű papír 200-ast.
Az új érme átmérőjében szinte teljesen megegyezik az 50 forintossal, sokan mégis attól tartanak, hogy a százassal fogják könnyen összekeverni,
annak ellenére, hogy a pénzek színét
kivéve szinte semmi közös nincs bennük. Ennek oka, hogy a Nemzeti
Bank döntése alapján a 200 forintos
érme bimetál, azaz két eltérő, kívül
sárga, belül ezüstszínű fém ötvözetéből készül. Más vélemények szerint
a friss 200-as leginkább az 1 eurósra
hasonlít, ami biztosan jól segíti majd
az átállást az eurós fémpénzekre.
Ami mindenképp különlegessé teszi az új pénzt, az a súlya: 9,0 gramm.
Első érintésre meglepően könnyűnek
tűnik, tehát nem fogja túlságosan lehúzni zsebünket, ha tele lesz 200-as
apróval.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 2008. június 23-án döntött
úgy, hogy 2009-ben a kétszáz forintos
bankjegyet érmével váltja fel.
A tavalyi döntésben szerepelt az is,
hogy az új érmén a jegybank olyan
jelképet kívánt szerepeltetni, ami a

magyar numizmatikai hagyományokba illeszkedve méltó módon képviseli
az országot, és amely mögött szakmai
és lakossági támogatás áll.
A döntés után a jegybank tovább
folytatta a párbeszédet: szakmai és civil szervezeteket vont be a 200-as érme műszaki paraméterei (az érme
anyaga, alakja, mérete) kialakításá-

nak folyamatába. Ezt követően októberben internetes szavazást indítottak, így a legtöbb szavazatot elnyert érmekép lett az, amit az új
kétszázas érmén láthatunk, ez pedig
a Lánchíd.
Az MNB szakmai szervezetek
(például az automatákat működtető
szervezetek, vakok és gyengénlátók
képviselete, pénzfeldolgozók) bevonásával egyeztette a kibocsátandó érme technikai jellemzőit, és elismert
szakértőkkel
(akadémikusokkal,

Interneten tervezhető a kerékpártúra

egyetemi tanárokkal) véleményeztette azokat a képeket, motívumokat,
amelyeket szavazásra bocsátottak.
A kétféle fémből álló érméből év
végéig 71 millió készül, teljes egészében felváltja a jelenlegi kétszáz
forintos bankjegyet, ami pedig 2009.
november 15-éig marad törvényes
fizetőeszköz.
A papírpénzről
érmére
váltás
hátterében elsősorban a nemzetgazdasági
megtakarítás áll.
A papír 200-assal jóval gyakrabban fizetünk,
mint a nagyobb
értékű bankjegyekkel, emiatt sokkal hamarabb el is
használódik: élettartama alig két év,
újragyártása pedig rendkívül költséges.
Ugyanakkor az MNB-nek nem
titkolt célja, hogy a lakosság hozzászokjon a magasabb értékű érmék
használatához.
Ez az euróbevezetés után lesz csak
igazán fontos, hiszen az unióban
rendkívül elterjedt egy- és kéteurós
érmék jelenleg 285 és 570 forintot érnek.

Elpusztított virágok

Pontosabb a nyilvántartás Rongálás
Városunkban is egyre többen ülnek kerékpárra a nyári időszakban, a kétkerekű közlekedési
eszköz népszerűsége egyenes
arányban nő a benzin árával. A
kerékpáros közlekedés a turizmus szempontjából is nagy jelentőséggel bír.

Jó hír a kerékpározóknak, hogy elkészült a KKK kerékpárút nyilvántartása a
www.kenyi.hu oldalon, ami térképi háttérrel ábrázolja Magyarország kerékpározható útvonalait. Az utak kerékpározhatóságát elsősorban a közút átlagos
napi forgalma, burkolatszélessége hatá-
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rozza meg, de a rendszerben megkülönböztetésre kerülnek a korlátozottan
ajánlott, burkolt és burkolatlan közutak
is. A honlapon induláskor a kerékpározható közutak jelennek meg, további
fejlesztések során remélhetőleg a kerékpárutakkal és az egyéb kerékpározható
útvonalakkal is mihamarabb sikerül bővíteni az adatbázist. A honlapon regisztráció után lehetőség
van adatok lekérdezésére, útvonaltervezésre, helyazonosítások kiválasztására és megjelenítésére, interaktív térképkezelésre, POI-k (érdeklődésre
számot tartó pontok) és adataik
megjelenítésére is.
A Kerékpáros Magyarország
Programmal kapcsolatban további részletes információk
a www.kerekparosmagyarorszag.hu
oldalon találhatók, a kerékpárosok tájékoztatásával és a kerékpáros turizmus
támogatásával kapcsolatban további
részletes információk pedig fellelhetők
a www.kertam.hu oldalon.
-jk-

Ismét pótolnia kellett a VÜSZI kertészeinek a kiültetett növényeket. Most a
Városháza melletti emelt részen pusztítottak a vandálok. Ezúttal azonban nem
a virágtövek hazavitele volt a cél, pusztán a rombolás vezette azokat, akik több
tucat begóniát és tátikát tapostak le.
Mint megtudtuk, a hétvégi diszkózások
után gyakoriak az ilyen rombolások.
Hétfőn reggel azonnal pótolták az elpusztított töveket, így akik az okmányirodába jöttek a reggeli nyitásra, azok
már semmit sem vettek észre a rongálásból.

Rendbe teszik az útpályát és az árkokat

Isaszegi út: indul a munka
Június 22-ét követően kezdik
meg az Isaszegi út felújítását,
amit az Isaszegi körforgalomtól az Ady sétányig végeztet el
a Magyar Közút Zrt. A munkát
szakaszosan végzik, a végleges
befejezés időpontja szeptember 12.

útzárat, a jelenleg készülő forgalomtechnikai tervek félpályás lezárással
számolnak.
A felújítást követően az érintett útszakaszon nem adnak ki engedélyt burkolatbontással járó tevékenységhez.
-jk-

Az első fázisban aszfaltmarást végeznek, majd vízelvezető árkok karbantartását
és a csatorna-fedlapok szintbehelyezését végzik el, mivel a felújításba az országos
közút vízelvezető rendszerének rendbetétele is beletartozik.
A munkavégzés ideje alatt a
kivitelező nem tervez teljes

Felújítások és karbantartások

Munkák szárazon és vízen
Jól haladnak a városi útfelújítási munkák. A héten folytatják
a Városmajor utca aszfaltozását és a Martinovics utcában is
megkezdődnek a munkálatok,
s a tervek szerint a jövő héten
itt már a padkázásra és a gépkocsi beállók kialakítására kerül sor. A Bem József, a Kelemen László, a Szabó Pál és a
Jászóvár utcában is megkezdődtek az útépítést előkészítő
munkák.

A Kelemen László és a Bem József
utcában csapadékvíz-elvezető csatorna épül, a Jászóvár utcában szegélyeznek, a Szabó Pál utcában pedig
szegélyezés mellett a csatorna kialakításán is dolgoznak.
Továbbra is figyelemmel kell kísérni a forgalomkorlátozásokat. Az
M3-as autópálya hídjának szélesítése
miatt változatlanul félpályás lezárás
van érvényben a Dózsa György és a
Blaháné úton, valamint a Röges utcában. A nyári időszakban azonban
nemcsak az utakon
folyik a munka. A
Rákos-patak teljes
hosszában zajlik a kaszálás, valamint folytatódik a meder rendbetétele, amit már a
korábbi években is elvégeztek egyes szakaszokon. Az idén a
Csemetekert területén
végzik a géppel történő mederkotrást.

Együttműködve a lakossággal

Gázvezeték csere
Megkezdődtek a gázvezeték
felújításának munkái, amit a
Szent János utcában, a Kör és a
Szőlő utcában végeztet a
TIGÁZ a következő hetekben.
Az első fázisban a Kör utcaSzőlő utcai szakaszon dolgoznak, a Szent János utcai részre
a tervek szerint július második
felében kerül sor.

líthető, erről az érintett tulajdonosokkal a kivitelező egyeztet.
A napokban a gerincvezeték fektetését végzik, ezt követően kerül majd
sor az épületek rácsatlakozásának kialakítására. Az új vezetékre való átkötés várhatóan június végén lesz, ekkor egy napig szünetel majd a gázszolgáltatás. Ennek időpontjáról a
TIGÁZ a közös képviselőkön ke-

Már végzik a cserét a Kör utca-Szőlő
utcai szakaszon a TIGÁZ megbízásából a szakemberek, a felújítás a
zöldterületet is érinti, amit a befejezést követően helyreállítanak. A jelenleg folyó munka forgalomkorlátozással nem jár, azonban néhány garázs időszakosan nem lesz megköze-

resztül értesíti majd a lakókat.
A második szakaszban a Szent János
utcában dolgoznak majd, itt is kicserélik a gerincvezetéket. A munka idején –
a tervek szerint július második felében
– részleges forgalomkorlátozásra kell
majd számítani. A végleges befejezés
szeptember közepére várható.
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Palotakerti bölcsőde és Erkel iskola

Elfogadták a színesfémtörvényt

Eredményes pályázatok
Megújulhat a palotakerti bölcsőde annak a pályázatnak az
eredményként, amit még márciusban adott be az önkormányzat.

(folytatás az 1. oldalról)

A törvény szigorításával ezek száma jelentősen csökkeni fog, előzetes
számítások szerint legfeljebb háromszázan maradnak majd a piacon, de
azok tisztességesen fognak dolgozni,
ezt Kondorosi Ferenc kormánybiztos
nyilatkozta a sajtónak még néhány
hónappal ezelőtt a törvényjavaslattal
kapcsolatosan.
Fémkereskedelmi engedélyköteles
anyagok: alumínium, antimon, bizmut, cink, cirkónium, kadmium, kobalt, króm, magnézium, mangán, molibdén, nikkel, ólom, ón, réz, tantál,
titán, vanádium, vas, wolfram.
*
A színesfém-kereskedelem szabályozásával foglalkozó törvény megalkotásához az első lépést a Teleki Pálszobor megrongálását és ellopását követően tette meg a MÖSZ. Mint arról
már korábban beszámoltunk, ezt az
ügyet eredményesen zárta le a rendőrség, az elkövetőket sikerült azonosítani és elfogni, majd letöltendő szabadságvesztésre ítélte őket a Gödöllői
Városi Bíróság.
Az eljárás lezárást követően a szobor maradványai a Gödöllői Városi
Múzeumba kerültek. Ez megegyezik
a Teleki Pál Egyesület szándékával is.

A sérült, megrongált szobordarabokat
június 15-től a múzeumi boltban ingyenesen tekinthetik meg az érdeklődők. Mint azt G. Merva Mária múzeumigazgató elmondta, a bronz szobor maradványai az október közepén
nyíló állandó cserkészkiállításba kerül majd, s itt állítják ki az eredeti alkotás teljes gipsz másolatát is.
*
Néhány nappal a törvény elfogadása után újabb fémlopás történt Gödöllőn, a Horgásztó utcában található

szennyvíztelepen. A földre elhelyezett vas emelőgép tartozékok közül
tulajdonítottak el egyet. Ennek jellegzetessége, hogy a két méter nagyságú
alkatrész narancssárga színű, és kör
alakú lyukak vannak rajta. Emellett
eltulajdonítottak egy a földre helyezett 1 köbméteres saválló tartályt valamint a hozzá tartozó 6,5 m-es saválló oszlopot. Az elkövetők a hely-színre drótkerítésbontással jutottak be. Az
okozott lopási kár: 600.000 Ft, a
rongálási kár: 10.000 Ft.

Ezüstlánc-díjak

Ünnepség
(folytatás az 1. oldalról)

Következő lépésként – mint mondta – az ehhez rendelt finanszírozást
kell újragondolni, s nem csak azért,
mert egyre kisebb részt vállal az állam a feladatellátásból, hanem azért
is, mert az elmúlt években megváltoztak, kibővültek a lakossági igények –
például az oktatás területén – aminek
meg kell felelni. Molnár Gyula az
egyik megoldási lehetőséget a helyben keletkezett jövedelmek maradjanak is helyben elvben látja. Mint
mondta, a hét önkormányzati érdekszövetség kiváló munkát végzett az
elmúlt időszakban, hiszen sikerült
kompromisszumot kötni a képviselők
létszámának differenciált csökkentéséről (kezdve a parlamenttel), megszülettek a jegyzői munkát hatékonyabbá tevő javaslatok, az új község
alapításának feltételei, és megállapodtak abban is, hogy hat év legyen
az önkormányzatok ciklusa. A
TÖOSZ elnöke megköszönte azt a
munkát, amit Gémesi György ezügyben az elmúlt időszakban végzett.
Ezt követően Ódor Ferenc, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke beszélt a megye
szerepéről és helyzetéről, melyben elmondta, sokan nem tudják, hogy a
megyei önkormányzatok milyen sok

feladatot látnak el a gyermekvédelem, a közgyűjtemények működtetése, a térségi feladatokat, valamint a
középfokú oktatási és az idősek ellátásával kapcsolatos intézmények működtetése terén. Szólt a gazdálkodási
és a regionális átalakulásból adódó
problémákról, úgy fogalmazott, szörnyű, amit elkövet a központi politika,
mivel már az alapfeladatokat sem
tudják ellátni. „Elég volt a nadrágszíj
meghúzásból! Korrekt finanszírozásra van szükség” – mondta Ódor Ferenc.
Gémesi György az önkormányzatok és a polgárok érdekeinek megjelenítéséről és érvényesítéséről tartott
előadást. Mint mondta, jó a kapcsolat
az érdekszövetségek között, ami nagyon sokat erősödött az elmúlt időszakban. Sok az egyeztetés, a közös
nyilatkozat, s létrejött az érdekszövetségek egyeztető fóruma. Úgy fogalmazott, most az a fő feladat, hogy
az érdekérvényesítés szintjét felemel-

jék, s el kell érni, hogy az önkormányzatok egyetértési jogot kapjanak
az őket érintő döntésekben.
Az előadásokat követően négy településvezető vehette át az elismerést
kiváló munkájáért.
Polgármesteri Ezüstlánc-díjban részesült Hoffman Pál, Tököl, és Péter
Ferenc, az erdélyi Szováta polgármestere. Polgármesteri Arany pecsétgyűrűt kapott Kész Elemér, a kárpátaljai Kígyós, és Remitczky Zoltán,
Szob polgármestere részesült.
A polgármesteri Ezüstlánc-díjat a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
a Millennium évében alapította és azóta adományozza minden évben egy
anyaországi és egy határon túli polgármesternek. Az Arany pecsétgyűrűt
2002-óta adományozza a szövetség a
polgármesteri életpálya elismeréseként önkormányzati vezetők részére.
A rendezvényt Péter Szabó Szilvia, és a Kiscibri együttes műsora tette még ünnepélyesebbé.

Az ÖM 8/2009. (II. 26.) rendelete szerint, „a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének feltételeiről” című pályázat segítségével eredetileg a
Palotakerti Bölcsőde
és Óvoda, valamint az
Erkel Ferenc Általános
Iskola infrastrukturális
fejlesztése, energetikai
korszerűsítése volt a
cél.
A gödöllői pályázatból a palotakerti bölcsőde fejlesztése kapott támogatást, közel
12,7 millió forintot.
Ennek keretében a külső nyílászárók,
gerinccsatorna vezeték, az elektromos
vezetékhálózat cseréjét és javítását
végzik el, valamint a teljes belső festést és mázolást is elvégzik. Az eredeti
tervek szerint sor került volna az épület külső homlokzati hőszigetelésére
is ez azonban kikerült a programból,
az önkormányzat keresi annak a lehetőségét, hogy ezt más forrásból valósítsa meg.
*
2009 márciusában jelentetett meg a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „A
kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, értékelési
eszközeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása
a HEFOP 3.1. intézkedésben érintett
közoktatási intézmények számára”
címmel. Erre adta be pályázatát az Erkel Ferenc Általános Iskola is eredménnyel: 100 %-os támogatással
9.449.180 Ft-ot nyert el az intézmény.
A projekt egyrészt a kompetencia
alapú programcsomagokhoz illeszkedő tankönyvek
és az eszközigényes kompetencia alapú oktatáshoz
szükséges információhordozók beszerzést célozza
meg. Demonstrációs segédleteket, maketteket, kísérle-

ti eszközöket, tankönyveket, digitális
tananyagokat, szoftvereket vásárolnak, számítástechnikai eszközöket
szereznek be az elnyert összegből.
Emellett a mai kor igényeinek megfelelően olyan új interaktív tantermet
alakítanak ki, ahol kompetencia alapú,
interaktív tanóra megtartása válik lehetővé, ahol 30 tanulói számítógépes
munkaállomás hálózatban működik, a

pedagógus tanári gépen keresztül is
felügyelheti a tanulók munkáját. A gépeken olyan szoftver fut majd, amely
lehetővé teszi az azonnali feleltetést,
mérést, kiértékelést. Ebben a tanteremben bármely tantárgy tanórája
megtartható lesz, s mindezen túl a
meglévő számítástechnika termet is
ehhez hasonlóan alakítják át interaktív
tanteremmé.
A hordozható számítástechnikai
eszközök segítségével, több tanuló
vehet majd részt a digitális tananyagok segítségével történő oktatásban, s
az valamennyi tanteremben hozzáférhető lesz, de adott esetben az egyedi,
tanórán kívüli hozzáférés is megvalósítható lesz.
Az eszközök beszerzése, a számítástechnikai eszközök beüzemelése
még június hónapban megtörténik,
ezeket a tanulók és a pedagógusok
2009 szeptemberétől már rendszeresen használhatják a tanórákon.
(ny.f.)

Ne kerüljön az APEH-hez az iparűzési adó!

Tiltakozások
Levélben fordult Bajnai Gordon
miniszterelnökhöz a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége,
mivel a kormány el kívánja vonni az önkormányzatoktól az
iparűzési adó beszedését.
A döntést azzal indokolják, hogy az
APEH hatékonyabban tudja ellátni
ezt a feladatot. A MÖSZ szerint azonban ezzel méginkább veszélybe kerül
az önkormányzatok gazdálkodása,
mivel az iparűzési adó az állami normatívák elértéktelenedése miatt egyre
nagyobb jelentőséggel bír. A MÖSZ
nehezményezi, hogy az illetékes tárca
nem tartotta fontosnak az önkormányzatokkal való érdemi egyeztetést.
Mint az a levélben áll, az önkormányzatoknál az adó beszedése rendkívül hatékony, mindössze 5-10 százalékos a kintlévőség, szemben az
APEH-nél tapaszatlható 20 százalékkal, aminek ehhez a feladatellátáshoz
létszámot kellene növelnie, ami megdrágítaná a beszedést.
Mivel az önkormányzatok fejlesztési forrásai alapvetően az iparűzési
adóból befolyó bevételen alapulnak, a

fejlesztési célú hitelek fedezete a
helyi, alapvetően az iparűzési adó. Az
innen származó bevétel csökkenése, a
kifizetés idejének bizonytalansága az
uniós pályázatok teljesítését is elbizonytalanítja. Jelenleg kiszámítható,
mikor folyik be az adó, ellenben az
APEH-től való átutalás időpontja bizonytalan. Korábban is sok gondot
okozott például az ÁFA visszatartása,
s most attól tartanak, ez megtörténhet
az iparűzési adó bevétellel is. Az önkormányzatok úgy látják, hogy az
iparűzési adó központi szerepének
semmiféle előnye nem várható, hátránya viszont igen, csökken az önkormányzatok számára átengedett adóbevétel, az időbeli bizonytalanságok
destabilizálják az önkormányzati
szféra gazdálkodását.
Az önkormányzati szövetségek
nem tartják elfogadhatónak az iparűzési adó központi beszedését, tiltakoznak az önkormányzati jogok csorbítása ellen és kérik a jogszabályokban lefektetett előzetes egyeztetést. A
levélben arra kérik a miniszterelnököt, hasson oda, hogy az illetékes
szervezetek vonják vissza a tervezetet.
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Rendőrségi hírek – Csalók akcióban

Nő a balesetek száma
Az elmúlt hetekben egyre több
balesetről kaptunk hírt. A kerékpárosok, a motorosok és a
személygépkocsik körében is
nőtt ezeknek a száma.
Súlyos sérülésekkel járó közlekedési
baleset történt június 8-án, amikor
egy gödöllői férfi az általa vezetett
Toyota Corolla típusú személygépkocsival közlekedett Gödöllő lakott területén belül a Hunyadi János utcában
a Szabadság út irányából. Haladása
során balra kanyarodás közben nem
adott elsőbbséget a szemből közlekedő Yamaha típusú motorkerékpárnak,
ennek következtében összeütköztek.
A motoros 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.
***
Ugyancsak súlyos baleset történt a
Semmelweis és a Széchenyi utca kereszteződésében, június 10-én reggel.
Egy aszód férfi az általa vezetett Skoda Fabia típusú személygépkocsival a
kereszteződéshez érve nem adta meg
az elsőbbséget a védett úton haladó,
gödöllői hölgy által vezetett személyautónak, minek következtében a jármű jobb hátsó részének ütközött. A
baleset következtében az autó az
árokba sodródott és vezetője súlyos
sérülésekkel került kórházba.
***
Könnyű sérüléses közlekedési baleset történt Gödöllő lakott területén
belül, a Szabadság úton, június 10-én.
Egy tehergépkocsi a belső sávban haladt Gödöllő irányából Kerepes felé.
A közlekedés során nem tartotta be az

Harmóniában

Gyermeknap
Június 13-án szombaton, a Forrás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Gödöllői
Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület közös szervezésében Gyermeknapot tartottak a Forrásban.

A hét kérdése
A múlt héten beszámoltunk
olvasóinknak arról a tiltakozásról, amit az váltott ki, hogy
a kormány minden egyeztetés
nélkül összevonta az Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. irányításával a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt-t
és a Dunamenti Regionális Vízmű Zrt-t. Kíváncsiak voltunk,
hogyan vélekednek erről olvasóink, ezért tettük fel a kérdést: – Önnek mi a véleménye
a kormány vízműveket érintő
intézkedéséről?
„A villanynál és a gáznál is azt hallottuk, hogy a lakosságnak jó a privatizáció, mert akkor olcsóbb lesz a
szolgáltatás. Most ugyanez a duma
megy a víz esetében is. Ha jól meggondolom, eddig ez az egyetlen olyan
dolog, amit még nem adott el a kor-

2009. június 17.

Közélet

előírt követési távolságot, valamint a
lakott területen megengedett 50 km/h
haladási sebességet is túllépte, minek
következtében nekiütközött az előtte
haladó személygépkocsi hátsó részének. A baleset során a szabályosan haladó jármű vezetője sérült meg.
***
A sorozatos felhívások ellenére ismét akadt egy gyanútlan sértett. Június 6-án egy ismeretlen férfi hívta
fel a feljelentőt, és az egyik mobilszolgáltató vezérigazgatójának adta
ki magát. A férfi 6 db, 5 ezer forint értékű feltöltőkártya vásárlására kérte a
sértettet, majd azok számának bediktálása után 3,6 millió forint nyereményt ígért. A feljelentő a kártyákat
megvásárolta, a számukat bediktálta,
de a beígért nyereményt nem kapta
meg. Több esetben előfordult már
ilyen jellegű csalás, kérjük ne higgyék
el, hogy ilyen feltételek mellett nyereményt kaphatnak.
***
Sajnos, ismét történt olyan baleset,
ahol a gépjármű vezetője kötelező segítségnyújtás nélkül távozott a helyszínről. Kerékpárral közlekedett egy
helyi férfi Gödöllőn, a Bajcsy-Zsilinszky úton, amikor egy mellette nagy sebességgel elhaladó személygépkocsi
elsodorta. A járművezetője megállás
nélkül elhajtott a helyszínről. A kerékpáros 8 napon túli sérülésekkel került egészségügyi ellátásra.
Több motorkerékpáros és kerékpáros baleset is történt térségünkben
az elmúlt hetekben. Június 14-én kora
délután Kistarcsa lakott területén be-

lül, a Szabadság úton, egy személygépkocsival közlekedő férfi, amikor
meg kívánt fordulni, nem biztosított
elsőbbséget a mögötte haladó motorkerékpárnak. Az ütközés során a motoros utasa könnyű sérüléseket szenvedett.
***
Június 12-én, a 3-as főút bagi kereszteződésében a kihelyezett Állj!
Elsőbbségadás kötelező jelzőtábla ellenére nem adta meg az elsőbbséget
egy személygépkocsi egy segédmotor-kerékpár vezetőjének és összeütköztek. A motorkerékpárt vezető fiatalember súlyos sérüléseket szenvedett.
***
A múlt héten fokozott közúti közlekedési akciót tartott a rendőrség. Ennek ideje alatt közúti közlekedési baleset nem történt, 59 járművezető ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzött
személyek közül senki nem állt alkoholos befolyáltság alatt. Összesen 7
személy részére került helyszínbírság
kiszabásra kisebb súlyú szabálysértések elkövetése miatt. 4 főnél biztonsági öv, 1 személynél a vezetői engedély érvényessége lejárt, 2 személynél kötelező felelősség biztosítás nem
volt a helyszínen.
Traffipax – Június
Június 17.: Isaszeg, Pécel; 18.:
Csömör, Kistarcsa; 19.: Mogyoród, Kerepes; 20.: Gödöllő; 21.:
Gödöllő; 22.: Mogyoród, Kerepes;
23.: Pécel, Isaszeg; 24.: Hungaroring; 25.: Hungaroring; 26.: Hungaroring; 27.: Zsámbok, Vácszentlászló; 28.: Gödöllő; 29.: Mogyoród, Kistarcsa; 30.: Kistarcsa, Kerepes; 31.: Pécel, Isaszeg.

A rendezvényen fontos szerepet kapott a sport, a mozgás, így a gyerekek
iskolák közötti sorversenyeken vehettek részt, illetve kipróbálhatták a kerékpáros akadálypályát is. Emellett
lehetőség kínálkozott az igen népszerű kézműves foglalkozásokon való
részvételre is.
Az összejövetelen adták át a díjakat
azoknak a tanulóknak, akik részt vettek a „Kedvenceim az állatok” című
rajzpályázaton; a helyszínen lehetőség volt megtekinteni a beérkezett
és díjazott pályaműveket is. Balogh Gyula, a Gödöllői Kulturális és
Szociális Közhasznú Egyesület elnöke elmondta: fontosnak
tartják,
hogy az ifjúság ne
kallódjon el, ezért
számukra
minél
több
kulturális,
szórakoztató és a

mozgást megszerettető programokat
kívánnak a jövőben is szervezni. Az
elnök kifejtette: a rendezvény sikere
azt mutatja, hogy ebből a kezdeményezésből érdemes hagyományt teremteni.
Kép és szöveg: cr

mány. Jó lenne, ha a hátralévő néhány hónapban sem tudná ezt megtenni…”
Lantos P.

érdekében. Remélem, máskor is meg
fogják tenni, hogy félreteszik a politikai hovatartozásukat!”
V.N.

„Kíváncsi lennék, mit jelent ez az ott
dolgozóknak. Hány embert fognak
elküldeni azzal, hogy nincs szükség a
munkájára? Arról nem is beszélve,
hogy mit tudhat az ÉMRV vezetése a
két másik területről… Ezzel csak azt
érik el, hogy romlani fog a munka
színvonala, lassabban fognak megoldódni a problémák. Elég megnézni,
hogy állunk az ELMÜ-vel. Hetekbe
telik, mire egy lámpát megjavítanak…”
F. Károly

„…Az embereknek az az igényük,
hogy helyben végezhessék el az
ügyeiket. Az ilyen összevonások semmi másra nem jók, csak arra, hogy
nehezebb lesz az ügyintézés és meszszebbre kell utazni, ha valami gond
van. Ha netán maradnak is a helyi
irodák, ott nem dönthetnek semmiben. Ahogy figyeltem az erről megjelent híradásokat, azt kell mondjam,
nagyon példaértékű, ahogy pártállásra való tekintet nélkül össze tudtak
fogni a polgármesterek…”
Szabó Mihály

„….Mindig kibújik a szög a zsákból.
Előbb-utóbb elszólják magukat, mint
most a pénzügyminiszter. Szerintem
már az is megvan, ki legyen az új tulajdonosa a vízműveknek. Nagyon
örülök neki, hogy a polgármesterek
képesek voltak összefogni a lakosság

A Gödöllői Szolgálat szerkesztősége tájékoztatja a tisztelt olvasókat,
hogy az újság július 1-jét
követően az alábbi időpontokban jelenik meg:
JÚLIUS 1.
JÚLIUS 15.
JÚLIUS 29.
AUGUSZTUS 12.
Ezt követően ismét visszaáll a megszokott heti megjelenési rend.
Minden kedves olvasónknak kellemes nyarat kívánunk!

Továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, témajavaslataikat az alábbi e-mail címre:
szolgalat@libori.hu, vagy a Gödöllő, Pf. 112. címekre.
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.
Heti cikkünkben – a nyári szünidő
közeledtére tekintettel – a fiatal
munkavállalókra vonatkozó munkajogi szabályok rövid ismertetésére vállalkozunk.

A hét kérdése:
– Ön, hogyan oldja meg, hogy
gyermekei értelmesen töltsék
el az időt a nyári szünet alatt?

A Munka törvénykönyve már nem a
tankötelezettség teljesítéséhez köti a
munkaviszony létesítésének feltételét, hanem életkorhoz, azaz meghatározza, hogy munkavállaló csak az lehet, aki a 16. életévét betöltötte.
Az általános szabály alól kivételt képez az általános iskolában, szakiskolában, középiskolában nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló, aki az iskolai szünet alatt munkaviszonyt már akkor is
létesíthet, ha a 15. életévét betöltötte.
Ebben az esetben munkáltatónak be
kell szereznie a törvényes képviselő
(például szülő, vagy gyám, vagy
gondnok, vagy nevelőintézet vezetője) hozzájárulását is. A munkáltatónak egy írásbeli nyilatkozatot kell
kérni a szülőtől, amiben kijelenti,
hogy a munkaviszony létesítéséhez
hozzájárul. Ezt a munkaviszony létesítésével kapcsolatos egyéb dokumentumokkal együtt javasolt megőrizni, hisz a munkaügyi ellenőrzés
során ez is vizsgálható. A hozzájáruló
nyilatkozat beszerzése nem csak az
első, hanem – a 16. éves életkori határig – bármely újonnan létesítendő
munkaviszony megkezdése előtt
szükséges.
A tanköteles fiatal munkavállalók
foglalkoztatására gyakran van igény
művészeti, sport, modell, vagy hirdetési tevékenység során, ezért lehetőség van arra, hogy a 16. életévét még

be nem töltött fiatal – ilyen tevékenységi körökben – foglalkoztatható legyen, de ehhez előzetesen be kell szerezni a gyámhatóság engedélyét.
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok létesítése esetén, például a
megbízási szerződés megkötése előtt
vizsgálni kell, hogy a megbízott elérte-e
azt az életkort (15. illetve 16. életév),
amikor szerződést lehet vele kötni, a
foglalkoztatáshoz szükséges-e szülői
hozzájárulás, gyámhatósági engedély, a
jogviszony milyen időtartamra köthető,
továbbá milyen egyéb, fiatal munkavállalóra vonatkozó törvényi szabályt kell
figyelembe venni.
A fiatalkorúak jogviszony létesítésére, munkaidejére, és pihenőidejére
speciális szabályok vonatkoznak. A
napi munkaidő a napi 8 órát, a heti
pedig a 40 órát nem haladhatja meg,
és ezen időtartamokat akkor sem lehet túllépni, ha netán a fiatal több
munkáltatóval állna jogviszonyban.
Tekintettel arra, hogy a munkavállaló
köteles bejelenteni a további munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését, e törvényi előírás betartására a munkáltatónak fokozottan kell ügyelni, érdemes erről a jogviszony létesítése előtt
a munkavállalót nyilatkoztatnia azért,
hogy a napi, heti munkaidőre vonatkozó szabályokat be tudja tartani.
A pihenőidők tekintetében is kedvezőbb szabályok érvényesülnek velük
szemben. A munkaközi szünet ideje
30 perc, amely az általános szabályoktól eltérően nem 6 óránként, hanem 4,5 óránként illeti meg őket. A
napi pihenőidőként legalább 12 órát
kell biztosítani, és ez semmilyen esetben sem csökkenthető. A heti két pihenőnap közül az egyiket vasárnap
kell kiadni és a nincs mód arra, hogy a
pihenőnapokat a munkaidőkeret alkalmazására tekintettel másként adják ki.
A fiatal munkavállaló éjszakai munkára, rendkívüli munkavégzésre,
ügyeletre és készenlétre sem vehető
igénybe. Fontos megjegyezni, hogy a
mindenkori minimálbért összege
minden esetben megilleti a fiatalkorú
munkavállalókat is.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai
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Beszélgetés Péter Petra programigazgatóval

Pelikán Rádió – Régi névvel, új formában
Az elmúlt időszakban ismét jelentős változások következtek be a
gödöllői rádió életében. A korábban Másik, illetve Calipso Rádió
néven működő médium visszatért a gyökereihez, így mostantól
újra Pelikán Rádió néven fut az adó. A visszarendeződés azonban
más területen nem mutatkozik meg, épp ellenkezőleg: az átalakított műsorszerkezet, a megújult tartalom és az új emberek személye a biztosíték arra, hogy a regionális rádiózásnak is van jövője a XXI. században. Ezzel kapcsolatban beszélgettünk a rádió
programigazgatójával, Péter Petrával, aki korábban már olyan országos médiumoknál hallatta a hangját, mint például a Roxy, az
Est FM, a Rádio Café vagy a Danubius Rádió.
– Hogyan kezdődött a rádiós pályafutása?
– Egy piros mikrofonnal indult az
egész. Gyerekkoromban az egyik karácsonyra a többi között ezt az ajándékot is kaptam. A mikrofont onnantól kezdve nem lehetett kivenni a kezemből; rengeteget beszéltem, készítettem „oknyomozó- és tényfeltáró riportokat, sőt, ki-mit-tud-ot is, mindezt természetesen úgy, ahogy azt egy
gyerek teszi. A rádiózás szeretete tehát innen startolt, az út pedig felnőttként olyan állomáshelyekre sodort,
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mint a Roxy, az Est FM, a Rádio Café
vagy a Danubius Rádió, ahol műsorvezetőként dolgoztam, összesen 13
évig. Ezeken a helyeken rengeteget
tanultam a szakmáról és számtalan
kiváló rádióssal ismerkedtem meg.
– Egy idő után azonban váltott és
elfogadta a gödöllői rádió felkérését…
– A Pelikán igazgatója, Amin Zoltán keresett meg azzal, hogy lenne-e
kedvem egy regionális adónál programigazgatóként felépíteni újra a rádiót. Bevallom, megtetszett az ötlet,

hiszen egy helyi rádiónál egészen mások az elvárások, mint egy országos sugárzásúnál. Az utóbbinál az ember a
nagy gépezet egy fogaskerekének számít, míg az előbbinél jóval nagyobb
mozgástérrel rendelkezhet. Ezzel természetesen nem azt akarom mondani,
hogy egy nagy rádiónál rossz dolgozni,
csak éppen más. Számomra a kreativi-

tás, mások és a
saját ötleteim kipróbálása
nagyon fontos, és
remélem, hogy a
Pelikán Rádiónál megmutathatok ezekből jónéhányat.
– Amikor idekerült, akkor a rádió
épp átalakulóban volt, emberek jöttek-mentek, változott a név. Menynyire sikerült részt vennie az új arculat kialakításában?
– Teljes mértékben. Felépíteni valami újat, nagyon klassz dolog. A felkérés akkor érkezett, amikor még nem
kristályosodott ki az új szerkezet. Nagy
örömmel és lelkesedéssel vettem részt
kollégáimmal együtt a friss ötletek bevetésében és elvetésében. Célunk egy
hiánypótló rádió megteremtése volt.
– A személyi változások jelentősek
voltak?
– Egy-két ember távozott, többek
között a volt igazgató, B. Tóth László
is, viszont tíz új emberrel frissítettük a
csapatot.
– Mit lehet tudni a megújult Pelikán Rádióról, már ami a műsorokat
illeti?
– Természetesen a regionális, vagyis
a Gödöllőt és környékét érintő hírek,

beszámolók továbbra is kiemelten kezelendők, hiszen ez a rádió elsősorban
mégis csak az itt élőket hivatott kiszolgálni. Érdemes megemlíteni egy pár új
kezdeményezést is, ilyen például a Hidegzuhany című műsor, ami hétköznap
minden reggel 6 és 10 óra között zenével, friss helyi és országos hírekkel, beszélgetésekkel „várja” a hallagtókat. A
mikrofon mögött pedig Nagy Feró és
jómagam teljesítünk szolgálatot. Emellett ugyancsak új műsor az Aranyhal,
ami a Pelikán Rádió 93,6 kívánságműsora hétköznap tíztől egy óráig. De
olyan műsorokkal is szolgálunk – természetesen a teljesség igénye nélkül –,
mint például a Be Happy!, ami a rádió
társkereső műsora vasárnap este 22
órától, a Holdvilág, a Púder, ami a pedig a rádió életmód magazinja vagy a
Szikla. A legjobb az, ha mindenki a
saját fülével igyekszik meggyőződni
arról, hogy milyen az új Pelikán Rádió.
Igyekeztünk úgy összeállítani a programkínálatot, hogy abban szinte mindenki megtalálja a neki tetsző műsort,
mivel azt szeretnénk, ha ez a rádió jó
lenne, egy jó rádióra ugyanis ki vannak
éhezve az emberek. Azon dolgozunk,
hogy minél több „éhel fül” találjon
-rcmeg minket.

Szakmai- és közönség díj Pécsi Ildikónak

Civil Kerekasztal-beszélgetés

„Engem szeretnek az emberek”

A fejlesztésekről

Mint arról korábban már beszámoltunk, a közönségszavazatok
alapján Pécsi Ildikó Kossuth- és
Jászai Díjas színművész is örökös tagja lett a Halhatatlanok Társulatának. A városunkban élő
művésznő a döntés óta folyamatosan kapja a gratulációkat, ezek
között szakított időt egy kis beszélgetésre velünk.
– Már a jelölés is nagy meglepetés volt
számomra – meséli, – már csak azért is,
mert a Gödöllői Szolgálat egyik munkatársától értesültem róla. Elakadt a szavam, hiszen ez egy olyan díj, amit közösen adományoz a szakma és a közönség. A jelölő kuratórium tagjai között ott
van többek között Szinetár Miklós, aki
nekem osztályfőnököm volt, Görgey
Gábor és Kertész Ákos, akik olyan darabokat írtak, amikben nekem írtak szerepet, és ezek ősbemutatóit én játszottam… Már ez is nagyon jóleső érzés
volt. A közönség döntése pedig, hogy
nekem ítélték, igazolja azt, amit mindig
éreztem és érzek, hogy engem szeretnek
az emberek. Igaz, ezt akkor is tapasztalom, amikor egyedül állok a színpadra,
és mégis megtelik a nézőtér, de ez most
borzasztóan jólesett, nagyon köszönöm
mindenkinek!
Szinte egyfolytában cseng a telefonom,
annyian gratulálnak. Az egyik legkedvesebb telefonhívásom az volt, amikor
Ipacs Piroska, az Egyesített Szociális
Intézmény vezetője elmesélte, hogy az
otthon lakói mind egyenként adták le a
szavazatukat, írták a levelezőlapokat.

Hozzájuk mindig nagy örömmel megyek, ezért elhatároztam, hogy most csinálunk külön egy műsoros teadélutánt,
ezzel köszönöm meg a támogatásukat.
– Úgy tudjuk, már át is vehette a
díjat.
– Június 6-án, szombaton a Nemzeti
Színházban volt egy csodálatos díjátadó
gála, amit június végén láthatnak majd a
televízió nézők. Maga a díj pedig egy
szép, elegáns kis pecsétgyűrű. Már van

egy gyűrűm, amit egy nemzetközi fesztiválon kaptam, s amit édesanyámnak
adtam, aki haláláig viselte. Azóta az én
kezemen van, bárhol vagyok és bármit
játszom. Az új gyűrűt e mellett fogom
viselni. Ez szépen összekapcsolja az elmúlt közel ötven évet, amit eltöltöttem a
pályán.
– A díjhoz tartozik, hogy a művészek lábnyomát elhelyezik a pesti
Broadwayn. Ez már megtörtént?
– Még nem, de a minta már elkészült. A lenyomat majd ősszel kerül a
végleges helyére.

Megemlékezés Marian Cosmáról

jos, az MKB Veszprém férfi kézilabdacsapatának edzője is,
aki a filmet követően
Radnóti
László
sportriporterrel beszélgetett arról, hogy
hogyan is élték meg ezt rendkívül tra-

Szíven szúrt ország
Június 11-én csütörtökön, a Gödöllői
Lokálpatrióta Klub szervezésében mutatták be a Városi Filmszínházban a
„Szíven szúrt ország” című filmet, ami
a február 8-ai, veszprémi kézilabdás
tragédiának állít emléket. Mint ismeretes, Marian Cosmát, a MKB Veszprém 27 éves román beállósát egy késsel
szíven szúrták. Csapattársai – Ivan
Pesic és Zarko Sesum – amint meglátták, hogy barátjuk a földre esett, rögtön
a segítségére siettek. A két játékost ezután hátulról támadták meg: a 20 éves
Pesicet hátulról vesén döfték, a 23 éves
Sesumnak pedig koponyasérülést
okoztak, Marian Cosma a kórházba
szállítás közben halt meg.
A filmvetítésen részt vett Mocsai La-

gikus időszakot. A volt szövetségi kapitány szomorúan mesélte el, hogy a

– Már megszokták a gödöllőiek,
hogy nem múlik el úgy év, hogy ne
állna színpadra egy-egy új előadással. Mire készül az idén?
– Nagyon szeretném, ha ősszel bemutathatnánk a már régóta készülő
Blaha Lujza estet. A tervek szerint novemberben a Barokk Színházban állítanánk színpadra, ennek a lehetőségét
Révész T. Mihály, a kastély igazgatója ajánlotta fel. Ez nagy munka, de
én évek óta mindent
magam csinálok. Ez
külföldön nem szokatlan, de itthon elég nehéz feladat, különösen
most, hogy ebben az
évben két szemműtéttel és két térdficammal is meg kellett birkóznom. Ezért is nagy
öröm, hogy ennek az
anyagnak az elkészítéséhez a városi könyvtártól és a múzeumtól
nagyon sok segítséget kaptam és kapok.
Most ennek a megvalósítása az elsődleges feladatom, a másik pedig az
Erzsébet királyné szavalóverseny,
amit én indítottam el 15 évvel ezelőtt.
Pécsi Ildikóval azonban nemcsak
novemberben találkozhat majd a közönség, ugyanis június 20-án szombaton ő lesz az egyik vendége a
Múzeumok Éjszakája irodalmi vetélkedőjének a városi múzeumban.
-jkFotó: Gáspár Péter

csapatnál uralkodó összetartó erő – sajnálatos módon – egy haláleset révén
vált még szorosabbá; illetve hogy Marian Cosma édesapja mindvégig az
együttes mellett állva mekkora nagy
erőt adott nekik ahhoz, hogy folytatni
tudják a munkát, hogy a pályán teljes
erőbedobással küzdjenek egymásért és Marian Cosmáért.
A veszprémi ősbemutató után egyébként az
ország 29 mozijában
vetítették/vetítik majd
a filmet. A „Szíven
szúrt ország” című alkotás első része egyfajta pillanatkép a mai
magyar állapotokról, a
közbiztonságról, a második részben pedig a
bírósági tárgyalást és az ítéletet dolgozzák majd fel az alkotók.

Élénk érdeklődés mellett rendezték meg múlt héten pénteken a
Gödöllői Civil Kerekasztal legújabb összejövetelét, melyen Gémesi György polgármester számolt be a város életében hamarosan végbemenő fejlesztésekről. A Művészetek Házában megtartott eseményen 38 cilvilszervezet képviseltette magát.

A tervek egyöntetű tetszést
váltottak ki a megjelent civilszervezetek képviselőiből, akik további kérdéseket vetettek fel, hogyan lehetne Gödöllőt még hangulatosabbá, élhetőbbé tenni: több köztéri szoborral,
kerékpárutakkal, játszóterekkel. Többek
érdeklődtek a kastély fejlesztése, a Rézgombos és a testőrlaktanya sorsa, valamint a HÉV és az Ady-sétány jövője
felől.
Többeket azonban konkrétabb gond
foglalkoztatott: a Művészetek Háza átépítésének ideje alatt az épületben mű-

Az Európai Unió, a
Norvég Finanszírozási
Mechanizmus segítségével, valamint jelentős önerővel megvalósuló, már az idén elkezdődő fejlesztések során
átalakul a város főtere,
megújul az Erzsébetés az Alsópark – ezeken belül az Erzsébetszobor és -szikla, a kálvária, Világfa, és létrehozzák a XIX. század végén betemetett
Hattyús-tavat –, átépítik a Művészetek
Házát, megépül Máriabesnyőn a 200 férőhelyes Zöld óvoda, korszerűsítik a
szennyvíztisztító-telepet, az Egyesített
Szociális Intézményt, valamint felújítják és a máriabesnyői bazilika mellé helyezik át a még a templom mögötti zárt
kertben lévő, romos állapotú Grassalkovich-filagóriát. A város önerőből újítja fel teljesen a Kossuth Lajos utca Dózsa György út és Petőfi tér közötti szakaszát – a Dózsa György út felőli végén
lámpás kereszteződéssel, a Petőfi téri
végén pedig körforgalommal.

ködő művészeti egyesületek, kulturális
csoportok és civilszervezetek hol és hogyan tudnak tovább működni, dolgozni?
Gémesi György örömét fejezte ki
afölött, hogy városunkban igen élénk a
civilszervezetek élete. A jövőbeni további szoros együttműködés érdekében
arra kérte a megjelenteket, hogy kövessék figyelemmel az eseményeket, és javaslataikkal keressék meg az illetékeseket. A polgármester ígéretet tett arra,
hogy a fejlesztésekről összefoglaló
prospektust ad ki ősszel az önkormányzat.
Kép és szöveg: ta

20. éves a Gödöllő Városi Nyugdíjas Egyesület

Jubileumi összejövetel
Június 13-án szombaton születésnaposok gyűltek össze a KÁTKI éttermében,
ugyanis ezen a napon tartotta megalakulásának 20 éves évfordulóját a Gödöllő Városi Nyugdíjas Egyesület. Az öszszejövetelen Pintér Zoltán alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket,

aki ünnepi beszédében elmondta: büszke arra, hogy a városban ilyen aktív és
összetartó az a számtalan nyugdíjas
egyesület, melyet Vass Károlyné Babi
néni áldozatos munkával tart össze. Pintér Zoltán az 1989-es esztendő kapcsán
egy kis kronólógiával szolgálat, ami a
szóban forgó esztendő legfontosabb eseményeit elevenítette fel, külön kiemelve:
gödöllői szempontból azonban a legjelentősebb esemény mégis a nyugdíjas
egyesület megalakulása volt.
A köszöntőket követően a
születésnapos vendégsereget egy hatalmas tortával
köszöntötték fel.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Amerikás magyarok
Már jó részt letűnt világba visz el
Kisida Erzsébet Felvidéki harangszó című könyve. Olyanba,
amit ma már nem, vagy csak alig
ismerünk. Az édesanyja mondta
el neki, ő meg leírta, még az
1980-as évek végén, milyen is
volt az élet hajdan a falujukban,
az Abaúj megyei Viszlón.
Beszámolt az édesanya részletesen az
életéről, meg mindazokéról, akik a
kortársai voltak, de felidézte a még
régebbi, a születése előtti időket is.
Hányszor égett le a falu, hányszor
épült újra? A Pallavicini grófok, akiké a határ volt, hogyan mentek tönkre, annyira, hogy a falu lakosai megvehették a birtokukat?
Miből vették meg? Az Amerikában, a pennsylvániai bányákban keresett dollárjaikból. Amiben különös a
könyv témája, amiben eltér a más
szociografikus visszaemlékezésektől,
az, hogy megtudhatjuk, mi vitte rá az
amerikai utazásra az embereket, hogyan mentek el, hogyan tértek vissza,
mennyire voltak képesek beilleszkedni ismét a magyar viszonyok közé?
Amerikai tartózkodásuk alatt megtanulták a többség nyelvét, gyerekeik

születtek, akik természetesen rögtön
megkapták az amerikai állampolgárságot… És mégis
mindnyájan, mintha
mi sem történt volna,
folytatták, vagy még
csak elkezdték visszaérkezésük után
a falusi magyar gazdák életét.
Részletes leírást kapunk a viszlói
mindennapokról, egy önellátó faluban végzett munkákról. Például akár
kenyeret süthetnénk – ha volna kemencénk – a hagyományos módon,
annyira beavatást nyerünk a kenyérsütés egymást követő műveleteibe.
De minden másba. A munkák fajtái,
módjai mellett az egymás közti érintkezés szabályaiba, a legkülönfélébb
szokásokba, hiedelmekbe, az ünnepek egymásutániságába, lefolyásába.
Mindez, ha nagy teret nyer is, a
háttér. Az előtérben sorsok rajzolódnak ki, házasságok köttetnek, gyermekek jönnek a világra, háborúk törnek ki, emberek halnak meg.
A szerző számára minden, ami szülőfalujához és környékéhez köthető,
drága kincs. Az is a könyv alcíme:
Kincsesládikánk. Mert persze nemcsak az övé, mindnyájunké. Sokan

Találkozás Forrai Eszterrel

Örömhír mögötti dráma
Forrai Eszter Párizsban élő zsidó származású magyar költőnő másodszor látogatott el városunkba. Megtiszteltetésnek
tekintjük, hogy a határokon túli
magyar líra egyik legszínesebb
és legjelesebb képviselője
készséggel elfogadta az újabb
meghívást. 2007-ben megismertük őt – rendhagyó osztályfőnöki órákat tartott gödöllői
középiskolákban, életéről és
legfőképpen a holokauszt borzalmairól mesélt.
Közben természetesen költészetével
is behatóan foglalkozni kezdtünk.
Megismertük és megkedveltük őt.
Már akkor gondoltunk arra, hogy személyiségét, mondanivalóját, művészetét az egész város nyilvánosságának fel kell mutatnunk. Összefogással
ez sikerült is.
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság észak pest megyei régiója és a
gödöllői Török Ignác Gimnázium
volt a két társrendező; támogatta a
kezdeményezést a Gödöllői Városi
Múzeum, a Magyar Irószövetség és a
Nemzeti Kulturális Alap is; és utoljára, de nem utolsósorban Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala, ahol szintén régi, kedves ismerős a költőnő.

Június 5-én pénteken, fél háromtól
zajlott le az irodalmi délután a Gödöllői Városi Múzeumban, népes hallgatóság részvételével, s a városi könyvünnep szerves részévé is vált ezáltal.
Koppány Zsolt író volt Forrai Eszter beszélgetőpartnere, aki Morbusz
és hungarikum című esszékötetében
„Az örömhír mögötti dráma“ című
beható tanulmányában jellemzi őt.
A beszélgetést bevezető versösszeállítás a költőnő Lépcsők című
kötetére épült, amely most jelent meg
második kiadásban a Múlt és Jövő
Könyvkiadó gondozásában, s a friss
példányok a nyomdából egyenesen
Gödöllőre érkeztek. A jelenlévőknek
módjukban állt azonnal dedikáltatni a
könyvet, s ezt sokan meg is tették. Ez
a kötet Forrai Eszter legteljesebb,
rendkívül finom ízléssel összeállított
életmű-keresztmetszete. A verseket
válogatta, a kötetet szerkesztette
Sipos Lajos. A versműsor érintette az
életmű legjellegzetesebb témáit: a
szerelmet, az utazást, az anyaságot, a
képzőművészetet, a holokausztot.
Mindenről van újszempontú költői
üzenete Forrai Eszternek, s hallgatóban, olvasóban egyaránt újból fölveti
az eldöntetlen kérdést: van-e nőköltészet?
Versében él a költő — sorokat ne-

őrzünk az emlékezetünkben egy
falusi házat, ahonnét elindultunk. De
akik nem őriznek ilyet, akik sohasem
éltek faluhelyen, azoknak is közük
van ahhoz, hogyan alakult, alakul
honfitársaik nagy részének sorsa.
Mindnyájunknak közünk van hozzá, milyen volt e hazában a múlt, amit
vannak, akik siratnak, vannak, akik
tökéletesen elfelejtettek. Ahogy mondani szoktuk: gyökértelenekké váltak. Akiknek pedig nincsenek gyökereik, azokat elfújja szél. Nem térnek
már vissza, akár még Amerikából is.
(Kisida Erzsébet. Felvidéki harangszó)
- nád -

héz idézni tőle, mert többnyire rövid
lírai szövegei annyira egyöntésűek,
hogy nehéz egy-egy jellemző sort kiemelni belőlük. Két költeményével
jellemezzük őt. A szinte minden európai nyelvre és héberre is lefordított címadó verssel, a Lépcsők cíművel:
„Le, vagy felfelé! Vezetnek a lépcsők! A kőkockákból lépcsők! A lépcsőkből hullámlépcsők! Vezetnek a
naphoz! Az ég bársonyos paplana!
Sugározza a meleget! Akkor január
volt! Kegyetlen hideg! A Dunába vezettek a lépcsők! Mikor a kis cipőkből
kilépve! Megálltunk! Puskájukat ránk
irányították a katonák. Azt hittük csak
játékpuskák ezek, A háború s a bombák! Felébredni sem volt időnk! Besötétedett az ég! S a parton! Tanúként
álltak! Mint kiáltó vádiratok! A levetett gyerekcipők …”
Az önmagáért beszélő Lépcsők
mellé tesszük még a Victor Hugo
(Rodin szobra után) címűt: „Homlokablak! Sziklatörzs! Két kar nélkül sugárzó! Ölelő erő! Szorítja magához!
A NYOMORULTAK-at! Lesütött
szem! Befeléforduló tekintet! Bronzsúlyú szavak! Szobormagány! Partravetett Jónás! Bárka nélküli Noé! Szózat! Himnusz az Emberhez.”
Képzőművészeti és irodalmi érdeklődésének, francia-magyar-zsidó
és akaratlanul is bibliai identitásának
egyik legbeszédesebb szintézise ez a
vers. Az örömhír mögötti dráma
egyik legteljesebb megfogalmazása.
Heltai Bálint

Fújták, amíg bírták...

Az Erkel iskola zárókoncertje
Az Erkel iskolában 39 éve, a zenei tagozat megalakulása óta
hagyomány, hogy a zenetagozatos tanulók – az első osztályosoktól a nyolcadikosokig –
bemutatják, mit tanultak a tanév folyamán. A záróhangversenyre idén május 29-én került sor, s ez egyben az iskola
egész éves zenei programsorozatának zárókoncertje volt.

Putz Norbert igazgató nyitóbeszédében elmondta, az Erkel iskolában
igazi zenei élet, komoly zenei munka
folyik, a kórusok és vezetőik méltán
öregbítik iskolájuk hírnevét akár az
intézmény falain belül, akár város- és
országszerte, valamint külföldön.
A hagyományokhoz híven ezúttal
is a legkisebbekkel, az elsősökkel

kezdődött a műsor, és a legnagyobbakkal, a nyolcadikosokkal zárult,
akik itt búcsúztak el nyolc éves zenei
életüktől, az őket tanító zenetanároktól, megköszönve nekik fáradságos,
ámde kitartó és lelkes munkájukat.
A koncerten fellépett az ún. „Normál tagozatos” kórus is, hiszen az Erkel Ferenc iskolában nemcsak a zenetagozatos gyerekek szeretnek énekelni, hanem bizony akad jó néhány
olyan diák a többi
osztályból,
akik
szívesen megmutatják képességeiket az ének-zene
területén. Lelkes
taps volt jutalma
azoknak a tanulóknak is, akik furulyán, zongorán, gitáron, trombitán
vagy éppen fagotton mutatták be,
tudásukat. Az iskolába ugyanis sok olyan tehetséges
gyerek jár, akik egyben a Frédérich
Chopin Zeneiskola tanulói, s ők azok,
akik alapjául szolgálnak a zeneiskola
és az Erkel iskola között régóta fennálló, szoros és jó kapcsolatnak. Ennek
jegyében lépett fel a műsorban a zeneiskola Tücsök együttese is.
-ei-

Erdei hangulat a városháza kiállítótermében

Nyárköszöntő térzene

Június 13-án, szombaton térzenétől volt hangos a Városháza előtti terület. A Gödöllői Városi Fúvószenekar
és a Dányi Ifjúsági Fúvószenekar muzsikusai kitűnő

Hangverseny a hagyományok jegyében

hangulatú délutánt varázsoltak az egybegyűlteknek. A rendezvényen indulók, komoly- és könnyűzenei átiratok, fúvószenekarra íródott művek játszották a főszerepet, illetve majorettbemutató színesítette a programot, mindez nagy tetszést aratva a
közönség soraiban. Az esemény zárásaként a két együttes közös, összevont produkcióját láthatták, hallhatták
az emberek.
Kép és szöveg: cr

Seres József kiállítása

Seres József rendszeres vendége a városháza földszinti kiállítótermének. Akik gyakran megfordulnak itt, már megszokhatták, hogy időről-időre feltűnnek a békés erdei létet megelevenítő képei. A héten ismét az ő munkáiból nyílt kiállítás, amit július elsejéig tekinthetnek meg az érdeklődők.
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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A KASTÉLYBAN
KICSIT KORÁBBAN MINT A TÖBBI!

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

2009. JÚNIUS 19-ÉN (PÉNTEKEN) 19-TŐL 24 ÓRÁIG
A Gödöllői Királyi Kastély ismét nyitott kapukkal várja éjszakai látogatóit:
azokat, akik nappal már látták, és azokat, akik csak éjszaka érnek rá
megnézni…
19.00: Horgas Eszter fuvolaművész koncertje a díszteremben – Bachtól
Bartókig.
A zeneirodalom legismertebb zeneszerzőitől a legnépszerűbb kamaraművek. Belépődíj: 2500.- és 1500.- Ft
19.00: Lehetsz király! Felpróbálnád a magyar koronát és a palástot? Most
itt az alkalom! A fényképezőgép ne maradjon otthon! (De ha mégis: a Nosztalgia Fotóműtermünk is éjszakázik…)
19.15-től Tárlatvezetések a Barokk Színházban. Ingyenes!
19.30-tól Szakvezetések a Gróf Andrássy Gyula – A lángoló zseni című új,
időszaki kiállításban. Belépődíj: 800.- és 400.- Ft.
21.00-tól Tárlatvezetések az állandó kiállításban (Grassalkovichok kora, királyi lakosztályok). Ingyenes!
21.00-kor és 22.30-kor: A szép akasztott – Lakatos Iván filmje (2001) gróf
Andrássy Gyuláról a Barokk Színházban. Ingyenes!
21.00-tól: Koncertek a gyertyafényes díszudvaron. Ingyenes!
A Kastély Kávézó a díszudvaron várja a látogatókat,
az ajándéküzlet pedig éjszakai akciós választékkal készül!
További információ: 28/410-124
informacio@kiralyikastely.hu

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY – INTENZÍV nyári
képző- és iparművészeti tanfolyamok fiataloknak és felnőtteknek
KERÁMIA TANFOLYAM
2009. június 22– július 1.
Jelentkezések határideje:
2009. június 12.
GOBELIN- ÉS SZŐNYEGSZÖVŐ
TANFOLYAM
2009. június 22 – július 3.
Jelentkezések határideje:
2009. június 12.
KÉZMŰVES TEXTILTECHNIKÁK
TANFOLYAM
2009. július 10 – július 19.
Jelentkezések határideje:
2009. július 3.

RAJZ – KÉPZŐMŰVÉSZET - PLASZTIKA
TANFOLYAM
2009. július 27– augusztus 5.
Jelentkezések határideje:
2009. július 17.

Várjuk kezdők és haladók jelentkezését 13 éves kortól!
GIM-HÁZ 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. Tel./fax: 28/419-660,
e-mail: gimhaz@invitel.hu (munkanapokon: 9-16 óra között, Sukta Zsuzsánál)
Múzeumok Éjszakája a GIM-HÁZBAN
2009. június 20-án (szombaton) a HORTUS SEMPERFLORENS című
kiállítás látogatható 18 órától 24 óráig!

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUMBAN
2009. JÚNIUS 20-ÁN SZOMBATON ESTE 6 ÓRÁTÓL ÉJFÉLIG INGYENES PROGRAMOK:
18 órától díjtalanul látogathatók a múzeum kiállításai
19 –20: Az emberevők földjén – Cséke Zsolt geográfus,
filmrendező vetítése és kiselőadása Pápua Új-Guineáról a
múzeum időszaki kiállítótermében.
21– 22.30: Gödöllői „celebek” Léda szalonjában: Ferdinandy György író, Gaál Noémi időjós, Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművész, Radnóti László újságíró, Veiszer
Alinda újságíró. Beszélgetés és játékos irodalmi vetélkedő
nagy nyereményekkel a múzeum időszaki kiállítótermében.
22.30–24.00: A Szederinda népzenei együttes táncházas
koncertje a múzeum és a piac közös udvarán.

FOLYAMATOS PROGRAM:
18 órától Múzeumpedagógiai foglalkozások az Ablakok
Pápua Új-Guineára című időszaki kiállításhoz kapcsolódóan a múzeum udvarán, majd a múzeumban.
20.00–24.00: A Veresi Gőzös nevű kisvonat díjtalanul szállítja az utasokat a Múzeumok Éjszakája programban résztvevő intézmények (Gödöllői Városi Múzeum, Erzsébet
Királyné Szálloda, Művészetek Háza, Levendula Galéria)
között, miközben egy kellemes, nyár esti városnézésben is
része lehet a gőzösön utazónak. A kisvonat félóránként
(először 20 óra, utoljára 23:30) indul a múzeum elől.
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AKIKRE EMLÉKEZÜNK
Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy
előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol találunk
olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek. Vannak, akik országos hírnévnek örvendenek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük
szeretnénk megismertetni kedves Olvasóinkat!

Blaha Lujza (1850–1926)
Blaha Lujza színésznő, aki „a nemzet csalogánya”-ként
közismert, Reindl Ludovika néven látta meg a napvilágot
1850-ben Rimaszombatban. Mivel színészcsaládban született, már gyermekkorában megismerkedett a színészmesterséggel, és 8 évesen színpadra lépett. Petőfi Sándor egyik
szerelme, Prielle Kornélia, ugyanabban a színtársulatban játszott, mint Blaha Lujza szülei, és ölében dajkálta a kis Lujzát.
A vándorszínészek viszontagságos mindennapjait élő családban a kislány élete is csupa nélkülözés és létbizonytalanság
volt. Két dologra vágyott nagyon: „Cipóra és cipőre” – írta
később naplójában. A magyarul nem is tudó Jan Blaha, cseh
származású osztrák katona vezényelte azt a katonazenekart,
amelyik a 15 éves Lujzát kísérte a szabadkai színházban. A
karmester zeneileg képezte és menedzselte a nála 21 évvel fiatalabb, kezdő színésznőt, majd 1865-ben feleségül vette. Bár
még kétszer férjhez ment később a színésznő, élete végéig
viselte első férje nevét. 1866-ban Debrecenbe szerződött,
majd Szigligeti Ede, a Nemzeti Színház akkori igazgatója
hívta Pestre, 1870-től a fővárosban játszott. 19 éves volt, amikor megözvegyült. 1875-ben férjhez ment Soldos Sándor
miskolci földbirtokoshoz, akitől négyévi együttélés után elvált. 1881-ben báró Splényi Ödönnel kötött házasságot.
Blaha Lujza a népszínmű műfajában mozgott a legotthonosabban. A színpadon megszülető falusi lány alakjának
megteremtéséhez értett a legjobban. A népszínmű a XIX. század második felének igénytelen drámai műfaja volt, melyet
melodramatikus mese, szüntelen falusi idill, betyárromantika, sablonos, egysíkú figurák, állandó nótázás jellemzett. Tulajdonképpen énekes-táncos falusi operett volt ez a műfaj, humoros mellékalakokkal. Erzsébet királyné és Ferenc József is
kedvelte ezt a műfajt, magyar specialitást láttak benne, és
mindketten tisztelői voltak Blaha Lujza művészetének. „A királynő kedvét leli a magyar népszínműben – írta a Fővárosi
Lapok 1868-ban –, melyet sok delnő és uraság hibás felfogásból indulva ki, le szokott nézni.”
A Népszínház ennek a műfajnak a színházaként nyílt meg
1875-ben (később a Nemzeti Színház költözött az épületbe)
azon a téren, amelyet 1920-ban – a színésznő születésének
70. évfordulója tiszteletére – Blaha Lujza térnek neveztek el.
A színésznő ott lakott a téren, a lakása erkélyéről rálátott a
színházra. Blaha Lujza magára öltötte a szerepeket, de mindig megőrizte saját, varázsos egyéniségét. Játékának ellenállhatatlan hatása volt, sláger lett azokból a nótákból, amelyeket
ő a színpadon énekelt. Blaha Lujzának fontos szerepe volt a
Bach-korszakban elnémetesített főváros magyarrá tételében.
Még a német ajkú közönség is inkább az ő játékát nézte, mint
a német színházak előadásait.
Amikor a Népszínházat összevonták a Nemzeti Színházzal, és a népszínmű műfaját kiszorította a operett divatja, akkor prózai szerepekben kellett bizonyítania. Móricz Sári bírójában a közönség és a kritika is dicsérte. Híres szerepe volt
Török bíróné figurája Csepregi Ferenc A piros bugyelláris című darabjában. 1901-ben a Nemzeti Színház örökös tagjává
nevezték ki. 1914-től visszavonultan élt. 1926-ban hosszú betegség után halt meg 76 éves korában. A Fiumei úti temetőben nyugszik.

Blaha Lujza gödöllői háza
Gödöllőn utcát neveztek el róla elég sajátos módon Blaháné út néven, noha általában nem asszonynévként használta
ezt a nevet, hanem Blaha Lujza néven vált ismert színésznővé. Blaha Lujzának háza, telke volt Gödöllőn a róla elnevezett úton. Ma a Blaháné út 132-138. számú telek az, ami valaha a színésznő tulajdonában volt. Eredetileg nagyobb volt,

egészen a Lázár Vilmos útig kihúzódódott a telek. A színésznő harmadik – Splényi Ödön báróval kötött – házasságának
évében vásárolták a gödöllői nyaralót 1881-ben. Két gyereke
volt Blaha Lujzának: Blaha Sándor, aki később államtitkár
lett és Soldos Sárika, aki sikertelen színésznő lett.
A gödöllői nyári lakot népies bútorokkal rendezték be. A
fáma szerint Erzsébet királyné is meglátogatta egyik sétája alkalmával Blaha Lujza gödöllői nyaralóját. A történetet Kéry
Gyula Blaha Lujza élete című 1896-ban megjelent könyve
írja le: „Évekkel ezelőtt egy szerény kis nyári lakban lakott
Blaháné a regényes gödöllői hegyek alatt, ahová pár heti pihenésre szokott visszavonulni, amikor a népszínházban az
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előadások szünetelnek. A nyári lakban az egyik szobát a <Piros bugyelláris>-beli szoba mintájára bútorozta be parasztos
asztalokkal, tulipános ládákkal, mázas edényekkel teleaggatott fogassal. A mellette levő másik szoba falait valóságos
szalagerdő födte, amelyből a feliratok aranyos betűi kandikáltak ki, mint a lombokon keresztülszűrődő napsugarak.”
Egy alkalommal amikor a művésznő éppen Pesten tartózkodott, és a személyzet nagytakarítást végzett a nyári lakban,
arra sétált Erzsébet királyné, és megcsodálta a színpadias berendezést a sokszínű szalagerdővel együtt.
Jó tíz évvel később, 1893-ban eladták a gödöllői házat, és
részben annak az árából Balatonfüreden építettek villát. Blaha Lujza gödöllői házát egy szőnyegbombázás találta el és
semmisítette meg 1944-ben – Máthé Attila, a blahai szájhagyományt őrző helytörténész szerint. A ház nélküli telket
Kampis Antal (1903-1982) művészettörténész vásárolta meg
1965-ben, de ez a Blaha Lujza vagyonösszeségét képező ingatlanoknak csak egy része volt. Két évvel később Kampis
egy 125 négyzetméter alapterületű, két szoba összkomfortos
üdülőházat épített föl a telekre. A házat és a telket nagy értékű
műgyűjteményével együtt 1978-ban Kampis Gödöllő városának ajándékozta egy cserelakás és egy életjáradéki szerződés ellenében. Ma a Montágh Imre Iskola Gyakorló Parkja
és a Blaha Nyári Napközi Tábor működik a telken.

Blaha Lujza legyezője
A Kampis-hagyatékkal került be a múzeumba a színésznő
legyezője, a Városi Múzeum egyik legértékesebb tárgya,
mely az állandó helytörténeti kiállításban látható. A legyező
szelvényein 23 ceruzás aláírás található: Molnár Viktor,
Franz Bayros, Fadrusz János, Massenet, Goldmark Károly,
Saint-Saens, Erkel Ferenc, Jókai Mór, G. Puccini, Ch. Gounod, Apponyi Albert, Szilágyi Dezső, Wekerle Sándor, Székely Bertalan, Kiss József, Zichy Mihály, Joseph Kainz, Gárdonyi Géza, Ágai Adolf, Gromon Dezső, Hugonnay Vilma,
Baross Dezső és Eleonora Duse kézjegye.
Vályi Nagy Dezső (1906-1981) és Sztelek Dénes (18931959) festőművész megörökítette Blaha Lujza gödöllői kertjét, ezen kívül egy sokszorosított grafikája is van a múzeumnak a színésznőről. Továbbá két Blaha Lujzát ábrázoló olajnyomattal is rendelkezik a Gödöllői Városi Múzeum: Margitay Tihamér (1859-1922), az anekdotázó, Bastien-Lepage stílusában szalonéletképeket festő művész alkotásai sakkozás
és betegség közben ábrázolják a művésznőt, mindkét képen
szerepel egy fiatal nő is, aki feltehetően Soldos Sári. A szintén
gödöllői nyaralóval rendelkező Ambrus Zoltán abban az időszakban, 1917 és 1922 között volt a Nemzeti Színház igazgatója, amikor Blaha Lujza már visszavonult a színpadtól. Az
1922 januárjában „Br. Splényiné Blaha Lujza” néven aláírt és
Ambrus Zoltánnak küldött képeslap azt bizonyítja, hogy továbbra sem szakadt meg a kapcsolata a színházzal.
Halálakor Ignotus búcsúztatta a Nyugatban „magyar paraszti Mignon”-nak nevezve Blaha Lujzát. „Titus császárról
mondták volt az ő idejében, hogy amor et deliciae generis humani, hogy szerelme és gyönyörűsége az emberi fajzatnak.
Így volt Blaháné szerelme és gyönyörűsége a magyarnak, s
egyben megszemélyesedése is. Mint egyszer Bródy Sándor
írta róla: mintha ez a drága teremtés lett volna az a sokat emlegetett magyar géniusz, ártatlan egyszerűségében is mintegy
húga annak a lyánykorabeli, hatvanas évekbeli magyar férfinemzedéknek, melynél becsesebbet és reprezentánsabbat
sem azelőttől, sem azóta a magyar történelem nem ismer. Halálával szinte a magyar lélegzet szakad meg.” G. Merva Mária

A premontrei rend emlékezik

Szent Norbert-év
A történelmi Magyarország területén járva sok helyen, településen értesülhetünk róla,
hogy az ottani templomot valaha a premontrei rend építtette,
birtokolta. Vagy hogy hajdani
premontrei templom helyén
emelték a mostani épületet.
A legkönnyebben megközelíthető
számunkra a Margitsziget kis temploma mint olyan, ahol olvashatunk a falakon elhelyezett ismertetőkön a premontrei múltról.
A június 6-án a rendalapító, 10801134-ig élt Szent Norbert, Magdeburg püspöke halálának 875. évfordulója alkalmából kezdődött, 2010. június 6-áig tartó Szent Norbert-év a
nemzetközi események, rendezvények mellett talán arra is alkalmat ad,
hogy felhívja a figyelmet a számos
alig ismert magyar premontrei emlékre.
Ullmann Péter, a gödöllői premontrei templom plébánosa, perjel, a
magyarországi premontreieket összefogó Magyar Cirkália vikáriusa érdeklődésünkre a jubileumi év folyamán véghezvinni szándékozott terveikről beszélt:
– Háromféle dolgot képzelünk el.
Felkeressük azokat a helyszíneket,
ahol premontreiek voltak jelen a középkorban. A tatárjárás előtt körülbelül negyven ilyen hely volt Magyarországon. Második elképzelésünk,
hogy itt, a gödöllői esperesi kerületben az eddiginél jobban megismertessük tevékenységünket. A harmadik,
amit meg kellene valósítani, hogy a
premontrei nővérek helyzete rendezettebbé válhassék. Ők jogilag nem
tartoznak a férfirendhez, s szétszórtan
élnek. Szeretnénk őket egy közösségbe összehozni.
– A felkeresett helyszíneken mire
kerítenének sort?
– Igyekeznénk feléleszteni egy kicsit Szent Norbert kultuszát, beszélnénk róla magáról és a rendről, amelyet alapított. Például kevesen tudják,

hogy ő már éppen száz évvel Szent
Ferenc és a ferencesek, a legismertebb vándorprédikátorok előtt vándorprédikátorként rótta az utakat. Bemutatnánk a mai tevékenységét a
rendnek. Vesperást énekelnénk azokban a templomi közösségekben, ahol
fogadnának bennünket.
– Nemzetközi eseményeken részt
vesznek-e?
– A kezdőeseményen június 5-én és
6-án Magdeburgban, ahol megemlékezést tartottak Szent Norbert egykori
sírjánál, utcát neveztek el róla, nem
voltunk ott. Itthon nyitottuk meg a
Szent Norbert-évet a nevét viselő
gimnáziumunkban. Megrendeztük a
hagyományos premontrei öregdiák
találkozót is. Augusztus elején lesz a
világ különböző tájain élő premontreiek számára egy egyhetes találkozó
Hollandiában egy régi premontrei
apátság, az úgynevezett Máriakertje,
Mariengard apátság helyén, azon remélem, ott lehetünk. Sokfelé voltak, s
nyilván lesznek is még ünnepségek,
de ezek inkább a helyieknek szólnak.
Az Észak-Rajna Westfáliában található Xantenben, ahol Norbert a gyermekkorát, ifjúkorát töltötte az ottani
káptalan tagjaként, létrehoztak egy
kis vele kapcsolatos múzeumot. Ott
ezentúl bármikor áldozhatunk az emlékének.
N. A.

Nem is olyan újkeletű ünnep

Apák napja
Néhány éve kezdett meghonosodni hazánkban egy sokak
számára újnak tűnő ünnep az
apák napja, amit június harmadik vasárnapján ünneplünk. Lehet, hogy meglepő, de már
csaknem 100 eszendeje, hogy
ezen a napon köszöntik az
édesapákat.
Amerikában a Crestonban, Washingtonban született Sonora Smart Dodd
volt az ünnep megalapításának legnagyobb kezdeményezője. Apja, a háborús veterán William Jackson Smart
egyedül nevelte fel hat gyermekét,
miután édesanyjuk a 6. gyermek születésekor meghalt. Az Apák napjának
eredeti tervezett dátuma június 5.,
édesapja halálának évfordulója lett
volna, 1909-ben ugyanis ezen a napon szeretett volna Sonora misét
mondatni édesapja emlékére, de csak
június 3. vasárnapján tudták megtartani a szertartást a spokane-i templomban.
1910. júniusának 3.
vasárnapján
már
minden édesapáért
tartottak misét, hivatalosan ezt tekintik
az első Apák napjának.
Ettől kezdve egyre többen ünnepelték
édesapjukat ezen a

napon. 1924-ben lett hivatalosan a június 3. vasárnapja az Apák napja
Amerikában. 1966-ban Lyndon B.
Johnson elnöki kiáltványt írt alá,
melyben rögzítették, hogy az Apák
napját június harmadik vasárnapján
kell megünnepelni. 1972-ben Richard
Nixon amerikai elnök kezdeményezésére törvénybe iktatták megünneplését.
Magyarországon először a két világháború között egy gyermekszervezet, a Szívgárda igyekezett az ünnepet a köztudatba átültetni, amelyet
összekötöttek a március 19-én ünnepelt Szent József tiszteletével. A katolikus egyház az apák napját egyébként hagyományosan e napon tartja.
Az Apák napja magyarországi
meghonosítására 1994-ben a Borsod
megyei United Way indított mozgalmat Miskolcon.
(k.j.)
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Nem csak kertészeknek

A kuvasz

Növényi olajok a konyhában

A kuvasz a Magyarországon ismert kutyafajták közül egyik legrégebbi nyájőrző kutya.

A különböző növényi olajok
ugyanannyi energiát jelentenek testünk számára, viszont
tápanyag összetételükben eltérnek egymástól, ezáltal szervezetünkben betöltött szerepük is más és más.

A legszebb magyar pásztorkutyafajta. A
pásztorkodás megszűntével a tanyák és
vidéki kúriák nyájőrzőkutyája lett, s esténként, ha eleresztették őket a láncról,
életveszélyes volt magányosan csámborogni az alföldi tanyák közt. Hajdan vadászkutyaként medve-, bölény-, és őstulokvadászatnál alkalmazták. Ma gazdaságok őrzésére használják. Neve türk
eredetű szó. A kuvaszról szóló írásos
emlékek feldolgozását nehezíti az a
tény, hogy a fajtát több néven is illették:
simafejű magyar komondor (a komondor volt a borzasfejű), farkaseb, kovasz,
parasztkutya. A kuvasz szó jelentett egyszerűen keveréket is. Őseinkkel a népvándorlás során jött a Kárpát-medencébe, mint a nyájak nagy testű védelmezője. A Keszthely melletti Fenékpusztán
feltárt honfoglalás kori leletben talált
kutyacsontokról kiderült, hogy a mai
kuvasz ősétől származnak.
Hunyadi Mátyás kedvelte a fajtát, udvarában hajtóvadászatokon is használták, főleg farkas és vaddisznó ellen. A
XV. században fellendült a marhakereskedelem, és a hatalmas magyar szürkemarha-nyájakat kuvaszok kísérték a
nyugat-európai állatvásárokra, többek
között Nürnbergbe. A nyájak napi 20-25
kilométert tettek meg, s őrzésükre fáradhatatlan, mindig éber, bátor állatokra

volt szükség. A hajcsárok a vásárokon
nem csak a marhákat adták el, hanem
nagyon gyakran néhány kutyát is. Így
előfordulhat, hogy ezek a példányok
részt vettek a hasonló nyugat-európai
fajták kialakulásában. Nyugat-Európában több a kuvaszhoz nagyon hasonló
kutya alkult ki a későbbiekben, amiket
még ma is nagy szeretettel használnak.
A kuvaszok megbecsültségére jellemző, hogy Zrínyi a Szigeti veszedelemben a kuvaszt mint kutyafajtát említi.
A XIX. században a szilaj állattartás
megszűnésével megváltozott a kuvasz
feladatköre is. Már nem a nyájakat védte
a farkasoktól és a tolvajoktól, hanem a
tanyákat, majorságokat. Ezért életveszélyes volt éjszakákon a tanyák között kóborolni, hiszen a kuvasz a feladatteljesítés közben nem ismert kegyelmet.
A XX. század elején felébredt az érdeklődés a magyar pásztorkutyák iránt,
így született meg Buzzi Géza tollából az
első fajtaleírás 1905-ben. Megindult a
tervszerű tenyésztés. Mivel az I. világháború után a kuvaszpopuláció legjava
a határokon kívülre került, főleg Erdélyben, elsődleges cél akkor a mennyiségi
szaporítás volt. Raisits Elemér vezetésével kezdődött meg a minőségi szelekció,
és 1935-ben Anghi Csaba, Abonyi Lajos
és Müller Iván kidolgozták a fajta standardját. A hazai állományt Erdélyből
hozott egyedekkel javították fel. Az első
fajtakiállítást 1931-ben Abaúj-Torna
vármegyében tartották.

A II. világháború iszonyatos pusztítást végzett a kuvaszok között. A fosztogató katonák géppuskáinak először a
gazda portáját, tulajdonát védő kutyák
estek áldozatul. Ezért a világháború után
szinte a semmiből kellett elindítani a
színvonalas tenyésztést. Ebben vezető
szerepet játszott a Gyapjúforgalmi Vállalat Kovács Antal által létrehozott
Gyapjús nevű kennele, ahonnan hosszú
ideig világhírű egyedek kerültek ki. A
tenyésztést négy fajtatiszta kuvasszal az
ötvenes évek elején kezdték, és szigorú
szelekcióval érték el, hogy 1956-ban
hódító útjukra indulhattak a Gyapjús kuvaszok. A világ minden kennelében felhasználták az innen kikerülő kutyákat.
A leghíresebb Gyapjús kuvasz Gyapjús
Gézengúz volt, aki a Belle és Sebastien
filmsorozatban Belle szerepében világhírű filmsztár lett.
A tenyésztők munkájának hála a kuvasz nincs kihalófélben. Igaz, nem lett
slágerkutya, ami jót tesz jellemének, évszázadok alatt kialakult küllemének.
Megjelenése tetszetős, nemességet,
erőt, bátorságot sugároz. Magas, nagy
termetű kutya, általában 70
cm marmagasságú. Szőrzete
fehér vagy elefántcsont színű,
enyhén hullámos lefutású,
jellegzetes kuvaszszőrzet. Ellentétben a komondorral,
nyáron leváltja szőrtakaróját,
vedlik. A világos színű bunda
követelmény volt, hiszen az
elsősorban esti szürkületkor
támadó ragadozóktól így jól
megkülönböztethette gazdája
a kutyáját. Egyes források szerint a kuvasz egykor nem csak fehér, hanem vörhenyes, sárgás, sőt, ordas színben is létezett, de sosem volt tarka. A törzskönyvbe azonban már csak a fehér egyedeket
vették fel. Testalkata arányos, izmos teste küzdőképességről tanúskodik. Feje
számos fajtabélyeget hordoz, mely jellemzőkkel biztosan megkülönböztethető a rokon fajtáktól. Füle V-alakú, lehajló. Mandula-vágású, ferde szeme értelmes és hűséget mutat.
A kuvasz okos, intelligens kutya.
Kellő mennyiségű és megfelelő képzés
után látványos, eredményes őrző-védő
és ügyességi munka várható el tőle. Aki
nem rest kutyájával rendszeresen foglalkozni, és gazdáját rajongásig szerető, tulajdonát mindhalálig védelmező, lenyűgöző szépségű kutyát szeretne, nem fog
csalódni benne. Sokan a kuvaszt kiszámíthatatlan, agresszív kutyának tartják,
holott ennél a fajtánál is csak rossz, kegyetlen tartásmód rontja el ezt az amúgy
normális, kezelhető, gyerekszerető fajtát. Mint minden fajtának, a kuvasznak
is szabad mozgásra és tágas kennelre
van szüksége. Az ingerszegény környezetet, a gazdával való rendszeres kapcsolat hiányát, a szeretetet nélkülöző,
igazságtalan bánásmódot, a követelménymentes életet nehezen viseli.
Mivel önálló, határozott jellemű,
csak erős, határozott gazdáknak való.
Kis területű portákra, lakásokba nem
való.

Tévhit az olyan elképzelés, ami szerint „csak az olívaolaj egészséges“.
Fontos tudni a növényi olajokról,
hogy egyikük sem tartalmaz koleszterint. Táplálkozásbiológiai szempontból elsősorban zsírsavösszetételük,
valamint szterin- és vitamintartalmuk
függvényében lehet megítélni őket. A
növényi szterinekre (fitoszterinekre)
jellemző, hogy – mivel szerkezetük
nagyon hasonlít a koleszterinéhez – a

bélrendszerben csökkentik annak felszívódását, s ezáltal mérsékelik a káros LDL-koleszterin szintjét.
A kukoricacsíra-olaj a növényi
szterinekből legtöbbet tartalmazó olajok egyike. A növényi olajok fontos
forrásai az E-vitaminnak (tokoferoloknak és tokotrienoloknak), melyek
amellett, hogy előmozdítják a vörösvérsejtek képződését, az izmok és
egyéb szövetek kialakulást, egyben
fontos antioxidánsok is, gátolják a zsiradék avasodását, az élő szervezetben
pedig a szabadgyökök károsító hatását. A szója- és a kukoricacsíra-olajnak kiemelkedő az E-vitamin tartalma, de a napraforgó- és a repceolaj
is bővelkedik benne. A sárga színű növényi olajok kiváló hordozói az A-vitamin előanyagának (karotinoidoknak), amiből a sötétvörös nyers pálmaolaj kifejezetten nagy mennyiséget tartalmaz. Emellett még a zöldesbarnás színárnyalatot kölcsönző színanyagok (klorofillok vagy klorofillszármazékok) is fellelhetők különböző növényi olajokban (pl. az olívaolajban, repceolajban).
A zsiradékokat nemcsak táplálkozás-élettani jelentőségük okán fogyasztjuk, hanem élvezeti értékük mi-

att is, hiszen a fűszeranyagok feloldásával zamatosabbá teszik az ennivalót. A zsiradékok különösen jó hőátadók, segítségükkel könnyebb felmelegíteni az ételeket. A bő olajban sült finomságok esetében csak megbecsülni
lehet, hogy mennyi zsiradékot szívnak

magukba – általánosságban elmondható,
hogy kb. 10-15 %-nyi
mennyiséget. Fontos
azonban tisztában lenni azzal, hogy amenynyiben a használt olajat szűrés után újból
szeretnénk ételkészítéshez felhasználni,
annak összetétele már
módosult ahhoz képest, mint ami az olaj
címkéjén feltüntetett
összetétel volt. Említést érdemel, hogy a húsok sütése étolajban a zsírsavak részbeni cseréjével
jár: pl. az így készített disznóhús kevesebb telített és több telítetlen zsírsavat tartalmaz, mint a
nyersanyag.
A használt olajok –
ahogyan a túl hosszú
ideig tárolt zsiradékok is
– tartalmaznak több saját
vegyületeikből származó
átalakulási-,
valamint
bomlástermékeket
is.
Ezekből annál több képződik, minél telítetlenebb zsírsavakat tartalmaz a sütőzsiradék, illetve minél hosszabb ideig
és minél nagyobb hőhatás éri azt. A növényi
olajok alapvetően nem
tartalmaznak ún. transzzsírsavakat, de sütéskor
a telítetlen zsírsavak
szerkezetének átalakulása miatt keletkezhetnek a
zsiradékban ilyen biológiailag kedvezőtlen hatású zsírsavak. A transzzsírsavak károsak, mert növelik a vér
LDL- és trigliceridszintjét.
• Kerüljük tehát a zsiradékok sokszor való felhasználását, a sütőolaj túlhevítését és a nagy
hőmérsékleten sütést,
részesítsük
előnyben a párolást!
• Főzéshez, sütéshez olyan növényi olajat válaszszunk, amelynek a
többszörösen telítetlen zsírsavtartalma viszonylag kicsi, egyszeresen telítetlen zsírsavtartalma viszont nagy.
Ilyen szempontból ideális pl. a nagy
egyszeresen telítetlen zsírsavtartalmú
(ún. high oleic sunflower oil, HOSO)
napraforgóolaj, a repceolaj, az olívaolaj.
Hogy az ajánlásokon belül ki melyik olaj mellett dönt, azt nagymértékben meghatározza az ár-érték arány,
valamint, hogy egy adott olaj íze
mennyire illeszkedik az elkészítendő étel jellegéhez, miképp
harmonizál azzal. Hazánkban
ezek alapján a
napraforgóolaj
számít a legnépszerűbb étolajféleségnek.
Az olajcímkéket érdemes alaposan szemügyre venni, mert
sokszor nemcsak a kötelező információk, hanem
egyéb – a tápérték jelentőségének
jobb megértését szolgáló – adatok (pl.
E-vitamin-, omega-3, egyszeresen, illetve többszörösen telítetlen zsírsavtartalom, stb.) is leolvashatók róluk. A
növényi olajokban az energiát adó

tápanyagaink – vagyis a fehérje, a zsír,
a szénhidrát – közül csak zsír található. Ennek ellenére az olajok csomagolásán az előírásoknak megfelelően az
energia-, és zsírtartalom mellett kötelezően feltüntetendő a fehérje-, és
szénhidráttartalom is. Amennyiben a
vitaminok, vagy ásványi anyagok
mennyisége is látható az élelmiszercímkén, akkor a szabályzások értelmében azt is rá kell vezetni, hogy
mindez a napi javasolt beviteli érték
(Recommended Dietary Allowance,
RDA) hány százaléka. Ha a terméken
a tápértékre vagy egészségre vonatkozó állítás van, akkor a rost-, cukor- és
nátriumtartalmat abban az esetben is
szükséges felsorolni, ha azok a termékben egyébként nincsenek jelen. A
termék megnevezésében az olaj alapanyagát fel kell tüntetni, valamint az
olaj előállítására utaló csoportnevet is.
Az étolajok között – az alkalmazott
előállítási technológia alapján – megkülönböztetünk szűz étolajat, hidegen
sajtolt étolajat és finomított étolajat. A
szűz és a hidegen sajtolt étolajok készítése során nem adható adalékanyag
az olajokhoz. A hőkezelés a szűz étolajok esetében engedélyezett, a hidegen sajtolt étolajoknál viszont nem.

Az olívaolajok között – a szabad
zsírsavak részaránya alapján – találhatunk extraszűz (savasság 1%), szűz
(savasság legfeljebb 2%), és szűz lampant (savasság 2-3,3%) olajokat.
Többféle alapanyagból készült, kevert
étolajok esetén a növényi étolaj, vagy
étolaj megnevezést kell a címkén szerepeltetni. A szűz és a hidegen sajtolt
olajok salátakészítéshez és tésztaételek ízesítésére a legideálisabbak.
Egészségünk védelme érdekében
szükség van rá, hogy a megszokás helyett tudatos döntés vezérelje többek
között olajfogyasztásunkat is. Bízunk
abban, hogy tanácsaink révén egy lépéssel közelebb kerülünk ahhoz, hogy
a hétköznapi élet helyzeteiben – grillezésnél, zsiradékban sütésnél, salátakészítésnél, stb. – a legideálisabb
mennyiségű és fajtájú zsiradékot válasszuk.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Június 20-21.:

dr. Csernai Ferenc
Tel.: 20-945-7816
Mogyoród, Temető u. 20.
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A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
felhívása
SEGÍTSÉG A CSÁNGÓKNAK
Tisztelt Leendő Támogatóink!
Reményeink szerint a Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület az idén nyáron is vendégül látja a moldvai
Lészped község kis iskolásainak 25 fős csapatát. Az előző évek sikerei bátorítanak bennünket, hogy ismét maradandó élményeket szerezzünk kis barátainknak.
A program közkívánatra hasonló az előző évekéhez: 4
napot töltenek Balatonlellén, az önkormányzat üdülőjében, és 3 napot Gödöllőn, családoknál. Mivel a tavalyi
vendéglátó családok szinte kivétel nélkül vállalták a gyerekeket, így az elhelyezésük megoldott.
Idén is kéréssel fordulunk városunk lakóihoz, hogy
akinek módjában áll támogassa pénzadománnyal a
gyermekek magyarországi tartózkodását!
Egyesületünk számlaszáma: 65600168-11058186
Előzetes egyeztetés után személyesen is átveszünk
pénzadományokat, (mely leírható az adóból).
Várjuk minden segítőkész ember adományát, legyen az bármily csekély, mert összeadódva lehetővé
teszik tervünk megvalósítását! Előre is nagyon köszönjük!
Szűcs Józsefné elnök és Büttner Sarolta
programfelelős
30/609-5022; 28-421-235
e-mail: buttner.sarolta@gmail.com

Lomtalanítás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
az elmúlt évhez hasonlóan a Gödöllői Hulladék-gazdálkodási Kft. idén is térítésmentesen gondoskodik a nagydarabos hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról az alábbi ütemezés szerint. A lomtalanítás ideje alatt a konténereket, minden megjelölt napon a reggeli órákban helyezzük ki és a következő napon a reggeli
órákban szállítjuk el.
Június 22. hétfő: Mátyás király u. az Árpád
u-val szemben, Mátyás király u. – Rákóczi
sarok, Mátyás király u. – Hunyadi u. sarok,
Bástya u. – Agyagos u. sarok, Vasvári u. eleje, Vasvári u. közepe, Vasvári u. vége, Ádám
utcába a Rózsa u. és a Mátyás király u. közé,
Rózsa u. 38., Ádám u-ba a Nap u. és Attila u.
közé, Kör u. 10., Szőlő u. – Éva u. sarok.
június 23. kedd: Ádám u. 49., Ádám u. 67.,
Rigó u. 6., Rigó u. 14., Rigó u. 33., Rigó u. 47.,
Radnóti u. közepe, Fecske u. közepe, Knézits

Árverési hirdetmény
Gödöllő Város Önkormányzata árverést
hirdet üzlethelyiség bérleti joga megszerzésére.
A bérbevehető ingatlan ismertetése:
A 297/4/A/5 hrsz-ú, 37 m2 alapterületű, Gödöllő, Szabadság tér 6. sz. alatti társasházban található, korábban
virágboltként működő üzlethelyiség 10 évre vehető bérbe, a bérbeadó ezt követően további 10 évre szóló előbérleti jogot biztosít. A helyiség vízzel, elektromos
árammal ellátott, csatornahálózatra kötött.
Kiinduló bérleti díj: 188.700 Ft/hó (+ 20%ÁFA), amelyről a licitálás indul.
Az árverés helye: Gödöllő Városháza (Szabadság tér 7.
II. emelet 229. sz. helyiség)
Az árverés ideje: 2009. június 30., 14 óra
Az árverésre jelentkezés feltétele:
Pályázati biztosíték címén a három havi kiinduló bérleti
díjnak megfelelő összeg, azaz 679.320 Ft befizetése a
Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken és a
befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidőben.
Az árverésen történő részvételre 2009. június 29-én,
16 óráig lehet jelentkezni a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Városháza II. emelet) a 227. sz. helyiségben.
Az érdeklődők részére írásbeli tájékoztatót
dr. Sára Magdolna ad (tel.: 28/529-147).

u. – Holló u. sarok, Kelemen u. – Holló u. sarok, Rét u. –Rigó u. sarok, Hunyadi u. – Rózsa u. sarok.
Június 24. szerda: Hunyadi u. – Nap u.
sarok, Hunyadi u. – Attila u. sarok, Öreghegyi
u. közepe, Gerle u. 6., Szilágyi E. u. eleje, Szilágyi E. u. első negyede, Szilágyi E. u. közepe,
Szilágyi E. u. harmadik negyede, Szilágyi E. u.
vége, Knézits u. - Öreghegyi u. sarok, Blaháné u. 30., Blaháné u. 90.

utolsó negyede, Állomás u. 8., Ady E. sétány
10., Ady E. sétány 24.
Június 30. kedd: Ady E. sétány 56., Martinovics u. 3., Martinovics u. 19., Martinovics u.
25. , Méhész köz – Lovas u. sarok, Major u. – Lovas u. sarok, Repülőtéri u. 4.,Repülőtéri u. 20.,
Dessewffy u. – Magtár köz sarok, Dessewffy u.
– Török I. u. sarok, Dessewffy u. – Telep u. sarok, Hajnóczy u. – Batsányi u. sarok.

Június 25. csütörtök: Blaháné u., az ABC
közelébe, Rét u. 8., Rét u. 20., Rét u. 35.,
Diófa u. – Galagonya u. sarok, Tölgyfa u. közepe, Úrréti u. közepe, Blaháné útra a Hársfa
u. és a Vőfély u. közé, Nyárfa u. 9., Blaháné u.
20., Fűzfa u. – Hársfa u. sarok, Akácfa u.
közepe.

Július. 1. szerda: Lovarda u. - Hajnóczy u.
sarok, Honvéd u. - Tavaszmező u. sarok, Kétház u. – Török I. u. sarok, Honvéd u. – Pacsirta u. sarok, Dessewffy u. 21., Pacsirta u. Török I. u. sarok, Török I. u. - Tavaszmező u.
sarok, Tavaszmező u. 25., Tavaszmező u. –
Telep u. – Kőrösi Cs. u. találkozása, Pacsirta
u. 10., Pacsirta u. 18., Gébics u-i játszótér.

Június 29. hétfő: Hegy u-i buszforduló,
Hegy utca 21. sz. körül, Sőtér u. közepe
(Vőfély – Kápolna közé), Blaháné útra a Hársfa u. után, Blaháné u. 220. , Lázár V. u. első
negyede, Lázár V. u. 80. sz. körül, Lázár V. u.

Július 2. csütörtök: Faiskola u. 3., Faiskola
tér 12., Fürdő u. – Kőrösi Cs. sarok, Villanytelep u. 7. , Déryné u. 7. , Hajnal u. 4. , Kőrösi
Cs. u. 7. , Kőrösi Cs. u 26., Liszt F. u. 5., Liszt
F. u. 22., Dalmady u. 5., Dalmady u. 17. sz.

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BALATONLELLÉN
2009. június 20–27-ig, július 25–augusztus 1-ig és augusztus 15 - 22-ig
az önkormányzat Balatonlellei Gyermeküdülőjében üdülési
lehetőséget ajánlunk fel gödöllői családok részére 2, 4, 5 ágyas
fürdőszobás szobákban.
Üdülési díjak 8 napos turnusokra 2009. július 1-ig történő befizetéssel
(szombattól-szombatig), 7 nap teljes ellátással:
Óvodás korú gyermek:
Általános- és középiskolás tanuló:
Felnőtt:
Nagycsaládos felnőtt és nyugdíjas:
Nem gödöllői gyermek:
Nem gödöllői felnőtt:

2009. június 17.

Közérdek

12.341 Ft/fő
27.104 Ft/fő
43.316 Ft/fő
36.659 Ft/fő
33.159 Ft/fő
52.318 Ft/fő

ÜDÜLÉSI CSEKKET IS ELFOGADUNK!!!!
Részletes tájékoztatást kérni és időpontot egyeztetni személyesen a
Polgármesteri Hivatal Közoktatási Irodáján (222-es szoba), vagy az
529-139-es telefonszámon lehet.

A Gödöllői Védőnői Szolgálat
szűrést rendez a városi strandon
2009. június 24-25-én.
A kétnapos akció során az alábbi
szűrővizsgálatok elvégzését tervezik: vérnyomás-, vércukor-, testsúlymérés, BMI, egyéni tanácsadás, bőrgyógyászati szűrés (dr.
Horváth Ilona 2009. június 25-én,
egész nap), gyermekek lúdtalp
szűrése!
A fiatalok egészségfejlesztő és felvilágosító feladatlapokat kapnak,
amiket a kitöltés után azonnal értékelnek, ezek témái: AIDS, elsősegélynyújtás, táplálkozás.
Az aktív részvevőknek apró ajándékkal kedveskedünk!
Gödöllői Védőnői Szolgálat

A VÜSZI Nonprofit Kft. (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.) felajánlja
Mezőkövesd, Zsóri fürdőn lévő faházas 2, 3, 4 ágyas szobáit üdülés céljára,
ellátás nélkül, főzési lehetőséggel.
Árak:
A helyszínen idegenforgalmi adót kell fizetni, naponta,
Felnőtt
2.000 Ft/fő/nap
személyenként 300 Ft-ot.
Gyermek (6-16 éves korig)
1.600 Ft/fő/nap
Az üdülés ideje és időtartama egyeztetés útján történik,
Gyermek (1-6 éves korig)
600 Ft/fő/nap
Bara Lászlónál a 20/3191-677-es telefonszámon.

Árverési hirdetmény
Gödöllő Város Önkormányzata árverést hirdet üzlethelyiség
bérleti joga megszerzésére.
A bérbevehető ingatlan ismertetése:
A 5891/5/A/38 hrsz-ú, 13,8 m2 alapterületű, Gödöllő, Palotakert
4. sz. alatti társasházban található, korábban kozmetikaként működő üzlethelyiség 10 évre vehető bérbe, a bérbeadó ezt követően további 10 évre szóló előbérleti jogot biztosít. A helyiség vízzel, elektromos árammal ellátott, csatornahálózatra kötött.
Kiinduló bérleti díj: 40.000 Ft/hó (+ 20%ÁFA), amelyről a licitálás indul.
Az árverés helye: Gödöllő Városháza (Szabadság tér 7. II. emelet 229. helyiség)
Az árverés ideje: 2009. június 30., 14 óra
Az árverésre jelentkezés feltétele: Bánatpénz címén a három havi kiinduló bérleti díjnak megfelelő összeg, azaz 144.000 Ft befizetése a Vagyongazdálkodási
Iroda által biztosított csekken és a befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidőben.
Az árverésen történő részvételre 2009. június 29-én, 16 óráig lehet jelentkezni a
Gödöllői Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Városháza II.
emelet) a 227. sz. helyiségben.
Az érdeklődők részére írásbeli tájékoztatót
dr. Sára Magdolna ad (tel.: 28/529-147).
Tájékoztató kötelező
kéményseprő-ipari
feladatok ellátásáról

Értesítjük Gödöllő város lakosságát, hogy a Pest Megyei
Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. arcképes igazolványnyal rendelkező dolgozói 2009
május 18-tól 2009 július 30ig végzik el a település közigazgatási határain belül a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat, melyért díjat szednek.

FELHÍVÁS – ÉGETÉS
Gödöllő városának képviselő-testülete 2008. október 22én a 29/ 2008. (X. 27.) sz. önkormányzati rendelet a közterületek és az
egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló rendeletében foglalkozik a növényi hulladék égetésével.
A 6. paragrafusban foglaltak szerint erre
kizárólag az alábbi módon van lehetőség:
6.§. (7) Közterületen, valamint ingatlanon
belül elszáradt növényi hulladékot pénteken 13-tól 18 óráig és szombaton 10-től 13
óráig lehet szabadtéren égetni, egyéb időpontokban tilos. Háztartási és egyéb hulladék (műanyag, műanyaggal bevont kábel,
rongy, gumi stb.) égetése tilos!

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 15-22-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 418-002.
Június 22-29-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1/a Tel.: 416-551.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
30/634-3723

2009. június 17.

Mozaik

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

26. HETI MENÜ (JÚNIUS 22-26.)
HÉTFŐ: gyümölcsleves; milánói spagetti; piskótatekercs
KEDD: húsleves cérnametélttel; rántott csirkecombfilé petrezselymes burgonyával; fagylalt
SZERDA: karfiolleves; rántott sajt rizzsel, tartármártással; Rigó Jancsi
CSÜTÖRTÖK: paradicsomleves; rakotthúsos tészta; kakaós palacsinta
PÉNTEK: tavaszi zöldségleves; sült csirkecomb rizibizivel; somlói galuska

ÚJRA
SZÓL

A menü ára 990 Ft, 11.30-15.00 óráig kínáljuk, akár elvitelre is.
Az étterem június 5-től megújult étlappal és 20%-os kedvezménnyel
várja kedves vendégeit. Az akció június 30-ig tart!
~~~

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
a szombaton tartandó rendezvényünkre!
~~~

A szálloda udvarában üzlethelyiségek KIADÓK!
A bérleti díj megállapítása forintban történik korrekt áron!
Érdeklődni személyesen a szállodában, vagy telefonon lehet a
28/816-817-es telefonszámon Gselmann Katalinnál.

NYITVA TARTÁS:

Étterem: 12–22
Asztalfoglalás: 28/816-819

Szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

Kávéház: 7–22

A MI
RÁDIÓNK
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Sport

Akrobatikus torna – dr. Mayer Rudolf Emlékverseny

Diákolimpia – Országos döntő

Grassalkovich SE éremeső

Érmes gimnasztikások

Június első hétvégéjén rendezték meg Budapesten az akrobatikus tornászok utolsó tavaszi versenyét, a Budapest–vidék bajnokság, dr. Mayer Rudolf Emlékversenyt. Erre
a megmérettetésre sikerült az
eddigi legnagyobb egyesületi
létszámot kiállítania a Grassalkovich SE-nek, ami huszonegy
versenyzőt, illetve nyolc egységet jelentett.
Az ifi férfi négyes felépült és ismét
harcra készek voltak, míg a belépő
újonc korosztályban is indított a GSE
egy új egységet, három leány személyében. A versenyről a gödöllői akrobaták öt éremmel térhettek haza. Az
utánpótlás szinten már elég jól áll az
egyesület és büszkén mondhatja,
hogy már csak a felnőtt korosztályban
nincs versenyzője, ami óriási fegyvertény és a töretlen fejlődést is igazolja.
Az újonc leány hármas (Ilyés Zsanett, Oláh Virág, Kasza Viktória)
bemutatkozása jól sikerült. Szépen,
összeszedetten, hiba nélkül dolgoztak, ami a legfontosabb elvárás volt
velük szemben. Ötödik helyezettek

lettek. Gyermek korosztályban két
párosunk indult és mindkettőnek nagyon jól sikerült a verseny, hiszen hibátlan gyakorlattal versenyeztek. A
leány páros, Mészáros Katalin és
Puskás Krisztina sokat javított az
előadásmódon, ami az eredményen is

látszott. A népes mezőnyben a hetedik
helyet szerezte meg, míg a fiú páros
(Varjú Dominik, Zamecz Norbert)
magabiztos versenyzéssel utasította
maga mögé a mezőny többi indulóját
és felállhatott a dobogó legfelső fokára.
Serdülő II. korcsoportban Szamosi Anikó, Tóth Anita, Oláh Luca állt

Labdarúgás – Kilencedik helyen zárt a felnőtt

Ezüstérmes az ifi csapat
Az elmúlt hétvégén rendezték
az utolsó fordulót a Pest megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban. A Gödöllői SK felnőtt és U19-es csapata a Bagot
fogadta az utolsó játéknapon.
A felnőttek döntetlent értek el,
míg az ifisták könnyedén
nyertek (5–0), így ők az ezüstérmet szerezték meg a bajnokságban.
Szabados György gárdája izgulhatott a meccs előtt, ugyanis egy, a Gödöllő számára vereséggel véget érő
találkozó után, és a riválisok győzelme esetén két helyet is lecsúszhatott
volna a tabellán. Nem kapott ki a
csapat, ugyanis a számos gólhelyetből Nagy Rolandnak sikerült egyszer betalálnia. Ennek ellenére nem
sikerült a győzelem, ugyanis a bagiak
egyenlíteni tudtak pár perccel a
mérkőzés vége előtt, így pontosztoszkodással ért véget a meccs. A felnőttek 10 győzelmet, 8 döntetlent és 12
vereséget értek el a 2008/2009-es kiírásban, ezzel 38 ponttal a kilencedik

helyen végzett a csapat (34-49-es gólkülönbséggel).
Az ifisták viszont az idén is remekül
szerepeltek. Ivanovics Károly csapata a 2. helyen zárt (a mérleg: 21 győzelem, 1 döntelen, 8 vereség, 110 rúgott és 66 kapott gól). A fiatalok ezzel
az előző két évhez hasonlóan a dobogón végeztek: előbb az első, tavaly a
harmadik, míg idén a második helyen. A bajnokság gólkirálya a gödöllői Kiglics Gábor lett 28 találattal.
Pest megyei I. osztály, 30. forduló
Gödöllői SK – Bagi TC 1–1 (0–0)
Gól: Nagy R.
U19: Gödöllői SK – Bagi TC 5–0
Gólok: Kecskés Gergő (2), Kiglics
Gábor (2), Sztriskó István

Megyei III. osztály – Győzelemmel búcsúzott a GSK II.

Szilz győzelem Lellén

A hagyományoktól eltérően most először a Polgármesteri Hivatallal közösen a Gödöllői Sport Klub szervezte a
tornát és a mérkőzések helyszíne
ezúttal nem az önkormányzati üdülő-

Pest megyei III. osztály, elmaradt
mérkőzés
Hévízgyörk II. – Gödöllői SK II.
1–2 (0–1)
Gólok: Legéndi Balázs, Kassai Krisztián

ben található kispálya, hanem a remek minőségű és az idilli környezetben található balatonboglári focipálya
volt. A hat csapat részvételével megrendezett tornát a Szilz nyerte nagy
csatában jobb gólkülönbségének köszönhetően, megelőzve a fennállása
legjobb eredményét elérő Polgármesteri Hivatal
csapatát. A dobogó harmadik fokára az Extrém
gárdája állhatott
fel. További sorrend: 4. Móres, 5.
Műszertechnika
FC, 6. Ragazzik.
A gólkirályi címet
Kecskés Gergő (Extrém) érdemelte
ki, a legjobb játékos Percze Zoltán
(MFC), míg a legjobb kapus Rung
István (Szilz) lett.
Eredmények és fotók: www.gbulls.hu

Június elején rendezték a tanévi diákolimpia országos döntőjét ritmikus
gimnasztika sportágban, ahova Gödöllőről több diák is bejutott, akik
összesen nyolc érmet szereztek. A
legjobban Csernyánszky Kitti szerepelt, aki két ezüst- és egy aranyéremmel zárta az eseményt, de az összetettben 3. helyen végző Seregi Dominika (képünkön) is remekül szerepelt.
Eredmények:
Gyermek 1/B kategória: 8. hely:
Gruhala Patrícia
Gyermek 2/B kategória: összetett 3.
hely: Seregi Dominika (szabad és kötélgyakorlat 3. hely; Hajós Alfréd Általános Iskola), összetett 4. hely: Szakály Borbála (Hajós)
Serdülő B kategória: 9. hely: Sárga
Cintia
Junior B kategória: összetett 9. hely:
Könyves-Tóth Piroska (labdagyakorlat 3. hely)

Felnőtt A kategória: összetett 2. hely:
Csernyánszky Kitti (karika 2. hely és
szalag 1. hely), 4. hely: Lukács Lilla
(karika 3. hely), 5. hely: Csomai Renáta, 6. hely: Fibecz Alexandra (Török Ignác Gimnázium)
-li-

Kézilabda – Országos UP bajnokság

Bajnok a GSE csapata
Június 6-7-én rendezték Szekszárdon
az U9-es (2000-ben született gyerekek) csapatok országos döntőjét az
utánpótlás kézilabda bajnokságban.
Az Ob döntőn 10 csapat vett részt,

mozgósítása megérdemelt győzelmet
hozott és ezzel bajnoki címnek örülhettek. A csapat tagjai: Borhy Levente, Fóti Benedek, Majoros Domokos, Menyhért Nándor, Szakály Be-

akiket két csoportba osztottak. A Gödöllői SE korosztályos csapata a B
csoport második helyén került a felsőházba, ahol az elődöntőben a másik
csoport első helyezettjét, a pápai
Weöres Sándor Általános Iskola csapatát győzte le, és így jutott a döntőbe. A fináléban a Kistelekkel mérte
össze tudását a csapat. A gyerekek
nagy küzdeni tudása, utolsó energiáik

nedek, Varga Attila. Edzők: Ádám
Rita és Majoros Gusztáv. A torna
legjobb játékosa Fóti Benedek lett.
Eredmények:
Csoportmérkőzések: GSE–Alsóörs
19–14, Vác – GSE 19–16, Nagyatád –
GSE 19–20, GSE – Tata 24–22.
Elődöntő: Weörös Sándor Ált. Isk.
Pápa – GSE 23–25; Döntő: GSE –
-llKistelek 19–13.

Utánpótlás foci – Csak 9 pontot veszített a bajnok U13-as
csapat
Lejátszotta utolsó bajnoki mérkőzését az NB II-ben szereplő U13-as és
U15-ös csapatunk is. A fiatalok a Tárnokot fogadták hazai pályán. A bajnokságban 69 ponttal zárt az U13-as
gárda, akik ezúttal is könnyedén tartották itthon a három pontot. A bajnoki aranyat nyerő fiatalok 22 győzelemmel, 3 döntetlennel és mindössze
egy vereséggel zárták az évet
(124–15-ös gólkülönbséggel).
Az U15-ös csapatnak nem sikerült
ponttal befejeznni az évet és a 12. helyen végeztek. A mérlegük: 21 pont (6
győzelem, 3 döntetlen, 17 vereség, 36
rúgott és 82 kapott gól).
-tt-

Elmaradt mérkőzését pótolta a Gödöllő II. az elmúlt hétvégén Hévízgyörkön. Legéndi György gárdája
győzelemmel búcsúzott az idei bajnokságtól és ezzel a hetedik helyen
végzett a monori csoportban.

Amatőr foci – 19. Balaton Kupa

Az idén is lebonyolították az
immáron 19. alkalommal Balatonlellén megrendezésre kerülő Balaton Kupát, melyet a gödöllői amatőr kispályás focicsapatok részére szerveznek
minden évben.

a szőnyegre leány hármasban. A lányok remekül szerepeltek és az előkelő harmadik helyet szerezték meg.
Serdülő I. korcsoportban is
képviseltette magát a Grassalkovich
SE egy fiú párossal (Janocha Bence,
Zorkóczy Balázs), akik sokat javulva, új gyakorlat bemutatásával, hibátlanul versenyezve az ezüstérem büszke tulajdonosai lettek. Ifjúsági II. korcsoportban női páros versenyszámban indult a Lochte
Vanessza-Papp Kinga egység és jó teljesítményt nyújtva szerezték meg az aranyérmet. Ifjúsági I. korcsoportban,
ahogy
már említettük, ismét
elindult a már több sikert megélt férfi négyes. A Janocha
Márk, Bangó Dávid,
Szamosi Attila, Kőrösi Krisztián összetételű csapat hozta az
elvárásokat és remek gyakorlattal
szerzett aranyérmet.
A GSE továbbra is szeretettel várja
a sportolni vágyó, 6-14 éves gyerekeket szerdán és pénteken 16–17 óra
között a Montágh Imre Általános Iskola tornatermében. Telefonon is lehet érdeklődni a 06/20-9511-072 számon.
-kl-

NB II., közép B csoport 26. forduló
U13: Gödöllői SK – Bolha Focitanoda
Tárnok 2–0
Gólok: Hegyi Balázs, Pervai Gáspár
U15: Gödöllői SK – Bolha Focitanoda
Tárnok 0–3
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HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!
H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.
(a Petőfi térnél)

IRODA YITVA TARTÁSA:
KEDD:
11:00 – 16:00
SZERDA:
8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉTEK:
8:30 – 12:00
HÉTFŐ ICS
HIRDETÉSFELVÉTEL!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes,
csendes részén de a központ közelében eladó egy nagyon
hangulatos, sarok telken elhelyezkedő, '43-ban épült,
összközműves, 65m2-es parasztház, mely 2004-ben
részben fel lett újítva. A házban 2 szoba, konyha-étkező,
kamra és fürdőszoba wc-vel található. A telek szépen
gondozott, rajta kb.30m2 nagyságú, tégla építésű melléképület található, melyben garázs, nyári konyha található. A kertben termő gyümölcsfák és díszfák vannak.
Közelben: Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási lehetőség,
buszmegálló és szociális intézmények. IÁr: 5,8 MFt Tel:
70/312-5965, 20/928-3938
* Szadán jó állapotú 2 szoba konyhás cirkófűtéses felújított ház parkosított telekkel eladó Új tető modern burkolatok érdemes megnézni! Iár 16,9MFt 20-7722429
* Egyetem közelében Sürgősen eladó 35 nm-es 1
szobás II emeleti tégla építésű jó állapotú lakás konvektoros fűtéssel beépített konyhabútorral saját tárolóval
Iár 7,9 MFt 20-7722429

GYÁSZ KÖZLEMÉNY
* MÉLY FÁJDALOMMAL tudatjuk, hogy id. BENKÓ
LÁSZLÓ 2009. június 2-án életének 73. évében elhunyt.
Felejthetetlen halottunktól, katonai tiszteletadással
2009. június 17-én 12 órakor veszünk búcsút, Gödöllő
város ravatalozójában (Gödöllő, Dózsa Gy. út 35.) Emléke
szívünkben örökké él!

INGATLAN

* KERESÜNK ELADÓ GÖDÖLLŐI és környéki lakásokat,
kertes házakat , telkeket regisztrált ügyfeleink részére
nagy helyismerettel és többéves eladási tapasztalattal !
GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT
20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Gödöllőn eladó 60 nm-es 2szoba + nagy étkezős magasföldszinti konvektoros felújított lakás Iár 12.9 MFt
20-8042102
* Központban 2 szobás,egyedi mérős lakás 1 szobás
áráért eladó 44 nm-es, parkra néző, alacsony közös költség és rezsi Iár 9,7 MFt 20-772-2429
* ÚJÉPÍTÉSŰ, SZOCPOLKÉPES garázzsal összekötött
ikerház Gödöllőn eladó. 3szoba+nappali 93 nm-en csendes
zsákutcában Szerkezet készen 20 MFt Kulcsrakészen 25
MFt 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Családi okok miatt sürgősen eladó Kossuth L. u-i jó
állapotú 2 és félszobás, erkélyes lakás! Iár 11,8 MFt 20772-2429

* Gödöllő belvárosában rusztikus 3 szobás családi ház
620 nm-es telekkel ősfás belső udvarral garázzsal pincével eladó Iár 43 MFt 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllő központban 3 szobás I EMELETI KONVEKTOROS 65 nm-es lakás saját tárolóval, beépített konyhabútorral eladó Iár 13,5 MFt 20-7722429

* Gödöllőn 3 szoba + nappalis garázsos új építésű ikerház szép telekkel 38-as PTH tégla+dryvit kulcsrakészen
eladó Iár 25,5 MFt 20-7722429

* Jó vétel Gödöllőn! Centrumban mindenhez közel
SZOCPOLKÉPES újépítésű 2 szoba+nappalis ikerház
eladó kulcsrakész ár 22,1MFt 20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Egyedi vétel! János u.-ban magasföldszinti 1 szobás
37 nm-es erkélyes külön fürdő + WC konvektoros lakás
sürgősen eladó Iár 8,7 MFt 20-7722429
* Isaszegen 1993-ban épült 2+2 félszobás családi ház
610 nm telekkel erdő mellett eladó Tetőtér beépíthető
Iár 15,5 MFt 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Eladó Gödöllőn, az Antalhegy lábánál egy 62 nm-es, 3.
emeleti 1+2 félszobás körpanorámás téglaépítésű társasházi lakás. Iár.:16,8 millió Ft. Érd.: (20) 339-8589

* Gödöllőn gyönyörű panorámás 680 nm saroktelek
sürgősen eladó Iár 8,5 MFt 20-7722428

* ALKALMI ÁRON Fenyvesben 800 nm-es építési telek
aszfaltos csatornázott utcában eladó! 11,5 MFt 207722429

* Kihagyhatatlan ajánlat! Sürgősen eladó ár alatt I
emeleti 2 szobás , erkélyes palotakerti lakás egyedi
fűtésmérővel Iár 8,9 MFT 20-7722429

-Kiadó igényesen felújított 44 m2-es lakás
bútorozva 60ezer Ft/hó +rezsi.
-Veresegyházon nappali + 4 szobás kétszer 100m2-es igényes családi ház, 560m2
telken, 26m2 pincével, dupla garázzsal
nagy terasszal 29,9 MFt.
-Kertvárosban 600m2 telken 80m2 2
szobás sátortetős tégla ház 14MFt.
-Kertvárosban 2600m2 telken 110 m2-es
nappali+3 szobás tégla családi ház beépíthető tetőtérrel 23 MFt.
-Építési telek Blahai részen 592m2 domboldalon 13,9MFt.
-Építési telek 1089m2 az új bevásárló kp.
térségében 14,5MFt.
-Szabadság téren 7. em-i 44m2-es 2 szobás
lakás 9,9 MFt.
-Új épülő tégla cirkós lakás 1.em nappali+2 szoba +1 gkcs beálló +önálló tároló
+13m2 erkély 17,8MFt.
-Új épülő tégla cirkós lakás fsz. nappali
+2szoba +gkcs beálló +önálló tároló +
13m2 terasz kertkapcsolattal 18,7MFt.
-Új épülő tégla ház cirkós nappali+2szoba
gardrob 213m2 kert +2gkcs beálló terasz
20,62 MFt.

* JÓ BEFEKTETÉS! Gödöllőn eladó 2000 nm-es örökpanorámás építési telek Iár 8.5 M Ft 20-804-2102
* Jó vétel! Sürgősen eladó János u.-i 2 szobás erkélyes
világos parkra néző tégla konvektoros lakás nagyon
alacsony rezsivel kulturált lakótömbben I.ár: 11,9 MFt
20 772-2429
* Családi okok miatt sürgősen eladó Gödöllőn 1650 nmes építési telek alkalmi áron aszfaltos csatornázott
utcában Iár 11,5 MFt 20-772-2429
* Erzsébet krt-on 2és félszobás gyönyörűen felújított
erkélyes lakás eladó Iár 12,9 MFt 20-772-2429
* Eladó 1+2 félszobás családi ház 630 nm-es ősfás
telken Iár 15,4 MFt 20-804-2102

* Örökpanorámás 228nm-es 3 szintes 3 szoba+nappalis
3 fürdőszobás medencés nagy teraszos ház gödöllőn
eladó Iár 30 MFt 20-8042102

* Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2
szobás, 57nm-es lakás Iár 11,4 MFt 20-804-2102

* Harasztban 3 szobás jó állapotú ház 300 nm-es
telekkel eladó Iár 20,5MFT 20-8042102

* János u-ban 1 szobás I emeleti lakás eladó Iár 8,3 MFt
20-8042102

* CSANAKBAN 600 nm-es telken akár két generációnak
is alkalmas ikerház beépíthető tetőtérrel garázzsal újszerű állapotban eladó Iár 29,5MFt 20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Minimális önerővel, garantált hitelre! Veresegyház új
építésű részén SZOCPOLKÉPES lakások eladók! 4095m2 között már 9,9 MFt-tól! 20-5391988
WWW.VERESIHAZ.HU
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* Veresegyházán választható telekre ikerházi lakások
eladók! Ár 20,3Mft-tól Használt lakás beszámítás lehetséges! 20-5391988
* Gödöllőn központhoz közel 76m2-es cirkós lakás
3szobával 1.emeleten eladó! Iár 17,9Mft 20-5391988
* Gödöllőn Fenyvesben 65m2-es 2+fél szobás családi
ház 642m2-es telken eladó Iár 23,9Mft 20-5391988
* GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK SŰRGŐSEN ELADÓ Iár 9,5
MFt 20-9447025
* Isaszeg új részén SÜRGŐSEN ELADÓ ÚJ ÉPÍTÉSŰ
SZOCPOLKÉPES 86 nm-es 3 szoba+nappalis ikerház
400 nm-es telekkel Kulcsrakész ár 18,7 MFt 209447025 Kerítés árban benne van!
* Gödöllőn a Perczel Mór u.-ban, 820nm-es,
örökzöldekkel beültetett gondozott telken, egy új
építésű lakható épület (nappali konyhával + fsz.), nagy
fedett terasszal. Víz, villany, gáz bevezetve, csatorna az
utcában. Iá: 13 mFt. Tel: 20-9194-870
* Gödöllőn a Szt. János utcában 1 szobás, I. emeleti,
felújított, konvektoros fűtésű lakás teljes bútorzattal
eladó. Iá: 8,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Kazinczy krt-on konvektoros fűtésű, I.
emeleti, felújított, erkélyes lakás. 58 m2-es, 2 szobás.
Iá: 11,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a belvárosban eladó 80 nm alapterületű, 2
szobás családi ház 320 nm-es telekkel, melléképülettel.
Iá: 16,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a központban II. emeleti, 65 m2-es, 2+xfél
szobás, felújított erkélyes lakás. Iá: 13,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn az Antalhegyen, 1996-ban épült, 110 nm
lakóterű, nappali + 3 szobás, 3 szintes lakóház 594 nm-es
telekkel. Iá: 22 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn 1000 nm-es telken, 80 nm alapterületű, jó
állapotban lévő, 2 + fél szobás családi ház terasszal,
melléképületekkel, pincével. Iá: 22,5 mFt. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a fenyvesi részen, 2002-ben épült, akár 2 generáció részére is alkalmas, nappali + 3 szobás, összesen
180 nm lakóterű ikerház-fél, 460 nm-es saját telekrésszel
Iá: 26,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

MIDE HÉTE

* ÁRON ALUL ELADÓ Gödöllőn 2000-ben épült, igényes
külső és belső kialakítású, nappali + 3 szobás, 3 szintes
(240 nm), galériás családi ház (40 nm-es terasz, kültéri
medence, kandalló, beépített szekrények, 613 nm-es,
örökpanorámás, parkosított telek). Iá: 32 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn az Antalhegyen 2001-ben épült, 4 lakásos
társasházban, nappali + 4 szobás, színvonalas
kialakítású, extrákkal felszerelt, 160 nm-es kétszintes
lakás, parkosított telekkel. Iá: 32 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kastély-park közelében 2007-ben felújított
és átalakított nappali + 3 szobás, színvonalas belső
kialakítású, alápincézett családi ház 900 nm-es telekkel.
Iá: 36,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn Fenyvesben ALKALMI ÁRON 2009. őszi
átadással 55 nm lakóterű, tetőteres ikerház-fél 300 nmes telekrésszel. Szoc.pol igénylésére alkalmas. Nappalikonyha, 3 félszoba, 2 fürdősz. Iá: 15,5 mFt. 20-919-4870
* SÜRGŐSEN ELADÓ Szadán a Fenyvesligetben 2006ban épült, nappali + 3 szobás, 100 nm alapterületű földszintes családi ház 1500 nm-es telekkel. Iá: 31 mFt.
Gödöllői lakás vagy hétvégi ház beszámítás lehetséges.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Szadán 740 nm-es belterületi építési telek. Iá: 7,9
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* ÁRON ALUL Vácszentlászlón 2002-ben épült, színvonalas külső-belső kialakítású, 93 m2 alapt., kétszintes
családi ház, beépíthető tetőtérrel, különálló garázzsal.
Iá: 22,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn 594 nm-es belterületi telek, rajta egy 25 nmes faházzal. Víz, villany bevezetve, gáz az utcában. Iá: 10
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Blahán összközműves utcában, 753 nm-es
(40 m-es utcafront), ikerház építésére is alkalmas
építési telek. Iá: 14 mFt. 20/9194-870

* ELADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK GÖDÖLLŐ
KÖZPONTJÁBAN VÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE. GÖDÖLLŐ
KÖZPONTI LAKÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE 3%-OS
JUTALÉKKAL NYOLC ÉVES HELYI ÉRTÉKESÍTÉSI
TAPASZTALATTAL. Pontosabb tájékoztatásért hívjon:
0628-513-210 vagy 0630-919-5960, vagy személyesen
a POSTÁVAL SZEMBEN – INGATLANVADÁSZ KFT.
* ELADÓ ÚJSZERŰ Téglalakás Gödöllő,
Nagyfenyvesben: 34 m2-es, 1 Szobás, cirkófűtéses
téglalakás, beépített konyhabútorral, kiváló közlekedéssel eladó. IRÁNYÁR: 9.200.000 Ft. Sorszám: 0392.
INGATLANVADÁSZ KFT. - Tel: 0630-919-5960. A
POSTÁVAL SZEMBEN! www.ingatlanvadasz.hu
* LAKÁST VÁSÁROL? MÁR MEGVETTE? Nem talál
megfelelő állapotú lakást, vagy nem akar a felújításokkal
bajlódni ? Felújított lakást keres, de csak felújítandó lakásokat talál? Garanciával vállaljuk lakása akár teljes
felújítását. További információk, és ajánlat kérés: 0630-9195960. INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN!
* ELADÓ önálló CSALÁDI HÁZ Gödöllő, Ibolya utcában,
a Damjanich iskola fölött 180 m2-es, Nappali + 3
Szobás, cirkófűtéses, kiváló állapotú téglaház, beépített
bútorokkal, 630 m2-es rendezett, panorámás telken
eladó. IRÁNYÁR: 32.000.000 Ft. Sorszám: 3512. Tel:
0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL
SZEMBEN! www.ingatlanvadasz.hu
* Eladó ÖRÖKPANORÁMÁS Telek Gödöllő, Lázár Vilmos
utca környékén, 477 m2-es üdülőövezeti telek, 30 m2es kis faházzal, 20 %-os beépíthetőséggel eladó. Víz, villany a házban; gáz a telken belül. IRÁNYÁR: 9.000.000
Ft. Telefon: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. –
A POSTÁVAL SZEMBEN! www.ingatlanvadasz.hu
* CSALÁDI HÁZAK ÉPÍTÉSE. ÉVTIZEDES TAPASZTALATTAL, helyi valódi referenciákkal vállaljuk házának
megépítését akár kulcsrakész állapotig. – Nincs telke?
Bízza ránk: pl. Központban kb. 300 m2-es telekre 80 m2
hasznos lakóterületű házat 24 millióért most
megkaphat! Érdeklődjön az INGATLANVADÁSZ irodában.
Időben hívjon és még 2009-ben átveheti: 06 (28) 513210 www.epitok.hu - A POSTÁVAL SZEMBEN!
* Gödöllőn egyedi fűtéses lakást KERESEK kézpénzes
ügyfelem részére. 06/30-491-5020 Katonáné Enikő
* Központban KERTVÁROSI hangulattal, I. EMELETI,
ERKÉLYES, 64 nm-es, 1+2 félszobás, egyedi fűtésmérővel ellátott, felújított lakás eladó. Játszótér, óvoda,
iskola, rendelő, tömegközlekedés a közelben. Iár: 13,9m
Ft. Tel: 06/30-491-5020
* Gödöllőn EGYSZINTES, 2004-ben épült, egyedi,
igényes kivitelezésű 170 nm-es nappali +3 szobás családi ház 1530 nm-es ősfás telken eladó! A fél szuterén
részben télikert, 2 beállós garázs, kazánház, két
különálló tároló található, ami lehetőséget ad konditerem ill. műhely kialakítására. Extrákkal. Iár: 39m Ft.
Tel: 06/30-491-5020
* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési
telek családi okok miatt eladó. Tel: (30) 946-7702
* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db 25 m2es épületekkel közművesítve eladó. Érd: (30) 946-7702
* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő
új lakóparkban építési telkek ELADÓK! Érd: (30) 946-7702
* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új
építésű lakások eladók. Tel: (30) 946-7702
* Gödöllőn eladó 1197 nm-es SAROKTELEK a
KIRÁLYTELEPI részen, Balaton utcában tulajdonostól.
30 %-a beépíthető, ikerház, családi ház építésére kiváló.
Iár: 18m Ft. Érd: Gergely Péter: (70) 333-4692
* Nyugdíjazás miatt ÉLELMISZER BOLT SÜRGŐSEN
ELADÓ árukészlettel, berendezéssel vagy anélkül.
Főútvonal mellett, forgalmas helyen. Tel: (20) 9716-172
* 2 DB ÉPÍTÉSI TELEK egyben is eladó a BLAHAI városrészben. Ár alku szerint. Tel: (70) 423-8213
* SÜRGŐSEN ELADÓ Kecskés dűlőben zártkerti telek.
Iár: 3,3m Ft Tel: (20) 339-4444
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* Gödöllőn, Alvégben vasúttól, HÉV-től 5percre 3,5+1
szobás konvektoros, cserépkályhás családi ház eladó.
Melléképületek, pince, ásott kút, ipari áram, rendezett
kert, riasztó van. Iár: 21,5M Tel: (30) 2014-769
* Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás, 61 nm-es egyedi gáz, víz, villanyórával ellátott lakás eladó. Tel: (70)
9413-136, (70) 9412-764
* Tulajdonostól eladó Királytelepen 1983-ban parkosított telken épült, 4 éve teljesen felújított családi ház
(4,5 szoba, nappali, szauna, riasztó). Iár: 37m Ft. Érd:
(30) 419-8666
* Gödöllő központjában téglaépítésű 2 szobás első
emeleti, konvektoros lakás eladó. Tel: (70) 454-0355
* Palotakerti 2 szobás, 61 négyzetméteres, szabályozható fűtésű, beépített erkélyes, jó állapotban lévő
lakás eladó. Tel: 30/211-0009

* Jászapátiban kétszintes 3 szoba +nappalis nyaraló
lakásnak is használható, áron alul eladó. Tel. (20) 9364292, (28) 419-116

* 1500 m2 ipari – kereskedelmi terület ELADÓ - KIADÓ
az Isaszegi úton. Tel: (30) 528-7777

* Nagycsaládosok, Befektetők Figyelem! ASZÓDON, Szt.
Imre utcában 128 m2-es társasházi lakás zöld
övezetben 500 m2-es saját tulajdonú udvarral ÁRON
ALUL SÜRGŐSEN ELADÓ. Iár: 13,5 millió. VALAMINT A
LAKÓTELEPEN 3 em. 60 m2-es erkélyes lakás +garázs a
garázssoron. Iár: 10,5 millió Ft. Hívjon, megegyezünk!
Tel: (20) 3532-516

* Dányi tópart zsámboki oldalán 800 nm-es bekerített
telek eladó. Kút, áram, gázbeállás van. Iár: 2 millió Ft.
Tel: (20) 982-6280

* Gödöllőn csendes zsákutcában 145 m2-es 3,5 szobás,
klimatizált családi ház – sürgősen -, áron alul eladó. Tel:
(30) 9981-496

* Gödöllőn, a blahai részen Kecskés dűlőben, 2200 m2
zártkerti telek eladó. Pince, villany, víz van. Iár: 5,8 M
Ft. Érd: (28) 410-354

* Kőrösfői utcában, Erzsébet parkhoz közeli részén
eladó 2 utcára nyíló, rendezett kertes családi ház (több
szoba +garázs +pince). Iár: megegyezés szerint. Érd:
(28) 430-348

* Gödöllőn 1495 ZÁRTKERT ELADÓ. Tel: (20) 9853-497

* Sürgősen eladó Gödöllőn kétlakásos családi ház. Kiváló
lehetőség összeköltözésre, irodának, üzletnek. Lakások
mérete: 75 és 150 nm külön bejárattal és közművekkel.
Hívjon, megegyezünk! Iár: 24,8MFT. (30) 392-3635
* Gödöllőn kertes családi ház 537 m2 telekkel eladó
szeptemberi költözéssel. Kisebb gödöllői lakást beszámítunk. Ára: 22,5 millió Ft. Érd: (30) 202-8559
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és különkülön is. Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve.
Tel: (30) 250-7981
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos
parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal,
200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal.
Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár:
20 M. Tel.: (20) 3135-816, (30) 562-3475
* Gödöllő központjában már nagyon várja az ön lakása. Ne
késlekedjen, hívjon az alábbi számon! 06 (30) 380-4426
* Gödöllőtől 30km-re 1438 nm telken felújított parasztház
2 szobával, 1fürdőszobával, gázfűtéssel és termő gyümölcsössel eladó. Iár: 5m Ft. Érd: (20) 436-4820
* 1478nm telken 4szobás családi ház 2fürdőszobával,
ebédlővel, termő gyümölcsössel +56nm ipari
tevékenységre alkalmas helyiségekkel, 40nm garázzsal
eladó. Iár: 16m Ft Érd: (20) 924-8203, (20) 961-5740
* SZADÁN 2005-ben épült 110 m2 +beépíthető tetőtér
hangulatos családi ház 1520m2 telekkel 34,9MFt eladó.
3+félszoba, 2fürdő. Extrák, infó, képek:
www.ingatlanok.hu (20) 399-8105
* PALOTAKERTI 10. em. közepes állapotú, 64 nm-es, 2
szobás, erkélyes, egyedi fűtésmérős lakás tulajdonostól
eladó. Azonnal költözhető. Ár: 9,5m Ft. Tel: (70) 2490777 vagy 06 (1) 373-2460
* Gödöllőn a Remsey körúton 2,5 szobás 4. emeleti
lakás eladó. Iár: 15,7m Ft. Érd: (30) 724-1626
* Gödöllő, SZENT IMRE utcában egyedi fűtésű, erkélyes,
D-NY-i, napos, 68 nm-es, 3.em. (liftes ház) belső galériás
lakás beépített bútorokkal, komplett konyhával,
extrákkal eladó. iá: 23m Ft. Érd: (30) 331-7992
* Élhető, hangulatos otthon eladó Gödöllőn, Blahán. A
nem hivalkodó külső mögött barátságos mediterrán
stílusú összkomfortos családi fészek rejlik beépített
konyhagépekkel, bútorokkal, gondozott kerttel, ásott
kúttal, automata kapuval. Iár:28,9M. A szomszéd
utcában eladó 1 hold, 6000 m2 belterülettel határos
ZÁRTKERT széles utcafronttal, kivételes adottságokkal.
Családi élettér, vállalkozás létrehozására, befektetésre.
T: (70) 382-1747

* Eladó lakás Gödöllő központjában a Remsey körúton:
3.em. 79nm, 2+2 félszoba, étkező, vízóra, erkély, 2 WC,
távfűtés: 17,7M Ft. Pinceparkoló: 1,7M Ft. Tel: (30)
3437-934
* Gödöllő központjában, mégis csendes utcában, az
Ambrus közben 2 és félszobás, felújított öröklakás tulajdonostól eladó. Ára: 14 M Ft. Érd: 06 (30) 500-2432,
06 (30) 509-7326
* Gödöllő központjában 44 nm-es 1,5 szobás földszinti
lakás eladó! Egyedi konvektoros fűtés, alacsony rezsi,
teljes berendezéssel. Ingatlanos ne hívjon! iár: 11,6m Ft.
Tel: (20) 3238-106
* 2 GENERÁCIÓNAK is alkalmas családi ház áron alul
eladó kertvárosi részen! 1 – 1,5 szobás lakást beszámítok. Tel: (30) 372-4056, (30) 225-5342
* GALGAHÉVÍZ központjában 118 nm-es 3 szobás felújítandó családi ház eladó. Buszmegálló, bolt, iskola pár
percre. Telek 2212 nm. Villanyvezeték felújítva, gázfűtés
konvektor. Iár: 9,7m Ft. Tel: (20) 936-9549
* Eladó Valkón kétlakásos, részben felújított családi ház
(80+30 nm alapterületű) melléképülettel, kis pincével,
ásott kúttal, 1350 m2 saroktelken, buszmegállótól 2
percre. Iár: 12m Ft Tel: (20) 2600-305
* Eladó 86 nm-es, 2,5 szobás, részben felújított családi
ház Gödöllőn a Szabadka utcában, melléképülettel,
fedett kocsi beállóval, fúrt kúttal, 763 m2-es telekkel.
Csendes nyugodt környéken a központhoz közel. Iár:
28m Ft Tel: (70) 617-7221
* Gödöllő központjában eladó 2005-ös építésű
téglaházban, cirkófűtéses, igényesen kialakított 71 nmes alapterületű (bruttó 84 nm), 3. emeleti tetőtéri lakás.
A lakásban amerikai konyha, nagy nappali, két szoba,
fürdőszoba, WC, kamra és padlásszoba van. A lakás
beépített konyhabútorral, légkondicionálóval, riasztóval
és minőségi burkolatokkal ellátott. Iár: 23m Ft. Tel: (30)
297-2670
* Elcserélném a Paál László közben lévő első emeleti,
másfél szobás, konvektoros lakásomat hasonló méretű,
Gödöllő környéki kis kertes házra, értékegyeztetéssel.
Tel: (30) 519-4397
* Gödöllő központjában, mégis csendes helyen eladó egy
lakás. 66 nm-es, 2+1 félszobás, teljesen felújított,
riasztóval, új beépített bútorral, mosogatóval, mosószárítógéppel. Tel: (20) 554-7022
* Kazinczy körúton 62 nm-es 2 szobás, erkélyes lakás
áron alul eladó. Iár: 11,99m Ft. Tel: (30) 749-7452

* Szt. István téren azonnal költözhető, egyedi mérős, I.
emeleti, 2 szobás erkélyes lakás eladó. Iár: 10,8 M Ft.
Tel: (30) 429-6415
* János utcában, rendezett házban, I. emeleti, 1,5
szobás, azonnal költözhető lakás eladó. Iár: 11,2 MFt.
Tel: (30) 429-6415
* Kastélyra panorámás, 2 szobás, erkélyes lakás 4
emeletes rendezett házban kedvező áron eladó. Iár:
10,99 M Ft. Tel: (30) 429-6415
* ÚJ TEREMGARÁZS Remsey Krt. 1,5MFt. Major Zoltán
0670/77-33-222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34.
www.perfektotthon.hu
* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ a Remsey körúton. Frekventált helyen, földszinti, utcafronti, 35 m2-es helyiség.
Bérleti díj: nettó 90.000,-Ft. Major Zoltán 0670/77-33222 www.perfektotthon.hu
* ELADÓ LAKÁS Belvárosban. 89m2-es, első emeleti,
gázfűtés, 3 szoba, konyha, fürdőszoba, előtér, részben
felújításra szorul. Irányár: 23MFt Major Zoltán
0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
* LAKÁS Kossuth u. minőségi építésű, újszerű, 93m2,
háromszobás, gázfűtéses, teraszos, DK-fekvésű, zárt
udvaros, saját parkolóval eladó. Ár: 25,5MFt Major
Zoltán 0670/77-33-222-www.perfektotthon.hu
* ERZSÉBET PARKNÁL Kőrösfői utcában, 156m2-es, egyszintes, kiváló állapotú, nappali+3szobás polgári ház, 530m2es parkosított kerttel, kerti tóval, garázzsal. Ár: 42MFt
Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
* HARASZTI CSALÁDI HÁZ. Kertvárosi környezet,
127m2-es lakótér, 3+fél szoba, 2fürdő, panorámás
terasz, 486m2-es parkosított kert, szuterén, garázs.
Ár: 35MFt Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu
* FELÚJÍTOTT LAKÁS a Palotakerten. 64m2-es, 1+2
félszobás, 2. emeleti, erkélyes, igényesen felújított lakás
liftes házban eladó. Ár: 11,8M 06-70/388-8807
www.perfektotthon.hu
* ÁRON ALULI GYÖNYÖRŰEN FELÚJÍTOTT családi ház az
Alvégben. 780m2-es telek, 96m2-es lakótér, nappali
+2szoba +vendégszoba, 2 fürdőszoba, konyhabútor,
96m2 pince, duplagarázs. Ár: 33M 70/388-8807
www.perfektotthon.hu

ALBÉRLET
* Gödöllő központjában 1 szobás lakás kiadó. Tel.:
20/9455-583.
* Gödöllőn egyedi fűtésű lakások KIADÓK. 2. emeleti 47
nm-es, 1+fél szobás felújított és bútorozott 50
eFt+rezsi/hó; ill. (júl. 1-től) 3. emeleti 57 nm-es, 2
szobás, erkélyes, felújított 55 eFt+rezsi/hó. Tel:
28/411-086
* ALBÉRLŐ TÁRSAT keresek 2 szobás lakásba. Fürdőszoba, konyha használattal, telefon, kábel TV, internet
szolgáltatással. Csak nem dohányzó személy jelentkezését várom! Tel.: 06-70/318-2127
* Különálló 1 szoba-konyhás, zuhanyzós, bútorozott,
tiszta, szép lakás 1 fő részére reális áron kiadó +rezsi,
1 havi kaució. Tel: (30) 609-8707
* Kiadó JÁNOS utcában 1,5 szobás, 1. emeleti konvektoros bútorozott lakás hosszútávra. 2 havi kauciót
kérünk. Tel. (20) 289-4854, (20) 362-5540

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

*GÖDÖLLŐN, A SPAR BEVÁSÁRLÓ
KÖZPONTBAN 307, 196 ÉS 191 NM-ES
ÜZLETHELYISÉGEK
BÉRBEADÓK.
BÉRLETI DÍJ: 15 EURÓ/HÓ/NM + REZSI.
KIEMELT AJÁNLATAINK:
*A Kossuth Lajos utcában 2003-ban
épült, 2. emeleti, 69 nm-es, nappali +2
szobás társasházi lakás, zárt gépkocsi
beállóval eladó. Azonnali költözés. Iá:
22,5 mFt.
*A Zombor utcában 1 szobás, 39 nm-es,
földszinti,
konvektoros
fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 9,5 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 38
nm-es, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű
lakás
eladó.
Azonnali költözés. Iá: 9 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 36
nm-es, 3. emeleti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű, frissen felújított, erkélyes
lakás eladó. Iá: 10 mFt.

*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül
felújított ikerházi lakás, 1527 nm-es
telekkel, pincével, melléképülettel eladó.
Iá: 23,5mFt.
*A Fenyvesben 1600 nm-es, megosztható, szép, szabályos építési telek
kellemes környezetben eladó. Iá:19 mFt.
*A Dózsa Gy. úton 70 nm-es, nappali+ 2
szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi
fűtésű 3. emeleti, erkélyes lakás eladó.
Irányár: 17,7 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*Csendes, kertvárosi környezetben, 600
nm-es, gondozott saroktelken 160 nm-es,
nappali + 3 szobás, jó állapotú családi ház
eladó. Beépített konyhabútor, dupla
garázs, mosókonyha, szauna. Iár: 28 mFt.
*A Kertvárosban, 400 nm-es telken, nappali +4 szobás, 1998-ban újjáépített családi ház melléképülettel eladó. Iá: 23,8 mFt.
*A Lázár Vilmos utcában 1989-ben épült,
908 nm-es, panorámás telken nappali +3
szobás családi ház eladó. Iá: 27,8 mFt.
*A Lázár Vilmos utcában, 1610 nm-es
telken nappali + 3 szobás, amerikai konyhás, 150 nm-es lakóház 50 nm-es melléképülettel, garázzsal, tárolókkal, ólakkal
eladó. Irányár: 23,8 mFt.
*A Nagyfenyvesben 1993- ban épült, 120
nm-es, nappali +3 szobás földszintes
családi ház 800 nm-es parkosított telken
(garázs, hatalmas terasz, kültéri
medence) eladó. Irányár: 46,5 mFt.
*A Csanakban 2007-ben épült, 190 nmes, nappali +4 szobás, amerikai konyhás
igényes, garázsos ikerházfél eladó.
(Gondozott kert, öntöző rendszer,
víztisztító, vízlágyító rendszer, központi
porszívó, riasztó). Irányár: 46,9 mFt.
*A Blahán, 2 szobás, 60 nm-es téglaház 852
nm-es saroktelken eladó. Csereként egyedi
fűtésű lakást beszámítanak. Iár:16,5 mFt.
*A Kertvárosban gyönyörűen parkosított
saroktelken 180 nm-es, nappali+3 szobás,
igényes családi ház garázzsal, szaunával,
jakuzzival eladó. A telken egy 1 szobás
önálló lakrész is található. Iár: 67,9 mFt.
*A Kertvárosban, pár percre a központtól,
10 éve épült, 250 nm-es lakóterületű,
dupla garázsos családi ház (tágas
terekkel, szoláriummal, szaunával, nagy
teraszokkal) eladó. Iá: 60 mFt.
*Máriabesnyőn, szépen parkosított 1030
nm-es telken nappali+ 5 szobás, háromszintes családi ház, dupla garázzsal,
tárolókkal, pincével eladó. Irányár:39 mFt.
*A Fenyvesben 670 nm-es telken új
építésű, 140 nm-es, nappali +3 szobás,
családi ház eladó. Irányár: 36 mFt.
*A Kertvárosban, csendes utcában, 852
nm-es telken, most épülő, nappali+3
szobás, 136 nm-es, egyszintes családi ház
kulcsrakész állapotban eladó. Iá: 38,5 mFt.
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* KAZINCZY KÖRÚTON 2. em. 2 szoba összkomfortos
lakás 2009. 07. 01.-től hosszútávra kiadó. Havi 60. 000 Ft
+rezsi, 1 havi kaució. Tel: (28) 414-136, (30) 9446-816
* Gödöllő központjában 2 szobás, 3. em. távfűtéses,
bútorozatlan lakás hosszabb távra kiadó. 45 e Ft/hó,
rezsi, 2 havi kaució. Érd: 30/9079-322
* Gödöllőn az IVÁNKA utcában 1 szoba – konyha,
zuhanyzós fürdő kiadó: 50 ezer Ft + villany. 1 havi kaució szükséges. Tel: (28) 419-456
* Albérlet kiadó Gödöllő központjában: 44 m2-es másfél
szobás, félig bútorozott, távfűtéses lakás 2009. június
8.-tól hosszú távra, igényesnek. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 06-20-335-0027
* Gödöllő központjában elegáns 1. em. padlástéri külön
bejáratú, egyedi fűtésű, új építésű 90 nm-es légkondicionált, részben bútorozott lakás 90.000 Ft +rezsért
kiadó. Uitt 30 nm-es fszt-i kertes garzonlakás is. Tel:
(30) 9617-621
* Társbérletként kiadó egy 44 nm-es bútorozott,
kábeltévés, Internetes, Gödöllő központjában lévő lakás
kisebb szobája. Tel: (20) 824-4664

* 1,5 szobás lakás Gödöllő központjában hosszú távra
kiadó. Tel: (70) 509-9172
* Gödöllőn, Kossuth L. utcában új építésű, bútorozott
lakás hosszútávra kiadó. Tel: (30) 650-2194
* Gödöllő Szt. János u. 21/b alatti lakás (43 nm, szobakonyha) 2009. 07. 01.-től kiadó. Tel: 49-351-504
Körössy Zsoltné
* Külön bejáratú szerény albérleti szoba (zuhanyzó, WC)
kiadó Gödöllőn a Kertvárosban, buszmegállótól 20 m-re.
40e Ft +rezsi. Gázkonvektoros, külön gáz és vízóra. Tel:
(28) 413-757 (16:30 után) vagy (70) 576-2479
* Palotakerten 2 szobás parkra néző lakás kiadó. A
fűtés egyedileg szabályozható. Tel: (30) 9346-769
* Gödöllőn, Központban Erzsébet körúton lévő 55 nmes, 2 szobás, parkra néző, tágas, világos, 3. em. lakás
hosszútávra kiadó 50e Ft/hó +rezsiért. Azonnal
költözhető, 2 havi kaució szükséges. Tel: 06/30-4915020

KIADÓ

* Gödöllőn kiemelt zöldövezeti területen 100 nm-es 4
szobás összkomfortos, zárt kocsibeállóval rendelkező
családi házas ingatlan hosszútávra kiadó. Tel: (20)
9443-356
* Gödöllő közp. Kazinczy körúton 3. em, 2 szoba
összkomfortos, konvektoros, erkélyes, egyedi vízórás
lakás részben bútorozva kiadó. 2 havi kaució. Tel: (20)
578-6848
* Olcsón 2 egymásba nyíló szoba (egyben és külön is)
kiadó. Tel. (30) 555-6794
* Palotakerti 1. em. 1 szobás lakás hosszútávra kiadó.
Bútorozott. Tel: (20) 424-3841, (20) 925-5319
* Gödöllő központjában egyszobás gázkonvektoros
(alacsony rezsi) bútorozott lakás azonnali költözéssel
hosszútávra kiadó. Tel: (30) 367-4800
* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba
használattal kiadó. Tel.: (70) 701-9510.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi
fűtésű, 69 nm-es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20)
479-4650
* Budapesten, a XVI. kerületben másfél szobás
bútorozatlan lakás kiadó. Érdeklődni 17-19h között (28)
412-614
* Gödöllő központjában 2 szobás konvektoros,
bútorozatlan 3. em. lakás kiadó hosszútávra. 2 havi kaució szükséges. Tel: (20) 544-2228
* Kiadó kis kertes családi ház. Főbérlő nélküli, szobakonyha +fürdő (30) nm. 2 havi kaució szükséges,
45.000 +rezsi. Tel: (30) 978-5416
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában kiadó egy 2+ félszobás
65 nm-es erkélyes 2. em. távfűtéses lakás hosszútávra.
Akár IRODÁNAK IS. (70) 6088-206, (30) 410-8343
* Albérlet kiadó a Dózsa Gy. úti társasházban. 2 havi
kaució! Tel: (30) 769-0522
* Gödöllőn hosszútávra kiadó felújított, bútorozatlan 61
nm-es lakás. 65.000 Ft + 1 havi kaució. Tel: (30) 896-1291

* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllői állomáson lévő Fornetti üzlet július 1.-ével
betegség miatt átadó. Akár Kft-vel is. Érd: 06 (20) 5280-804
* MŰKÖRMÖSNEK ÜZLETRÉSZ KIADÓ Érdeklődni: 06
(20) 27-25-203
* Tűztorony mellett a Kossuth L. utcában 35 nm-es
belső udvari üzlethelyiség július 1.-től kiadó. Tel: (20)
9325-415
* Gödöllő központjában 45 m2-es üzlet kiadó. Tel. (20)
936-4292, (28) 419-116
* MÉDIA-LOG ZRT KERES Gödöllő központi részén
lakrészt vagy garázst (komfortos) hírlap elosztás
céljából, hajnali munkavégzéssel. Jelentkezni: e-mail:
ervin.zsigo@media-log.hu tel: (30) 817-0361
* Gödöllőn a szökőkútnál 17nm + 4nm galériás üzlet
kiadó. Tel: (30) 272-8158
* 135 nm-es helyiség kiadó megosztva is kereskedelmi
ill. egyéb vállalkozás céljára. Gödöllő kertvárosi részén,
családi házban. Ipari áram, teljes közmű, kiváló parkolási
lehetőség. Tel: (20) 968-4454
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ÁLLÁS
* Idénymunkára férfi felszolgálót felveszünk a Sziget
Vendéglőbe. Tel.: 20/3309/564.
* Az aQua&Cooler Kft. üzletkötő kolléganőket keres ballonos ásványvíz gödöllői lakosság felé történő
értékesítésére. Saját személyautó szükséges. Feladat:
Új ügyfelek keresése, szerződések megkötése. Érdeklődni a következő számon lehet munkaidőben: 20\9536661. Önéletrajzokat az allas@q-c.hu címre várunk.
* Elektronikai berendezések javításával és értékesítésével
foglalkozó cég keres munkatársakat azonnali kezdéssel
értékesítői munkakörbe. Feladatok: új üzleti lehetőségek
felkutatása export területén, külföldi partnerkör kialakítása
és velük való kapcsolattartás, piaci információk gyűjtése, a
konkurencia figyelése, pontos adminisztráció vezetése.
Elvárás: egyetemi vagy főiskolai végzettség, 22-30 év közötti életkor, 2-3 év értékesítésben szerzett tapasztalat, tárgyalóképes angol nyelvtudás (szóban és írásban), B
kategóriás jogosítvány. Érdeklődni: 06-30-634-9959 Önéletrajzokat a perfectkereso@gmail.com e-mail címre várjuk.

* JÁTSZÓSARKOKAT FORGALMAZÓ CÉG érettségizett
munkaerőt keres. Feltétel: átfogó számítástechnikai
ismeretek (Microsoft Office, rendszergazda). További
feladat a játékelemek fel- és összeszerelése. B
kategóriás jogosítvány, saját autó szükséges. Fényképes
önéletrajzokat az info@hlm.hu –ra várjuk
*
MŰKÖRMÖST
KERESEK
IGAZOLVÁNNYAL! Érd: (30) 372-4056

VÁLLALKOZÓI

* 24 éves, dolgozó, független lány másodállásban gyermekfelügyeletet, takarítást, ill. irodai munkát vállalna.
Bármilyen megoldás érdekel. (30) 649-2060
* BÜFÉBE SZAKKÉPZETT ELADÓT KERESEK
GÖDÖLLŐN. Tel: 06 (70) 4545-810
* Gödöllői SHELL Töltőállomás shop eladót keres
kereskedelmi végzettséggel. Jelentkezni személyesen
vagy a 28-516-111 telefonszámon lehet.
* ÁCSOT és segédmunkást felveszek. Tel: (70) 3355-049
* Megbízható, leinformálható házvezetőnőt keresünk
Gödöllőn. A bemutatkozó leveleket az alábbi címre kérjük: Pro-Feed Kft. 2146 Mogyoród Pf: 52.
* Leinformálható, megbízható nő idős vagy gyermekfelügyeletet vállal (gépkocsival rendelkezem). Tel: (30) 431-5027
* Munkájára igényes középkorú hölgy takarítást,
mosást, főzést stb. vállal. Tel: (20) 481-4514

* Missy Szépségszalonba vendégkörrel rendelkező
FODRÁSZT, MŰKÖRMÖST, PEDIKŰR-MANIKŰRÖST
felveszek kedvező székbérleti lehetőséggel. (30) 247-6718
* VÍZ, GÁZ ÉS FŰTÉSSZERELŐ munkához keresek
hegeszteni tudó, megbízható szakembert, Gödöllő
környéki munkák elvégzésére. Érd: (20) 9196-250, (70)
537-2043
* Képzett BÉBISZITTER gyermekfelügyeletet vállal
Gödöllőn és környékén, hétfőtől péntekig du. 17 órától
késő estig. Szombatonként időpont megbeszélésével.
Referenciával és autóval rendelkezem. Hívjon bizalommal: (30) 68-51-799
* BECSÜLETES, MEGBÍZHATÓ SOFŐRT KERESEL?
Megtaláltad. Harmincéves gyakorlattal B-C-E
kategóriákkal, gépipari érettségivel, számítástechnikai
alapismerettel Gödöllőn, vagy környékén állást keresek.
Tel: (30) 857-5605
* MŰKÖRMÖSNEK ÜZLETRÉSZ KIADÓ Érdeklődni: 06
(20) 27-25-203
* ÜZLETKÖTŐT KERESEK: Aki Soprontól a déli határig,
már kialakított fehérneműs üzleti partnerekkel rendelkezik, s a megszokott árukollekciója mellett új,
minőségi áruval bővítené kínálatát. Csak megbízható,
referenciával rendelkező személy jelentkezését várom.
(30) 298-8581, (30) 338-6673
* Az Eurodiák Iskolaszövetkezet folyamatos és alkalmi
munkára diákokat keres. Érd: (70) 617-3461
* Saját időbeosztású, egyszerű nyári munka diákoknak.
Tel: (30) 531-2578

* A Trink-Duó Kft gödöllői telephelyére önálló szervező,
és munkaképességű attraktív egyéniségű munkatársat
keres raktárosi munkára. Raktározásban szerzett
gyakorlat előnyt jelent. Érdeklődni lehet munkanapokon
8-19 óráig Rébb Gábor telepvezetőnél: (30) 336-7473
* Árkus 2000 Kft. Gödöllő, Átrium üzletház, irodaszer
kereskedés felvételre keres szakképzett, számítógépes
ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező bolti eladót.
Teljes munkaidőben. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: arkus@arkus.hu
* Tapasztalattal rendelkező Babysitter egész napos
gyermekfelügyeletet vállal. Tel: (30) 370-7849
* Multinacionális cégcsoport gödöllői irodája keres
munkatársakat összetett irodai kereskedelemre (nem
ügynöki). Csak dolgozni akaró emberek hívjanak. Havi
135.000 Ft. (30) 2992-770
* FŐKÖNYVELŐT felveszünk Közgazdaságtudomány
Egyetemi, vagy Pénzügyi és Számviteli Főiskolai
diplomával, mérlegképes könyvelői képesítéssel,
számítógép kezelői ismerettel, angol nyelvtudással,
legalább 5 éves főkönyvelői gyakorlattal, büntetlen
előélettel. Cím: HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa
Gy. út 63/A Tel: (30)659-7869.

17

18 Gödöllői Szolgálat

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

A görög dió
Így hívták a rómaiak, s ez a név utal arra, hogy
a görögök termesztettek először mandulát.
Nekem, a tavaszt jelenti, mert elsőként
virágzik. Utal erre egy japán vers:
„Megkértem a mandulafát,
Nővérem, beszélj nekem Istenről…
És a mandulafa virágba borult.”

2009. június 17.
* Javító és szerelő DIVÍZIÓVEZETŐT felveszünk okleveles
villamosmérnöki, (üzemmérnöki) végzettséggel, honvédségi
híradástechnikai eszközök ismeretével, termelő területen
szerzett legalább 3 éves vezetői gyakorlattal, angol nyelvtudással, büntetlen előélettel Jelentkezés szakmai önéletrajz, és a végzettséget igazoló okmányok másolatainak
benyújtásával. Cím: HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa
Gy. út 63/A Tel: (30) 659-7869.
* GYEK osztályvezetőt felveszünk okleveles gépészmérnök
végzettséggel, tervezői jogosultsággal és gyakorlattal,
legalább 3 éves vezetői gyakorlattal, angol nyelvtudással,
büntetlen előélettel. Jelentkezés szakmai önéletrajz, és a
végzettséget igazoló okmányok másolatainak benyújtásával. Cím: HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út
63/A Tel: (30) 659-7869.
* PROJEKT IGAZGATÓT felveszünk okleveles villamosmérnöki végzettséggel, Magyar Telecom NyRt. mobil és
stabil bázisállomásainak telepítésében szerzett jártassággal, legalább 5 éves vezetői gyakorlattal, angol nyelvtudással, büntetlen előélettel Jelentkezés szakmai önéletrajz, és
a végzettséget igazoló okmányok másolatainak benyújtásával. Cím: HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út
63/A Tel: (30) 659-7869.

Fája idős parasztemberre is emlékeztet: kérge
mély barázdáktól szabdalt, gyakran furcsán
csavarodott koronája szabálytalan.
A mandula legközelebi rokona az őszibarack,
mindketten nemesi családhoz, a rózsafélékhez
tartoznak. Miközben nassolom - leforrázás után
barna héjától megfosztott, mikrohullámú sütőben
sósan pirított - gyümölcsét, dúdolgatom: Tisza
partján mandulafa virágzik… (E barna héja ciánvegyület miatt keserű is lehet! Ennek rózsaszín
virága, az édes manduláé fehér…)
Roppan egyet a fogak közt, íze nem agresszív,
szinte lágy. Nagy mennyiségben tartalmaz E
vitamint, rostokat, fitoszterolt (koleszterincsökkentő anyag) és telítetlen zsírsavakat, emiatt olaját bőrre is jó hatású kozmetikumokban
is megtaláljuk. A mandulaolaj felülmúlja a
legjobb minőségú extra szűz olivaolajat is, ha
ára engedné, többen tudnának róla.
Sütemények között téli hangulata van, hiszen
ősz végén szedtük, szárítottuk. Mire feldolgozható lett, beköszöntött a november. Régen a
számadás napja Márton nap (Nov. 11.) volt, s a
bér egy részét kalóriadús, sokáig eltartható marcipánba (latinul: Marci panis azaz Márkus
kenyere) adták ki. Ez édes és keserü darált mandulából s ugyanannyi súlyú cukorból áll. A
darált mandula sok süteményben helyettesítheti
a lisztet így (gluténmentes) tortákat készíthetünk. (De jó emlékeim vannak a narancsos
mandulás tortáról!) Gyümölcskenyérbe sütve,
csokoládéba rejtve… Utánozhatatlan íze és állaga van a vaniliás cukorral megszórt mandulás
kiflinek; dús olajtartalma miatt sokáig eltartható
– lenne, ha nem fogyna el percek alatt.
Előkelővé teszi, ha a pirított, durvára tört magot
belekeverjük az elkészített rizsbe. Párosítható
szárnyas húsokkal, de halk íze miatt legjobban a
halakhoz megy. Mi pisztrángot sütünk mandulával. Aki nem hiszi, járjon utána!
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

* GONDJA van az álláskereséssel, az önéletrajzírással, az
interjúra való felkészüléssel? SEGÍTEK! Szakmai önbizalom
megerősítése, karriertervezés, hivatásgondozás, munkahelyi konfliktusok kezelése. Hívjon: 20/434-2731 (18h után)

* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: (30) 528-7777
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Iroda: Szada, Zalagyöngye u.15. Tel: (28)
407-122.
* BENZINES ÉS DIESEL GÉPJÁRMŰ ZÖLDKÁRTYA –
GYORSAN. Gödöllő, Dózsa Gy. út 55. TIRE-MAN UDVAR. Tel:
(70) 312-6503, (20) 9811-335
* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: (20) 2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: (30) 9229-553.
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid
határidőn belül. Tel: (70) 944-2377
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel: (20) 9133-165

SZOLGÁLTATÁS

* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: (20) 5231-094
* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden,
ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs munkák. Tel: (30) 386-4456

* Lakászöldkártya! Új éítésű családi házak és lakások
használatbavételi engedélyéhez kötelező Energetikai
Tanúsítvány, Lakászöldkártya készítése. G-TAM-ÉP Kft Tel.:
30/932-8578. E-mail.:info@g-tam-ep.hu
* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok,
vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30/851-8763.
* Fűnyírást, bozótirtást, gépi kaszálást, traktoros fűnyírást
vállalok rövid határidővel. Tel.: 70/591-2776
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel: (30) 300-6200.
www.hutogepszereles.hu
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával,
korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés. Tel: (70) 247-9072, (20) 9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu
* Gödöllő belterületén szállítás 2000 Ft-tól.
KÖLTÖZTETÉS, csomagolás. Költöztetéshez dobozok olcsón
eladók! Tel: (30) 645-3448
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel:
(30) 302-4622. www.csoszereles.hu
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli
kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel: (70)
241-8999.
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók,
mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. Tel: (70) 6135662.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: 06 20 423-4828,
www.interiortrans.hu
* Klímafelszerelés bruttó 99.990 Ft. Klímával. Tel: (20)
9370-199
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és
ünnepnapokon is. T: (20) 411-7473 Köszönjük bizalmát!
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel:
(30) 9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
* PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk
családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni
foglalkozásra. Tel: (70) 414-1629

* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.
* Megbízható fiatalember fűkaszálást, kertgondozást vállal állandóan vagy alkalmanként. Tel: (70) 313-9221
* FÖLDMUNKÁK – tereprendezés, pince kiszedés,
alapásás, mindenféle földmunka, termőföld eladás,
töltőföld, konténeres sitt szállítás. Tel: (30) 9-362-846
* GÉPI FÖLDMUNKA, KONTÉNERES SITT SZÁLLÍTÁS,
TERMŐFÖLD, SÓDER, HOMOKSZÁLLÍTÁS, KERTRENDEZÉS,
ALAPKISZEDÉS. (30) 339-3280, (30) 588-9219
* KONTÉNERRENDELÉS: (4-8 és 10 m3-esek) termőföld,
homok, sóder és GÉPI FÖLDMUNKA vállalása. Érd: (20) 9
537-537
* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Tel: (30) 333-9201
* KERÉKPÁRSZERELŐ HÁZHOZ JÖN! Vállalom biciklijének
teljes körű karbantartását. Fékek javítása, váltó beállítás,
lánc csere, defekt stb. Kérem, hívjon! (70) 327-8178
* HITELEK! Magánszemélyeknek és cégeknek! Nem jut
hitelhez? Esetleg kiváltaná hitelét? Belefáradt az elutasításokba? Nem ért hozzá? Megkeressük az Ön számára
legkedvezőbb konstrukciót. Ingyenes pénzügyi tanácsadással segítünk. Nemcsak a hitelek terén! Válságkezelés (végrehajtás, felszámolás esetén is)! Befektetési tanácsadás!
Pályázatok! Projektek menedzselése! (30) 202-3635
* Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos tűzhely, szárítógép stb. javítása Gödöllőn és
környékén! Hívjon bizalommal! Tel:(20) 886-2397
* GÉPI VAKOLÁST, hőszigetelést, színezést és egyéb
kőműves munkát vállalunk. Tel: (30) 535-1822
* „Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott,
hipp-hopp majd én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK,
ABLAKOK JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK
CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. (20) 2038-718
* FODRÁSZ házhoz megy! Női, férfi fodrász hajvágást, festést, szárítást vállal otthonában. Női: 1300 Ft, Férfi: 900
Ft, Gyermek hajvágás: 500 Ft, festés: 1000 Ft.
Bejelentkezés: (70) 280-2276
* REDŐNY AKCIÓ! Minőségi műanyag redőny szereléssel:
6.200 Ft/nm+ÁFA. Fix, mozgatható szúnyoghálók, külső
alu, belső műanyag párkányok kedvezményes áron. Kérje
ingyenes helyszíni felmérésünket. Tel: (30) 398-4815
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* OKLEVELES BABYSITTER gyermekfelügyeletet vállal.
Tel: (70) 417-2167
* FŰKASZÁLÁST vállalok kedvező áron. Tel: (20) 9335-909
* EZERMESTER: minden, ami a házban és akörül elromlott,
elhasználódott, kopott, életlen stb. Elektromos szerelések
kivételével. Hívjon bizalommal. Tel: (20) 9684-454
* ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT VÁLLALOK, szgk és
utánfutó van. (a mindenes) Érd: (20) 486-2747
* Földmunkák kis és nagygépekkel. Árokásás, betonvésés,
épületbontás, tereprendezés, termőföld értékesítés.
www.foldmunkalatok.hu Tel: 30/211-0009
* Megbízható építőipari kivitelezés leigazolható referenciákkal 20-9447025
* Bérsüti sütés! Szeretné meglepni szeretteit, vendégeket
vár, vagy lagziba készül, de nincsen ideje sütni? Süteménye
elkészítését elvállalom! Érd.:30/851-8763.

OKTATÁS
* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - NYÁRI TANFOLYAMOK
18 000 FORINTOS BRUTTÓ ÁRON! NYÁRI EGYÉNI ANGOL
NYELVÓRÁK MÁR 1800 FORINTOS NETTÓ ÁRON LEKÖTHETŐK! MINDEN NYÁRI EGYÉNI ÓRA AKCIÓS! RÉSZLETEKÉRT KERESD ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT! ANGOL,
NÉMET, OLASZ, FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVÓRÁK. ÁLTALÁNOS ÉS NYELVVIZSGÁRA, ÉRETTSÉGIRE, ÁLLÁSINTERJÚRA FELKÉSZÍTŐ,
ILLETVE KOMMUNIKÁCIÓS TANFOLYAMOK. (20) 216-6240 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL
ÁTELLENBEN.
* Intenzív nyelvtanfolyam! Az Astra-Ariadne Nyelviskola
2009 június 22-én egy hónapos tanfolyamot indít! A tanfolyamok minden szinten indulnak! Gyors felkészítés az
augusztusi TELC nyelvvizsgákra! Érdeklődni: 06-20-94654-54, 06-70-504-10-42, 06-28-417-719
* Gyesen levő, tanítóképzőt végzett anyuka korrepetálást
vállal általános iskolásoknak bármiből, gimiseknek pedig
magyarból,matekból. Érdeklődni: 06-70-408-5455
* Angol tanítás egész nyáron! Korrepetálás, nyelvvizsga
felkészítés egyéni és csoportos formában is minden
korosztálynak. Tel.: 70/411-5841
* TOP-TAN: Augusztus 8-i angol Origo nyelvvizsgára
felkészítő 3 hetes 75 órás szuperintenzív nyelvtanfolyam
indul július 3-án. Heti 5x5 óra: 14.00-18.00-ig
Diákkedvezmény és 4-5 fő jelentkezése esetén további kedvezmény. Információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.
www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil:
30-224-75-63.
* TOP-TAN: Angol kezdő tanfolyam indul kellő számú (3 fő)
jelentkezése esetén azonnal. Maximum 5 fős csoport.
Információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-372-20-26.
* TOP-TAN: Pótvizsgára, pótérettségire felkészítés
matematika, fizika, kémia 30-908-4130. és angol
(30-372-20-26) tantárgyakból. Kezdés jún. 29-én.
További információk: 28-423-744.
* Lovári nyelvoktatás Gödöllőn és Vácon június 9.-től
szeptemberi nyelvvizsgával. Részletfizetési lehetőség van.
Tel: 30/273-9479, 30/504-1222
* Tai chi oktatás Gödöllőn kezdőknek és haladóknak
folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Érd: (20)
544-8021
* FRANCIÁUL jól beszélő fiatalt keresek 4,5 éves
lányomnak nyelvi fejlesztés céljából hétköznapra, a
nyári szünetre, Gödöllőre. Érd: (20) 913-3818
* INTENZÍV NYÁRI ANGOL. Játékos, beszédközpontú
készségfejlesztés 8-14 éves gyermekek részére
diplomás férfi nyelvtanárral. Tel. (20) 9999-401
* ÜZLETI ANGOL és általános angol oktatás kezdőtől
felsőfokig, egyénileg vagy kiscsoportban beszédcentrikus módszerrel. Felkészítés üzleti és általános
nyelvvizsgákra, állásinterjúra. Tel: (30) 9909-346
* ANGOLTANÍTÁST vállal egyetemista fiú. Tel: (20)
279-9345
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* ANGOL TANÍTÁS kezdőtől a haladóig felnőtteknek,
diákoknak egyéni vagy kiscsoportos formában diplomás
nyelvtanárnál. Tel: (20) 933-2324
* KÉMIA tantárgyból korrepetálást és pótvizsgára való
felkészítést vállalok referenciával. Érd: (70) 538-8975
* PÓTVIZSGÁZNOD KELL MATEKBÓL? Válaszd az országban egyedülálló Interaktív Matematika Oktatószoftvert!
1200 feladat, lépésről lépésre, folyamatos hang magyarázat képekkel, nyilakkal, animációkkal, +300 interaktív feladat, hogy be is tudd gyakorolni a feladatokat.
További infó www.mateksoft.hu, 30/738-4827
* Angol és német intenzív szókincsfejlesztő tanfolyamok indulnak júniustól 4 hetes kurzusokban heti
3×2 órában 2-4 fős csoportokkal. Ingyenes tananyag,
csoport létszámától függő óradíj. Érdeklődni: HEBE Kft.
28/513-776 vagy info@hebe.hu, www.hebe.hu
* Kiscsoportos angol, német, olasz, orosz kezdő, középhaladó, haladó tanfolyamok indulnak júniustól 4 hetes
kurzusokban 2×2 órában 2- 4 fős csoportokkal. Ingyenes
tananyag, csoport létszámától függő óradíj. Érdeklődni:
28/513776 vagy info@hebe.hu, www.hebe.hu
* ORIGO, GOETHE, TELC, ECL, BME nyelvvizsga
felkészítő tanfolyamok egész nyáron 4 hetes kurzusokban heti 5×2 órában vagy 2×2 órában 2- 4 fős csoportokkal. Ingyenes tananyag, csoport létszámától függő
óradíj. Érdeklődni: 28/513776 vagy info@hebe.hu,
www.hebe.hu
* Középiskolára felkészítő tanfolyam indul angol és
német nyelvből gödöllői gyakorló középiskolai
tanárokkal. 4 hetes kurzusokban heti 2×2 órában 2-4
fős csoportokkal. Ingyenes tananyag, csoport létszámától függő óradíj Érdeklődni: 28/513776 vagy
info@hebe.hu, www.hebe.hu
* 6-12 éves gyerekeknek angol és német tanfolyamok
indulnak játékos formában egész nyáron 2×1 órában 24 fős csoportokkal. Ingyenes tananyag, csoport
számától függő óradíj. Érdeklődni: 28/513776 vagy
info@hebe.hu, www.hebe.hu

ADÁS~VÉTEL
* Eladó nagyon megkimélt állapotban átalakitható kiságy 70x140 cm 15.000 Ft.,járóka 10.000 Ft, pelenkázós
fürdőkád 10.000 Ft, összecsukható, többfunkciós
babakocsi 20.000 Ft, gyerekülés újszülött kortól 10.000
Ft, bébihordozó 6.000 Ft, fa karos hintaló 3.000 Ft, bébi
mérleg 5.000 Ft,Peg Perego 2szem. akkus terepjáró 60
kg-ig 50.000 Ft. Tel.30/619-9399.
* Betéti társaság eladó. Érd.: (20) 212-6315
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok. Tel: (28) 412-230
* Kiállításokból visszamaradt KEREKES háztartási kukák
eladóak. Méretek: - 80L: 5.500 Ft, - 120L: 6.000 Ft, 240L: 8.500 Ft. Szállításban segítünk. Tel: (20) 32-99-695
* KIKA, ALIG HASZNÁLT, világoszöld, kicsi helyen elférő,
5db-os fürdőszoba szekrénykék eladók: tükrös világítással, mosdó alá való, magasított rakodós, 2 egymásra
tehető rakodós. Érd: (30) 298-8581, (30) 338-6673
* Új kétszárnyas fehér műanyag bukó-nyíló erkélyajtó
(165×236cm) sürgősen eladó. Tel: (28) 414-157, (30)
244-0604
* Boroshordó és mézpörgető eladó. Tel: (20) 368-9565
* 220 db Julia, Bianca, Romana füzet, 50 db különszám, 30 db Florence, Margaret Moore könyv egyben
12.000 Ft-ért eladó. Érd: (30) 419-8666

EGYÉB
* Újszerű állapotban lévő Opel Corsa C-hez tartozó
tetőcsomagtartó (50%-os áron) 25.000 Ft-ért eladó.
Érd: este (28) 420-632
* A gazdasági vállság óta még jobban működő
VÁLLALKOZÁSOMHOZ KERESEK FRANCHISE PARTNEREKET. Előleg: minimális tőkebefektetés, csekély
időigény konkurenciamentes termékkör. Tel: (70) 318-1043

* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
* 51 éves, 185 magas, nagyon igényes, fiatalos jól szituált
több diplomás férfi csinos, szexepiles, középmagas, jó
alakú, fiatalos, intelligens, vonzó, ápolt hölgyet keres tartós
kapcsolat céljából lehetőleg 40-47 évesig. (70) 508-8727
* Középkorú házaspár eltartási szerződést kötne arra rászoruló idős személlyel megegyezés szerinti feltételekkel.
Tel: (20) 566-7450
* Üdülési utalványt vásárolok. (30) 434-1101
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Selyemfűméz 1060 Ft/kg + üveg.
720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel:(28) 417-913
* Istállótrágya 300 Ft/q +1000 Ft/km, rakodással, tej 120
Ft/l. Tel: (20) 456-0481
* Gyönyörű, 6 hetes kiscicák elvihetők. Tel: (70) 242-5737
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. JÚNIUS 24.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:
Rövid Gergő, Szilágyi Erzsébet u. 33.
Beck József, Szent István tér 3.

A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Bódis László, Egyetem tér 3/a.
Szatmári Tibor, Sztelek Dénes u. 10.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte:
Fődi Lajosné, Gyöngyvirág u. 1.
Hornyákné Pásztor Erzsébet, Asbóth u. 5.

Recept
Töltött karalábé
HOZZÁVALÓK: 4 db karalábé, 40 dkg darált sertéshús,
1 db vöröshagyma, 12 dkg vaj, 1 db tojás, 2 dl tejszín, 1
ek finomliszt, só, őrölt fehérbors, zsemlemorzsa.
ELKÉSZÍTÉS: A zsenge karalábét alaposan megmossuk, nem hámozzuk meg. A tetejét levágjuk, a leveleit levágjuk, a közepét karalábévájóval kiszedjük, úgy, hogy a falát ne sértsük meg, ne lyukadjon ki.
Ezután, a talpát egyenesre igazítjuk, hogy ne billegjen. A vaj felét felforrósítjuk, megdinszteljük
rajta a finomra vágott vöröshagymát. Hozzáadjuk a darált húst, zsemlemorzsát meg a tojást. A
masszát sóval, borssal ízesítjük, jól összedolgozzuk, és a karalábékba töltjük. A megtöltött karalábékat a kivájt forgáccsal együtt lábasba rakjuk, felöntjük annyi vízzel, hogy éppen ellepje, megsózzuk, és fedő alatt lassan főzzük, amíg egészen puha lesz. A karalábét kiszedjük az edényből, a
maradék vajból meg a lisztből világos rántást készítünk, felöntjük a tejszínnel és berántjuk vele az
ételt. Visszahelyezzük a töltött karalábékat, és pár perc alatt készre főzzük.

