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Művészetek találkozása hat helyszínen

Lakáshiteleseknek

Segítség?

Múzeumok éjszakája

tőség nyílt az állandó kiállítás megtekintésére is.
A Városi Múzeum is több rendezvénnyel készült. Cséke Zsolt geográfus „Az emberevők földjén” című
filmjének vetítése nem csak a felnőtteket vonzotta, a közönség soraiban
szép számmal foglaltak helyet az ifjabb korosztály tagjai is.

A parlament elfogadta a lakáshitelesek
megsegítéséről szóló törvényjavaslat
módosítását. Eszerint nemcsak a munkanélküliek, hanem bárki igénybe veheti lakáshiteléhez az állami garanciát,
s a szabályozás lehetőséget ad arra is,
hogy a bajbajutottak lakását az önkormányzat megvásárolja, abban pedig
bérlőként lakhasson tovább a korábbi
tulajdonos. A törvényalkotók félmunkát végeztek: a szabályozás számtalan
nyitott kérdésre nem ad választ.
Az eredeti javaslatot még márciusban fogadta el az országgyűlés, ám az
mind a mai napig nem lépett életbe,
mert az Európai Bizottság eddig nem
fogadta el. (Mivel a lakáshiteleseknek
nyújtott állami garancia a bankok
szempontjából állami támogatásnak
minősül, a törvényt Brüsszelnek is jóvá
kell hagynia.)
A múlt héten elfogadott módosítás
szerint nem csupán a munkanélküliek,
hanem szinte bárki igénybe veheti az
állami garanciát, ám az elfogadott javaslat szerint a korábbi tervekkel szemben a százszázalékos állami garancia
helyett a munkanélküliek a tőke és kamatainak nyolcvan százalékára kaphatják azt meg, míg a nem munkanélküliek 70 százalékos mértékben részesülhetnek belőle – ha a módosított törvényre Brüsszel végre rábólint.

(folytatás a 6. oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)

A szokatlanul hideg idő sem rettentette el az érdeklődőket
a hétvégén, hogy bekapcsolódjanak a Múzeumok Éjszakája rendezvényeibe. A városunkban kétnaposra bővült program során hat helyszínen kínáltak színes programokat a
kíváncsi látogatóknak. A királyi kastélyban pénteken este,
a városi múzeumban, a Művészetek Házában, a Levendula
Galériában, a GIM Házban és az Erzsébet királyné Szállodában pedig az országos program részeként szombaton
késő délutántól éjfélig kínáltak ingyenes kiállításokat, koncerteket, foglalkozásokat.
Nyolcvanegy budapesti és 179 vidéki
helyszínen közel kétezer programmal,
köztük zenei koncertekkel várták az
érdeklődőket a múzeumok országszerte szombaton hat órától hajnali kettőig
a VIII. Múzeumok Éjszakáján. Míg a
fővárosban a felnőttek 1300, a gyermekek pedig 600 forintért kapcsolódhattak be a programokba – bár egyes
múzeumokba ingyenesen is ellátogathattak –, Gödöllőn valamennyi helyszínen válogathattak az ingyenes rendezvények közül a látogatók.
A Múzeumok Éjszakája hét évvel
ezelőtt csak egy kis Szent Iván éji
könnyű, nyári kulturális programnak
indult. Akkor azt a célt tűzték ki
maguk elé a szervezők, hogy a kávéházakhoz hasonlóan a múzeumok is a
közösségi lét, a találkozás fórumai legyenek; olyan helyek, ahol pezsgő

kulturális élet folyik, és ahol
ötletek sokasága kínál szórakozást. Az esemény néhány év
alatt százezreket megmozgató
országos fesztivállá fejlődött.
Az ötlet Franciaországból
indult útjára 1999-ben és
2005-ben vált európai megmozdulássá, és sikerült elérni
célját, hogy minél több látogatót vonzzon a múzeumokba és
galériákba. A Szent Iván éjjeléhez kapcsolt múzeumi ünnep városunkban is
évről-évre egyre nagyobb siker, s ékes
bizonyítéka annak, hogy a lakosság
körében rendkívül nagy az igény a
színvonalas kulturális programok
iránt.
A hétvégi rendezvényekre a hideg,
esős idő ellenére rendkívül sokan látogattak el. Azoknak, akik pénteken

este a kastélyban kapcsolódtak be az
eseményekbe, még nem kellett kabátot és esernyőt vinniük, kedvükre
hallgathatták a díszudvaron a koncerteket, vagy megismerkedhettek Andrássy Gyula gróffal, az idén ugyanis
az ő személyéhez kötődő programot
kínálták a látogatóknak. A Lángoló
zseni című időszaki kiállítás mellett
filmvetítés várta közönséget, de lehe-
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Felújítások és karbantartások

Ismét jelentős károkat okoztak

Rendezettebb területek

Újabb rongálások

Városszerte folyamatosak a
munkák, az utak, a zöldterület
és az élővizek karbantartásán
egyaránt dolgoznak a szakemberek.
Mint minden nyáron, az idén is folytatják a Rákos-patak medrének rendbetételét. Ahol szükséges, kaszálással, mederkotrással dolgoznak. A Csemetekertben történő befejezést követően a blahai részen zajlik a munka.
A biztonságos munkavégzés érdekében hivatalosan kitűzik az önkormányzati területsávot, ahol a patak
folyik, és eltávolítják a mederben
lévő, a vízfolyást akadályozó növényzetet.

A munkákat a vízjogi szabályok betartásával végzik.
Az utak is jelentős munkát adnak a
VÜSZI munkatársainak, akik a héten
a temetőben is dolgoznak. Itt folytatják a belső utak aszfaltozási munkáit.
A Martinovics utcában a már a kapubejárók készülnek, az óvodánál pedig már a parkolót is felfestették. Jelenleg a csatlakozó járdák kialakítását végzik.
Folytatják a munkát a Szabó Pál utcában is, ahol az előkészítő munkák
zajlanak. Készül a szegély, valamint a
csapadékvíz-elvezető árok, ugyanúgy, mint a Bem József utcában. Szintén folyik a munka a Jászóvár utcában, ahol az útalap és az úttükör

Tévéműsor, internet egyaránt szünetelt

Sorozatos kábelszakadás
Az elmúlt hetekben több panasz érkezett szerkesztőségünkbe, hogy a Fibernet Kommunikációs Zrt-nél rendszeresek a hibák, a szolgáltatások
szünetelése. Az ügyben lapunk
megkereste a szolgáltatót.
Bujáki Ildikó, a Fibernet kommunikációs menedzsere lapunkat úgy tájékoztatta, hogy a felmerült hibákat
az okozta, hogy az M31-es autópálya
építése kapcsán végzett munkák miatt
– bár a kivitelezővel folyamatosak
voltak az egyeztetések – többször is
megsérültek a kábelek és az alépítmények. Emiatt Gödöllőn és a környező

településeken több alkalommal is
szünetelt a kábel- és a digitális televízió adása, valamint az internet szolgáltatás. A hiba elhárítását minden
esetben azonnal megkezdték, a helyreállítás rendszerint több órát is
igénybe vett. A felmerült problémák
miatt a Fibernet megtette a szükséges
lépéseket a kivitelező felé.
Az érintett előfizetők számára az is
problémát jelentett, hogy az ügyintézést is csak személyesen lehetett lebonyolítani, az ügyfélszolgálat telefonon sok esetben nem volt elérhető, az
e-mailben küldött panaszos levelekre
pedig nem kaptak választ .
A cég tájékoztatása szerint, nemcsak

Szent István Egyetem

Vége a tanévnek
A Tessedik Sámuel Főiskola integrálásával a Szent István Egyetem az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézményévé vált,
mondta a június 19-i tanévzáró ünnepségen, a gödöllői aulában
Manherz Károly oktatási szakállamtitkár. Az egyetem 9 kara és
egy önálló intézete által hat városban meghirdetett több mint félszáz szakra több mint 4600 fiatal jelentkezett első helyen a
következő tanévre, tette hozzá. A SZIE 18 ezer hallgatójával, több
mint 2100 alkalmazottjával olyan nagyságrendet képvisel a magyar felsőoktatásban, amely minden oktatási formában képes
biztosítani a megfelelő színvonalat.
Nagy megtiszteltetés egy nagy hagyo- dául: a tudományos minősítéssel renmányú tudományos intézmény évzá- delkező oktatók aránya, az egyetemróján polgármesterként megszólalni, ről jegyzett publikációk és idézettség,
kezdte köszöntőjét Gémesi György az akkreditált doktori iskolák száma,
polgármester. Az egyetem szerteágazó az elfogadott szabadalmak, találmákapcsolatrendszerével a város megha- nyok vagy fajták száma, a nagy nemtározó intézménye, s egyben munkáltatója is. A város vezetője elmondta,
hogy Gödöllő fejlesztése új lendületet
vesz az elmúlt időszakban elnyert pályázati támogatások révén és ez az
egyetem számára is kedvezőbb feltételeket nyújt vonzerejének fokozásához. Érdemesebb lesz itt élni, tanulni
és szórakozni is. Befejezésül gratulált
az idén diplomát, tudományos fokozatot szerzetteknek és az ünnepségen
kitüntetetteknek.
Solti László rektor tanévzáró beszédében többek között elmondta,
hogy a SZIE hallgatói létszámával az
ország első 10 egyeteméhez tartozik.
Pénzügyi helyzete stabil és kiegyensúlyozott, vonzereje a jelentkezők
száma alapján kedvezőnek látszik, te- zetközi kutatási keretprogramokban
hát rövid- és középtávon bizakodhat. történő részvétel, az innovációs kapaSok intézmény boldogan cserélne ve- citás, kapcsolat a vállalkozói szférále. Elbizakodottságra azonban még val, az elnyert kutatási pályázatok és
sincs ok, hiszen az egyetemek-főis- ipari megbízások, más néven a forráskolák számos egyéb paraméter szerint generáló képesség.
is rangsorolhatók, amelyekben még Minden országos adat egy irányba
bőven van javítani valója a SZIE-nek. mutat és arra hívja föl a figyelmet,
A teljesség igénye nélkül ilyenek pél- hogy a felsőoktatásban óriási kon-

kialakításán dolgoznak, szegélyezés
és csatorna építését.
A felújítások mellett a karbantartásra is nagy hangsúlyt helyeznek, a
repedések javítását a Fürdőutcában és
környékén végzik. Emellett folytatják
az árkok és a külterület utak melletti
területek kaszálását is.
személyesen, hanem a telefonos ügyfélszolgálatukon lehet minden nap
bejelentést tenni, reggel 6-tól este 22
óráig.
A leterheltség oka feltehetően az
egyszerre beérkezett sok megkeresés
lehetett. A telefonos ügyfélszolgálatot
az elmúlt évben folyamatosan korszerűsítették és az elérhetőségük jelentősen javult. Azonban az ilyen jellegű,
tömeges hívásokra előre nem lehet
felkészülni. Bujáki Ildikó elmondta,
bíznak abban, hogy megszűnnek a
műszaki problémák, mivel a kivitelező tájékoztatása szerint, a jövőben
alépítményeik közelében nem végeznek munkálatokat. A Fibernet a rajtuk
kívül álló kellemetlenségekért ismételten az előfizetők elnézését kéri és
bízik benne, hogy a jövőben szolgáltatásaik az elvárható minőségben
lesznek élvezhetőek!
centráció zajlik le, megindult a verseny a fennmaradásért.
Solti László a végzősöknek üzenve
rámutatott arra, hogy az ország leendő
értelmiségére nemcsak szakmai feladatok várnak. Legalább ilyen fontos, hogy
az országban, kisebb közösségekben és
elsősorban a fejekben eluralkodott káosz és rendetlenség megszüntetésében
tevékeny részt vállaljanak, hitet, reményt és önbizalmat sugározzanak.
A hagyományos Szent István Előadást Szabados Lajos főiskolai tanár
tartotta Fél évszázada a magyar oktatás
szolgálatában címmel. Összegzésében
elmondta: Az iskolában a szakember a
tanító, a tanár, az oktató, nem a közgazdász, nem a jogász, nem a politológus,
nem a szociológus, de nem is a politikus. Ők segítsenek az iskolának, de ne
döntsenek például osztálylétszám, isko-

lai létszám, tanítók, tanárok, oktatók heti óraszáma, órakedvezmények területén – szóval talpára kellene a rendszert
állítani.
Az ünnepségen tiszteletbeli doktori
címet adományoztak Csermely Jenő
címzetes egyetemi tanárnak, Szendrő
Péter egyetemi tanárnak és Nováky
Béla egyetemi docensnek.

Sajnos nem először fordul elő,
hogy a város rendbetételén
dolgozók olyanokkal találják
magukat szembe, akiknek
nem az szerez örömet, ha építhetnek, hanem az, ha rombolhatnak. Az elmúlt időszakban
már többször is hírt adtunk
rongálásokról, volt, hogy a szépen kialakított virágágyásokat
tették tönkre ismeretlenek,
volt, hogy a csatornafeldlapok
kerültek városszerte veszélybe.
A múlt héten több rongálás is történt.
A Bem József utcában a lerakott szegélyeket kellett újra a helyükre tenni
nagyobb szakaszon, mivel reggelre

ták az ajtórészt. Így több oszlop kábelei is szabadon hozzáférhetővé váltak. A balesetveszély megszüntetése
érdekében a lezárásig
a sérült lámpatesteket
áramtalanították.
Szintén nem először
lett rongálás célpontja a Kálvária. Az Erzsébet parkban található szoboregyüttesben a múlt héten péntekre virradóra tettek
kárt ismeretlenek: ezúttal egy rozettát törtek le.
-jk-

több helyen is kiszedték azokat.
Nemcsak bosszantó,
de veszélyes is a közvilágítás megrongálása. Az Alsóparkban
már több alkalommal
tönkretették a lámpákat, most azonban
nem a búra részt, hanem az elektromos
„szekrényeket” vették célba ismeretlenek, akik eltávolítot-

Véget ért a tanév, sok a szabadidő

Nyári időtöltő
A diákok nagy örömére befejeződött a 2008/2009-es tanév.
Városunkban valamennyi általános iskolában pénteken ballagtak el a nyolcadik osztályt
befejezett diákok, s ezen a napon zajlottak le a bizonyítványosztások is. A következő
hetekben a pihenésé lesz a főszerep azok számára, akik
eredményesen végeztek.
Bár sokan azt hiszik, hogy a tanároknak a nyár csupa kikapcsolódás, van,
ahol tartalmas munkára kell felkészülni. Így tesznek a Petőfi Sándor
Általános Iskolában is, ahol ősztől új
módszereket vezetnek be az oktatásba. Az évzárón hirdették ki ugyanis,
hogy szeptembertől ökoiskolaként
működik majd az intézmény. Ez egy
hároméves program keretében zajlik
majd, aminek során az iskolában
beindul a szelektív hulladékgyűjtés,
erdei iskolát, természetjáró programokat szerveznek, zöld növényeket,
madáretetőket telepítenek az intézményen belül, ahol esővíz gyűjtőhelyet is kialakítanak. Újdonság, hogy
ősztől „környezetvédelem tagozatos”
osztályt is indítanak.
A tanév elejéig azonban a szülőknek és a gyerekeknek az okoz fejtörést, hogyan oldják meg, hogy a nyári
szünetben tartalmasan teljen az idő.
Ehhez városunkban sok segítséget
kapnak, hiszen több tábor közül is le-
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het választani. A GIM-házban és a
Művészetek Házában elsősorban művészeti foglalkozásokra várják a gyerekeket térítés ellenében, míg a Blahai Napközistáborban ingyenesen
gondoskodik az önkormányzat a gyerekek felügyeletéről.
A GIM-házban június 22-július 1között kerámia, július 3-ig pedig gobelin- és szőnyegszövő tanfolyam
várja az érdeklődőket, majd július 10től kilenc napon át a kézműves textiltechnikákkal ismerkedhetnek meg az
érdeklődők, végül pedig július 27augusztus 5. között rajz-képzőművészet és plasztika tanfolyam lesz.
A Művészetek Háza is gazdag programot kínál. Június 22- 26 között zajlik
a Magyar Balettszínház Gödöllő
„Nyári Táncművek” című programja,
június 29-július 3-ig a Talamba ütőhangszeres nyári tábora várja a gyerekeket. Augusztus 3-7-ig a Club
Színház rendez gyermekszínjátszó tábort, végül pedig kézműves tábor várja a gyerekeket augusztus 10-15. között.
Sok gyerek tölti nyári napjait a
Blahai Napközistáborban. Az önkormányzat által fenntartott táborban az
idén a Hajós Alfréd Általános Iskola
pedagógusai várják az iskolás korosztályt reggel 7-től délután 5 óráig. A
programok között bábozás, kézműves
foglalkozások, sport programok, kirándulások várják a résztvevőket.
-jk-
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600 milliós beruházás vette kezdetét

Lerakták a Zöld Óvoda alapkövét
Többéves előkészítő munka
után, június 22-én lerakták a
Zöld Óvoda alapkövét. A
megújuló Damjanich iskola
mellett egy új, XXI. századi
létesítménnyel gyarapszik
Gödöllő máriabesnyői része. A közel 600 milliós beruházást 96 millió forint önrésszel valósítja meg az önkormányzat.
„Már régóta szüksége volt Máriabesnyőnek egy korszerű, új óvodára, hiszen a jelenlegi Tisza utcai
és Szabadság úti intézményben
rendkívül nehéz körülmények között dolgoznak az óvónők. A fejlesztés során a jelenlegi 120 férőhely kétszázra bővül, s ezt nem
csak az indokolja, hogy Gödöllőn
– az országos tendenciával szemben – nem csökken a születések
száma, hanem az is, hogy 2010-től
hároméves kortól lesz kötelező
felvenni a gyermekeket az óvodai
ellátásba“ – mondta beszédében
Gémesi György polgármester, aki
szólt arról is, milyen hosszú út vezetett el addig, hogy megkezdődhettek a
munkák.
Az önkormányzat több alkalommal
is pályázott állami pénzre sikertelenül, mire végre sikerült uniós források segítségével hozzáfogni a megvalósításhoz. A polgármester beszédében kitért arra is, a pályázat sikere annak is köszönhető, hogy jól tudtak
együttműködni a terület országgyűlési képviselőjével, Fogarasiné Deák
Valériával a közös cél megvalósítása
érdekében.
A projekt célja korszerű, környezetbarát, az akadálymentesítés köve-

telményeinek teljes körűen eleget tévő épület kialakítása, mely által az intézmény egészséges, modern, harmonikus környezetet tud biztosítani az itt
nevelkedő gyermekek számára, elősegíti későbbi iskolai sikerességüket,
továbbá előmozdítja a hátrányos
helyzetű és a sajátos nevelési igényű
gyermekek
esélyegyenlőségének
megvalósulását.
A fejlesztés során új csoportszobák
(köztük egy sószoba), illetve egyéb
helyiségek kialakítására kerül sor.
Emellett az EU-szabványoknak megfelelő, a gyermekek természetes mozgásigényét kielégítő, mozgásfejlesztő
eszközökkel felszerelt udvar, két át-

riumudvar és 2 játszóterasz is létrejön, valamint
korszerű eszközök is beszerzésre kerülnek. A
fenntarthatóság
jegyében, az energiahatékonyságot és a megújuló
energiaforrások használatának elvét szem előtt
tartva, az új épület kialakításakor mindenkor
előnyben részesülnek az
energiatakarékos megoldások, mint például a
zöldtető, a napkollektoros vízmelegítő-rendszer,
a csapadékvíz visszaforgató, valamint a gyerekek
környezettudatosságát
elősegítendő
szelektív
hulladékgyűjtő sziget kialakítása.
A beszerzendő bútorok
és
esélyegyenlőségi,
kompetenciát fejlesztő,
valamint mozgásfejlesztő
és környezeti nevelési
eszközök elősegítik a gyermekek felkészítését a későbbi sikeres iskolai
beilleszkedésre és előrehaladásra, és
azt, hogy környezetükre nyitott, társaikkal szemben elfogadó kisgyermekként kerüljenek majd iskolába.
A gyermekek a projekt eredményeképpen korszerűbb intézményi környezetben fejlődhetnek tovább, a beszerzendő eszközök révén pedig hatékonyabban lesznek majd fejleszthetők készségeik, megfelelő tér nyílik a
a hátrányos helyzetű gyermekeket
érintő – korai lemaradást csökkentő,
esélyegyenlőséget előmozdító egyéni
foglalkozásoknak. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Eu-

rópai
Regionális
Fejlesztési Alap támogatásával valósul
meg.
A rendezvényen
Rádics Balázs, a
VÁTI Kht. Középmagyarországi Területi Iroda (a pályázat
Közreműködő Szervezete) vezetője elmondta, az épülő intézményben megvalósul az egyenlő
hozzáférés esélye a szolgáltatásokhoz. Mint azt lapunknak elmondta,
ma már a pályázati kiírásoknál általában érvényesülnek a zöld gondolatok,
ez az épület azonban messze megelőzte ezeket.
A rendezvényen természetesen
részt vettek az intézmény leendő „birtokosai” is. A Tisza utcai és a Szabadság úti óvodások versekkel, dalokkal

tették emlékezetessé az eseményt, és
segédkeztek az alapkő letételében is.
A résztvevők pedig megtudhatták azt
is, ők milyennek képzelik el leendő
óvodájukat. A gyerekek ugyanis több
„látványtervet” készítettek, amiket az
eredetiekkel együtt megismerhettek a
jelenlévők.
A projekt befejezésének határideje: 2010. augusztus 31.

Lakáshiteleseknek

Egyeztettek az önkormányzati szövetségek

Segítség?

Kritikus időszakot élünk
A megyeházán tanácskozott
június 16-án az Önkormányzati
Szövetségek Konzultatív Tanácskozása.

(folytatás az 1. oldalról)

A törvény hatályát kiterjesztik a
lízingszerződésekre is, További változás, hogy az állami kezesség a
nem lakáscélú – szabad felhasználású – jelzáloghitelekre is igénybe
vehető.
A kedvezményekben az részesülhet, akinek a kölcsöne – felvételkor
– nem volt több 10 millió forintnál,
öt főnél nagyobb háztartás esetében
20 millió forintnál, a lakása pedig –
szintén akkor – nem ért többet 30
millió forintnál.
A mostani módosítás szerint az
eredeti javaslattal szemben a bajba
került adósok nem 2009. szeptember
30-ig, hanem 2010. június végéig
kérhetik az állami garanciát.
A törvénymódosítás szabályozza
az önkormányzatok elővásárlási jogát a nemfizetés miatt felmondott
lakáshitelek értékesítésekor, hogy a
települések az árverezésre ítélt ingatlanokat bérlakásként hasznosíthassák. Nem támogatta viszont az
országgyűlés költségvetési bizottsága a testület hétfői ülésén azt az ellenzéki javaslatot, amely az idei
költségvetésben 5 milliárd forintos
keretet biztosított volna az önkormányzatoknak ahhoz, hogy érvényesíthessék elővásárlási jogukat. A
Pénzügyminisztérium szerint az önkormányzatok a Magyar Fejlesztési
Bank speciális bérlakásprogramjának kedvezményes hitelforrását tudják erre a célra igénybe venni.
A gyorsított eljárással – a benyújtástól számítva nem egészen két hét
alatt – elfogadott törvény szerint az
önkormányzatot az árverésen és az
azon kívül értékesített lakásokra is
megilleti az elővásárlási jog. Az eladás elektronikus közzététele – ép-

pen emiatt – 30 napról 60 napra
hosszabbodik.
Az önkormányzatok felkészülésére 60 napot ad a törvény; ha megveszik a lakást, azt csak a korábbi
tulajdonosnak adhatják bérbe, mégpedig az önkormányzati lakásrendeletben foglaltak szerint: ha szociális
bérlakásra jogosult, akkor úgy, ha
piacira, akkor pedig az arra megállapított feltételekkel kapja bérbe a lakást.
Kérdés azonban, kellenek-e az árverezésre bocsátott lakások az önkormányzatoknak, akiknek ismét a
feje fölött döntött a kormány. A törvény meghozatala előtt ugyanis nem
történt egyeztetés. Az egyébként is
egyre súlyosabb pénzügyi helyzetben lévő önkormányzatok csak a
sajtóból értesültek a kormány újabb
felelősség átruházásáról. A törvény
hatályba lépésével ugyanis hiú remények születhetnek azokban a lakáshitelesekben, akik arra számítanak, hogy majd az önkormányzat jóvoltából bérlőként továbbra is lakásukban maradhatnak. Nem árt tudni:
a törvény csak lehetőséget ad erre a
megoldásra, az nem kötelező az ön-

kormányzatok számára! Az egyébként is rossz pénzügyi helyzetben
lévő önkormányzatok nagy része
nem fogja – s egy részük már nem is
tudja – tovább növelni hitelállományát.
A Banki Hitelkárosultak Egyesülete és a Magyar Hitelszövetség szerint a márciusban elfogadott törvény
módosítása csak barkácsolás és
szinte kivitelezhetetlen, illetve csak
egy nagyon szűk réteget érint.
Pedig a baj nagyobb, mint gondolnánk és a szakemberek szerint
még az 5 milliárdos keret sem lenne
elég. A mostani módosítás szerint
nem csak a munkanélküliek, hanem
bárki kérhet állami garanciát.
Az állam kézfizető kezességét az
veheti igénybe, akinek a törlesztő
részlete 30 százalékkal nőtt a válság
miatt, de korábban nem haladta meg
az igazolt jövedelmének a 40 százalékát.
További kérdés persze az is, hogy
vajon az unióban mikor döntenek a
most megalkotott jogszabályról, hiszen még a korábbi verzió sem
mondtak áment.
(k.j.)

Az egyeztetésen részt vett a Kisvárosi
Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Megyei Jogú Városok Szövetsége, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a
Megyei Önkormányzatok Országos
Szövetsége, valamint meghívást kaptak a parlamenti pártok frakcióvezetői
is.
Mint az a tanácskozást követő sajtótájékoztatón elhangzott, a résztvevők fontosnak tartják az együttműködést, mivel az önkormányzati szféra a
kilencvenes évektől számítva legkritikusabb időszakát éli át. Az egészségügyben és oktatásban tapasztalható válság az önkormányzati rendszerben is lecsapódik, hiszen az önkormányzatok részben állami feladatokat
is ellátnak. A tanácskozás közös nyilatkozat elfogadásával zárult.
Az Önkormányzati Szövetségek Konzultatív Tanácsának
közös nyilatkozata:
„Az Önkormányzati Szövetségek
Konzultatív Tanácsa (a hét országos
önkormányzati szövetség elnökségének együttes ülése) érdekelt és partner az önkormányzati rendszer reformjában. Elvárjuk, hogy egyenrangú partnerként fogadja el a kormányzat a reformok kidolgozása során. Az
önkormányzati szövetségek sajnálattal állapítják meg, hogy az érdekérvényesítés hatékonysága csökken, a ja-

vaslatainkat a tárca nem tudja hatékonyan képviselni. Azt tapasztaljuk,
hogy a kormányzat továbbra sem
egyeztet érdemben az önkormányzatokat érintő ügyekben.
A jelen helyzetben kiemelten fontosnak tartjuk a következő kérdéseket:
1/ Az önkormányzati szövetségek
felkérik a kormányt, hogy az EU-s
pályázatoknál az ÁFA-növekedés és
árfolyamváltozás hatását kompenzálja.
2/ Az önkormányzati szövetségek
nem értenek egyet – az önkormányzatiság alapértékével ellentétesnek tartják –, hogy az iparűzési adó beszedését a kormányzat az APEH hatáskörébe kívánja helyezni.
3/ Az önkormányzati szövetségek
nem értenek egyet, és határozottan ellenzik a vízközmű társaságok tervezett integrációját, ugyanakkor támogatják az önkormányzati tulajdonba
adást.
4/ Az önkormányzati szövetségek
elhamarkodottnak, és kidolgozatlannak tartják a vagyonadó ingatlanokra
vonatkozó részét és javasolják visszavonását és széleskörű szakmai egyeztetés után újratárgyalását.
5/ Az önkormányzati szövetségek
nem tudják elfogadni az előkészítés
és egyeztetés nélküli pénzügyminiszteri bejelentést, a jövő évre tervezett
120 milliárd forintos önkormányzatokat érintő elvonásról. Ezért az önkormányzati szövetségek kezdeményezik a Kormány-Önkormányzatok
Egyeztető Fórumának (KÖEF) soron
kívüli összehívását.“

4 Gödöllői Szolgálat

Indulásra kész a kastélyrekonstrukció

Új szárnyak, új park
Napokon belül megkezdődhet
a Gödöllői Királyi Kastély rehabilitációja. A kiemelt projekt Új
Magyarország Tervben vállalt
állami szerepvállalása csupán
adminisztratív okokból csúszik.
„A Gödöllői Királyi Kastély április 4én hirdetett gyorsított közbeszerzési

2009. június 24.

Közélet

eljárást az épületkomplexum Rudolfés Gizella-szárnyának, valamint a
kastélypark rekonstrukciójára. A győzteseket, vagyis a Reneszánsz Kőfaragó
Zrt-t, illetve a FŐKERT ParkfenntartóKertészeti és Szolgáltató Kft-t a múlt
héten hirdettük ki” – nyilatkozta Révész T. Mihály, a királyi kastély igazgatója, aki hozzátette, hogy a Reneszánsz feladata az épületszárnyak teljes
rekonstrukciója, míg a
Főkerté a park rehabilitációja szökőkútépítéssel,
közműépítéssel, sétányés térburkolat-építéssel,

valamint díszvilágítás szereléssel
együtt.
Az épületrekonstrukció nyertesének
ajánlata 1 milliárd 73 millió forintról,
míg a park rehabilitációjáé 298 millió
forint plusz áfáról szólt.
A nyertesek kihirdetésével akár napokon belül kezdetét veheti a patinás
műemlékegyüttes további helyreállítása. Az állami finanszírozás azonban
még csúszik: információink szerint
ugyan megvan a pénz, csupán adminisztrációs akadály áll a szerződéskötés útjába. „Az aláírás után akár
másnap is elkezdődhet a királyi kastély
megújítása. „Mi felkészültünk, hogy
jövő tavasszal átadhassuk a felújított
szárnyakat a nagyközönségnek” – jelentette ki Révész T. Mihály.
www.ng.hu

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.

Nem vizsgáztunk jól környezettudatosságból

Zöld gondolkodás: fejlesztésre szorul
A GfK Hungária és a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet közösen végzett kutatást a magyar
lakosság környezettudatos gondolkodásáról. Az eredmény
nem éppen pozitív. A felmérésből az derült ki, hogy a felnőtt
lakosság mindössze egyharmadát érdekli a környezetvédelem, mint téma, s hasonló
arányban vannak azok, akik
azt vallják magukról, hogy hajlandóak is tenni környezetünk
védelméért.
Környezetvédelem, klímaváltozás,
szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság, társadalmi felelősségvállalás, fair trade. Néhány a nap, mint
nap hallható környezetvédelemmel
kapcsolatos, ún. „zöld“ fogalmak közül, melyekből építkezve egyre több
környezettel kapcsolatos üzenet éri a
fogyasztókat, akik sokfélék, sokféleképpen viszonyulnak a környezetvédelmi kérdésekhez.
A felmérés szerint a hazai felnőttek

A hét kérdése
– Ön, hogyan oldja meg, hogy
gyermekei értelmesen töltsék
el az időt a nyári szünet alatt?
„Szerencsére a nagyszülőkre lehet
számítani. Így egy kis szervezéssel
meg tudjuk oldani, hogy ne legyenek
felügyelet nélkül, és ne lébecolják el
az időt. Ráadásul egyik nagyszülőnél
sincs számítógép, így kénytelenek focizni, kirándulni, úszni, vagyis mozogni, és ilyenkor arra is rájönnek,
hogy olvasni jó dolog. Ha pedig
együtt van a család, akkor igyekszem
olyan programokat összeállítani,
amibe a kulturális rendezvények is
helyet kapnak.”
Tatai N.
„Egy bizonyos életkor után már a kamaszok maguk szervezik meg a programjaikat. A szülőnek elsősorban az
a feladatuk, hogy olyan irányba tereljék őket, ne kelljen aggódniuk,
hogy hol töltik az időt. Persze, a szü-

Ezt követően ismét visszaáll a megszokott heti megjelenési rend.

38 százaléka mondja magáról, hogy
érdekli a környezetvédelem, mint
téma.
A kutatás megállapítja, hogy a „zöld
gondolkodás“, a környezetvédelem a
kultúrafogyasztás része, ezért nagymértékben kultúrafüggő. A korábban
azonosított 8 jellegzetes fogyasztói
csoport egyéb tényezők mellett markáns különbséget mutat a környezettudatos életmód, valamint a környezetvédelemhez való viszonyulás tekintetében.
A lakosság 45 százaléka vallja magáról, hogy valaha is gyűjtötte szelektíven a szemetet.
Legnagyobb arányban a „befutott
értelmiségiek”, legcsekélyebb arányban pedig a társadalom legalsó rétege,
az „underclass” teszi mindezt. A szelektív hulladékgyűjtés terén a társadalom egynegyedét kitevő értelmiségi, illetve legmagasabb jövedelmi státuszú csoportok járnak az élen. Körükben a szelektív hulladékgyűjtők
aránya eléri a 60 százalékot is. Csekélyebb mértékben aktívak a szelektív

hulladékgyűjtés terén a kevésbé tehetős csoportokba tartozók. Elgondolkodtató, hogy ma még a fiatalok
többsége alacsonyabb hajlandóságot
mutat a szelektív hulladékgyűjtés
iránt, s a társadalmilag legszegényebb
réteg hajlandó a legkevésbé védeni a
környezetet.
A szelektív hulladékgyűjtésen kívül sok más lépéssel tudunk tenni a
környezetünk védelméért. Az erre vonatkozó vizsgálatok szerint tízből heten hajlandók energiatakarékos izzót
használni. Tízből hatan kapcsolják ki
elektromos készülékeiket, ha nem
használják, és hasonló arányban vannak azok, akik olyan új háztartási készüléket (mosógép, hűtőgép) vásárolnak, amelyek kevesebb áramot fogyasztanak. A fogyasztók fele állítása
szerint előnyben részesíti a helyi termékeket (mivel a rövidebb szállítási
idő kevésbé szennyezi a környezetünket), viszont az autó használatáról
csupán alig több mint az egynegyedük mondana le.

lőknek is kell kompromisszumot kötni: például el kell viselni, hogy a barátok házhoz jönnek, és ilyenkor nem
szabad rátelepedni a gyerekekre,
vagy a szülők számára teljesen érdektelen, de a kamaszok szerint szuper programokon is részt kell venni.
Így megmarad a jó viszony is, meg a
kontroll is…”
Kovács P.

„Nem könnyű megszervezni a gyerekek nyári szünetét. Mi összefogtunk a
többi szülővel, és már évek óta csinálunk közös programokat. Van,
hogy megnézünk egy-egy kiállítást,
vagy elmegyünk egy fesztivál programra – azokból nyáron van bőven –
így a gyerekek együtt lehetnek a barátaikkal, és jó programokon vesznek
részt, ráadásul felügyelettel.
Nagyon szeretik a közös kirándulásokat is, ilyenkor nem kell feltétlenül
nagy túrákat tenni, sokszor az is elég,
ha valahol letáborozik a csapat egy
erdőben, és közösen bográcsozunk,
szalonnát sütünk. Ha pedig az egyik
szülő közben elmagyarázza, hogy
melyik fáról, virágról, gombáról mit
kell tudni, akkor még tanulnak is valamit…”
Tóth Istvánné

„Mivel mi kicsi koruk óta odafigyelünk arra, hogy mit csinálnak a gyerekeink, ezért ez nem gond. Megbíznak bennünk, és mi is megbízunk
bennük. Ritkán mennek el otthonról
felnőtt kíséret nélkül, de ha moziba,
strandra vagy kiállításra akarnak
menni, akkor elengedjük őket. Szerencsére a plázázás és a csavargás
őket nem érdekli, ha beszélgetni
akarnak a barátaikkal, elhívják őket
hozzánk, vagy ők mennek hozzájuk. A
szülők között is jó a viszony, így nem
gond az sem, ha ott alszanak valahol.
De azt tudják, hogy erre csak akkor
van mód, ha előre megbeszélik…”
S. L.

-jb-

A hét kérdése:
– Ön szerint miért fontos, hogy
megünnepeljük a Magyar Szabadság Napját?

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 16 éves fiamat tetten érték 28
ezer forintos értékre elkövetett ruhalopáson egy áruházban. Feljelentést tettek ellene. A rendőrségtől
megérkezett az idézés a kihallgatás
időpontjáról. Mire lehet számítani
ilyen esetben?
– Tekintettel arra, hogy a gyermeke
még fiatalkorú – az elkövetéskor nem
töltötte még be a 18. életévét –, ezért
a fiatalkorúakra vonatkozó büntetőeljárási szabályok kerülnek alkalmazásra. Ez többek között azt is jelenti,
hogy a fiatalkorú gyanúsítottként történő kihallgatásánál a védőügyvéd
mellett Önnek, mint törvényes képviselőnek a részvétele is kötelező.
Amennyiben nincs meghatalmazott
ügyvédjük, akkor a hatóság hivatalból köteles kirendelt védő megjelenéséről gondoskodni a kihallgatáson.
A kihallgatás a fiatalkorú személyi
körülményeivel kapcsolatos kérdésekkel kezdődik, ezt követik a konkrét cselekményre vonatkozó kérdések. A vallomástételt követően pedig
ujj- és tenyérnyomat vételére kerül
sor, valamint fényképfelvétel készül a
gyanúsítottról a bűnügyi nyilvántartásba.
A nyilvántartásba vételt tűrni köteles
a gyanúsított. A nyomozóhatóság ezt
követően az ügyészhez terjeszti fel az
anyagot, aki dönt a vádemelésről. A

fenti vétség büntetési tétele két évig
terjedő szabadságvesztés, vagy közérdekű munka vagy pénzbüntetés attól függően, hogy az adott személy
volt-e már előtte büntetve.
– Férjemmel tavasszal különköltöztünk, 2 gyermekünk van, akikkel az édesapjuk igen rendszertelenül tart kapcsolatot. Hogyan tudnám ezt szabályoztatni?
– Tekintettel arra, hogy a kérdésből
nem derült ki, hogy a házasság felbontását kezdeményezték-e, ezért az
ügy teljes ismerete nélkül röviden tudunk választ adni Önnek.
A kapcsolattartásra vonatkozóan
Önök megkereshetik a területileg illetékes Gyámügyi Hivatalt, hogy a kapcsolattartásra vonatkozóan egyezséget kössenek. Erre azonban csak akkor van lehetőség, amennyiben mindketten hajlandóak a megállapodásra.
Véleményem és tapasztalatom szerint
ez mind a szülőknek, mind a gyermekeknek érdekében áll, hiszen ebben
az esetben Önök határozzák meg a
láthatások időpontjait és időtartamát,
és mindannyiuk számára kiszámíthatóvá, tervezhetővé válnak a kapcsolattartások. Amennyiben nem tudnak megállapodni egymással, úgy a
bíróságtól kell kérniük a kapcsolattartás rendezését, aki megegyezés
hiányában a bírósági gyakorlatnak
megfelelően szabályozza a láthatásokat. A bírósági határozattal szabályozott kapcsolattartások végrehajthatóak és kikényszeríthetőek.
Természetesen amennyiben nem tudnak egymással megállapodni, úgy
nem marad más lehetőség, mint a bíróság általi szabályozás.
Amennyiben folyamatban van a bíróság előtt a házasság felbontására
irányuló eljárás, a kapcsolattartások
vonatkozásában felmerülő probléma
esetén lehetőség van ideiglenes intézkedési kérelem benyújtására, amely a
per végleges lezárása előtt lehetőséget nyújt a kapcsolattartások ideiglenes rendezésére.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai
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Pelikán Rádió – Beszélgetés Buga Mihállyal

Kosaras bármixer a mikrofon mögött
Mint korábbi lapszámunkban
beszámoltunk róla, jelentős átalakulás történt a gödöllői rádió életében. Változott a név,
emberek jöttek és mentek,
módosult a műsorszerkezet.
Az új „igazolások” egyike Buga
Mihály, aki kacskaringós út végén került a Pelikán Rádióhoz.
– Hogyan lett rádiós?
– Állítólag az orgánumom megfelelő ehhez a munkához. Az egész úgy
kezdődött, hogy annak idején Székesfehérváron, az Albacomp NB I-es
kosárlabdacsapat junior együttesében
pattogtattam, több-kevesebb sikerrel.
Az egyik felnőtt bajnoki mérkőzésen
nem volt kéznél műsorközlő, szpíker.
Az akkori utánpótlásedzőm meg beajánlott, ugyanis tudta, hogy szabadidőmben azzal szórakoztam, hogy
közvetítettem a meccseket. Hol magyarul, hol halandzsa németül vagy halandzsa olaszul. Megpróbáltam és beváltam. Közel négy évig én voltam a
hazai mérkőzéseken a szpíker. Később elvégeztem a Komlósi Gábor
Oktatási Stúdió médiaiskoláját, hogy
hivatalos okmányon is legyen arról,
hogy ebben az irányban szeretnék a

jövőben tevékenykedni.
– Sikerült is elhelyezkedni valamelyik médiumnál?
–Igen, 3-4 évvel ezelőtt – akkor
még javában dolgoztam, mint helyi
műsorközlő fehérváron – az iskolában (Komlósi Oktatási Stúdió) szóltak, hogy indul egy sportosztály a
Független Hígügynökségnél. Nyolc
osztálytársammal beválogattak a csapatba, és elkeztük a munkát, természetesen az elején, ha fogalmazhatok
így, amolyan próbaadással működtünk, majd véglegesítettek bennünket.
Azután, sajnos nem úgy alakultak a
dolgok, ahogy elterveztem és abbamaradt a dolog. Próbálkoztam utána

Unterwittelsbach – Gödöllő

Sisi összeköti a két várost
Mint korábbi lapszámunkban
megírtuk, Unterwittelsbachban
„vendégeskedik” Erzsébet királyné koronázási öltözéke. A
ruha másolatát már többször
láthatták a gödöllőiek, sőt
Bécsben is bemutatták.
Gödöllő testvérvárosához, az Aichachoz tartozó Unterwittelsbachban késő
őszig várja a látogatókat a „Császár,
király, nemesember…Sisi császárné –
egy élet című kiállítás. A koronázási
ruha újraálmodója, Czédly Mónika
gödöllői ruhatervező most érkezett
haza Bajorországból. Élményeit megosztotta szerkesztőségünkkel:
– Öröm volt a számomra, hogy
végre megismerhettem azt a helyet,
ahonnan a Wittelsbachok származ-

nak, a családi körben csak Sisinek becézett bajor hercegnő kislány korában
sokat tartózkodott a család nyári kastélyában. Mint a vendéglátók elmondták, Unterwittelsbach immáron
800 éves múltra tekint vissza, talán
nem sokan mondhatják el magukról
még a császári és királyi körökben

erre-arra, rádióknál, írott sajtónál ,
de valamiért nem
jött össze a dolog.
Akkor gondoltam,
hogy a másik szakmámban helyezkedek el, ami teljesen más munka.
– Mit takar ez
a teljesen más
munka?
– A média állóvízéről – számomra volt csak álló –
áteveztem a vendéglátószakmába.
Kezdetnek elvégeztem egy bármixer
iskolát, majd lementem Siófokra dolgozni, egy hotel bárjába. Meg kell
mondanom, eléggé kemény volt az a
nyár… Szerecsésen kifogtam egy italakciót egész nyáron, és gyakorlatilag
300-350 elkészített ital körül volt a
napi mennyiségem, mindezt olyan 56 óra alatt. Azután, amikor lejárt a
szerződésem, elhatároztam, hogy elmegyek külföldre. Skóciából jött egy
munkaszerződés először (közvetítőn
keresztül mentem ki), átolvastam,
aláírtam. Mint utóbb kiderült, nem
biztos, hogy álmaim országa lett Skócia.
sem, hogy ilyen hosszú múlttal rendelkezzenek.
A kiállítást Klaus Habermann,
Aichach polgármestere nyitotta meg.
Egyebek között elmondta,
hogy 10 évvel ezelőtt vásárolták vissza magántulajdonból a kastélyt és a Gödöllői Királyi Kastéllyal való együttműködés sokban segítette a fejlődésüket.
A polgármester hangsúlyozta,
mennyire fontos Aichachnak a
Gödöllővel való kapcsolat.
Ennek az együttműködés jó
példája, hogy a koronázási
díszruha másolata már Unterwittelsbachban is látható. Hozzátette,
annak pedig külön is örül, hogy személyesen tőlem hallhattak információkat
az eredeti koronázási ruha készítéséről,
illetve annak rekonstrukciójáról. Természetesen átadtam városunk üdvözletét is, melyet a mielőbbi viszontlátás
reményében köszönt meg.

Waldorfos diákok Gyimesfelsőlokon

Időutazás és „hazaérkezés“ Erdélybe
Az érettségi szünetben Erdélyben járt a gödöllői Waldorf iskola egy csoportja. A diákokból és szülőkből álló társaságot Malatinszky Ákos, a GATE
Zöld Klub Egyesület elnöke is
elkísérte. Talán kevesen tudják, hogy a gödöllői Waldorf iskola évek óta testvériskolai
kapcsolatot ápol a gyimesfelsőloki Domokos Pál Péter Iskolával.
2005 óta évről-évre vagy vendégül
látják az Erdélyből érkező diákokat és
kísérőiket, vagy a gödöllőiek élvezhetik az ő vendégszeretetüket. A vendéglátóink rokonai külön bepillantást
engedtek nyerni a gyimesi emberek
mindennapjaiba: állatgondozás, favágás, egyszerű, de nagyon finom ételek főzése közben figyelhettük meg a
még élő hagyományokat. Felmentünk a Bagolyvár nevű szomszédos
„domboldalra", ami a maga 1100 méterével felülmúlta hazánk legmagasabb pontját, a Kékestetőt.
Jártunk Gyimesbükkön az ezeréves
határnál, Csíkszeredában a Mikóvárban, ahol a „Tatárjárás“ című kiállítást néztük és éltük (!) meg, voltunk
a csíksomlyói búcsú helyszínén, kós-

toltuk a borvíz-forrás vizét, megmásztuk az elemi erővel fölénk magasodó helyi hegyet, a Naskalatot (1553
m), rövidujjú pólóban hógolyóztunk,
csodáltuk és Ákos segítségével megismertük a szebbnél szebb virágokat,
sokat nevettünk és egyik este csángó
táncházban roptuk a
talpalávalót – foglalta
össze Farkas Boglárka, a gimnázium 11.
osztályos tanulója a
Gyimesben töltött napokat.
Balló György, az
iskolát is fenntartó
Gödöllői Waldorf Pedagógiai Egyesület elnöke így vélekedett a
gyimesfelsőloki kapcsolatról:
– Minden szempontból jónak tartom. Köszönetem és elismerésem Dobos Péter szülőtársunknak, aki kitalálta és élteti ezt a kapcsolattartási csatornát.
Azok a gyerekek és
felnőttek, akik ebben
részt vesznek, „szélesebb mozivásznon”

képesek megismerni, megszeretni és
befogadni a világunkat, amiben
élünk. A „szélesebb mozivásznat”
földrajzi, nyelvi, kulturális, nemzeti
és szociális értelemben egyaránt értem.
-wi-

– Mi nem tetszett odakint?
Elsősorban
az ételekkel, és
az időjárással
nem voltam kibékülve. Persze, tudtam előre, hogy
nem napfényes, mediterrán ország
Skócia… De amikor két hétig esik az
eső folyamatosan, akkor átgondoltam
az életem párszor.
Ezen kívül a szerződésem részletei
körül is adódtak gondok, az anyagi
részekre gondoltam. Azután egy hétfői napon, délután éppen édesanyámmal beszéltem, aki közölte a családi
menüt – tekintve, hogy pár nap volt
hátra karácsonyig – én meg vettem
egy repülőjegyet, másnap reggel negyed hétre. Bementem a munkahelyemre, összepakoltam és elmentem
Glasgow-ba. Természetesen előtte kitöltöttem a felmondási időmet, mert
úgy volt, hogy egy másik városba megyek át dolgozni. De az kútba esett.
– Hogyan folytatódott az élete itthon?
– Budapesten, egy I. osztályú étteremben helyezkedtem el, mint bármixer. A szerződésem idén januárban
viszont lejárt, a meghosszabbítására
sajnos nem volt mód. Ekkor megpróbálkoztam a Stand up comedy műfajával, a Godot Dumaszínháznál. Minden hónapban van egy úgynevezett
félőrültek éjszakája… Itt előzetes

egyeztetés utána, kipróbálhatja magát
szinte bárki. Persze, azért nem árt jó
anyaggl készülni. Hetven körül volt
az aznapi fellépők száma, én a vége
felé léptem fel, amikor már bizony
sokan hazafelé indultak, hiszen este
11 körül lehetett az idő.
A fellépés után több pozitív visszajelzést kaptam, mind szakma, és mind
nem szakmabeliektől egyaránt. De
nem durrantottak pezsgőt, és nem
bombáztak szerződésekkel. Szóval
nem egyszerű bekerülni, bárki bármit
gondol. Egy ismerősöm egy évig járt
a dumaszínházba, mire azt mondták
neki, hogy jó, neked ide már nem kell
jönni többet, jöhetsz a „nagyokkal”.
De nem adom fel! Dolgozom továbbra is a céljaim megvalósításáért.
– Mihez kezdett ezek után?
– Egy ismerősöm idén márciusban
kiment a gödöllői rádióba, hogy hirdetni szeretne. Madarassy Anikó révén ott hallotta, hogy megújul az adó
és éppen műsorvezetőket keresnek.
Ez a hír eljutott hozzám, én pedig
azonnal jelentkeztem. A „vizsgán”
szerencsére átmentem, ráadásul saját
műsort is kaptam; ez volt a Trafik,
amikor is kedd délutánonként 13 és
18 óra között kerültem mikrofon
mögé. Június 22-től viszont változik a
műsorsávom, ugyanis hétfőtől péntekig, 10 és 13 óra között leszek megtalálható az éterben.
-cr-

Arany oklevél Oroszi Erika védőnőnek

33 év munkáját ismerték el
A Védőnők Napja alkalmából június 12én a Semmelweis Orvostudományi
Egyetem dísztermében tartott ünnepségen az 50 éve végzett védőnőknek arany
oklevelet adományozott dr. Székely
Tamás egészségügyi miniszter. Az adományozottak között volt Szlatki Lászlóné Oroszi Erika, aki 33 éven keresztül gondozta, szeretgette, tanítgatta védőnőként azokat a fiatal anyákat, akik
gödöllői körzetének fiatal szülői voltak.
Lelkiismeretes munkája, szerető törődése nemcsak a körzetében, hanem a település egészében tekintélyt, rangot,
megszólítható segítségadást, megbízható szakszerűséget jelentett mindenkinek, aki látókörébe került.
Több mint egy évtizeden keresztül,
szakmai munkája mellett az egyik legfontosabb szervező munkatársa, résztvevője volt annak a Családpedagógiai
Tábornak és Nyári Egyetemnek, aminek szervezője a TIT Pest-megyei Szervezete volt, s ami az egészet Gödöllőre,
az egykori Egészségügyi Minta-járás területére telepítette.
Az anya-, gyermekvédelemnek korábbi
hagyományai, a századforduló Magyarországának társadalmi, gazdasági és ebből következően demográfiai, népmozgalmi változásai keltették életre 1915ben a védőnői hálózatot, melyek napjainkig érezhetően meghatározták a célokat, elveket és módszereket. Ennek
neve a megalakuláskor Országos Stefánia Szövetség volt. Két fő célkitűzése
volt: 1.: a csecsemőhalandóság csökkentése és 2.: a nemzet számbeli erősbítése.
1927-ben a Rockefeller Alapítvány és
Johan Béla kidolgozta a falusi egész-

Olvasóink írták
Szerkesztőségünkbe csaknem minden
héten érkezik olyan olvasói levél, ami a
közterületek tisztasági állapotával foglalkozik. A június 10-én megjelent olvasói levél rovatunkban egyik kedves
olvasónk a Klapka utcai buszmegálló
állapotáról ír, ahol megemlítette, hogy
a helyi képviselőnek több alkalommal
szóltak, de nem történt változás. Mint
azt Pesti Rudolfné, az I. sz. választókörzet önkormányzati képviselője lapunkkal tudatta, mindössze egy alkalommal jelezték felé a buszmegállóban
történt szemetelést, amit ő a VÜSZI se-

ségvédelmi munka koncepcióját és gyakorlati megvalósítását, amit „Zöldkereszt Egészségvédelmi Szolgálatnak”
neveztek el. A szolgálat védőnői 1930tól olyan képzésben részesültek, ami
kettős képesítést adott: ápolónői és védőnői oklevelet. Ennek az volt a célja,
hogy az otthoni gondozás során az ápolással kapcsolatos problémák megoldására is felkészítse a védőnőket. 1927 és
1940 között a két szervezet párhuzamosan működött. Az 1960-as és 1970es évek között jelentős fejlődésnek indult az iskola-egészségügyi ellátás, ahol
a védőnők feladata a védőoltások, orvosi vizsgálatok előkészítése, megszervezése, vizsgálatokon való közreműködés, és bizonyos vizsgálatok önálló
vezetése, valamint a dokumentáció vezetése. Egyre nagyobb szerepet kapott
az iskolai egészségnevelés. 1973-tól a
családi életre nevelésben való részvétel
felvilágosító, egészségnevelő előadások
tartása formájában bővültek a szolgálat
feladatai.
HVI
gítségével eltakaríttatott. Mint említette, sajnos tud az itt lévő szemetelésről,
több alkalommal maga is intézkedett
annak eltakaríttatásáról. A buszmegállót eddig két alkalommal tették rendbe,
lakossági segítséggel parkosítottak,
legutóbb például tavaly ősszel.
Szintén problémás hely volt a Klapka
köz, ahová illegális hulladékot raktak
le ismeretlenek, ezt szintén több alkalommal eltakarították. A képviselő
kéri, ha valaki észleli a buszmegálló
környékén lévő szemetelést, azt jelezze
felé, hogy azonnal intézkedhessen.
Pesti Rudolfné az I.sz választókörzet
képviselője. Telefon: 06/30-288-4254
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Grófnő a hullamosóban
Mikor gróf Nádasdy Borbála első könyve, mely a Zagolni zabad címet viselte, kezembe került egy könyvesboltban, nem
keltette fel az érdeklődésemet.
Annak, hogy valaki szerzőként
odaírja egy könyv címlapjára,
hogy gróf, nagyon amatőr szaga – pardon, „zaga” – volt. Címeket, rangokat nem szokás
használni, ha könyvet, vagy
akár csak egy cikket írunk. A
doktori címét sem tünteti fel
valaki, akkor sem, ha a szakmájába vágó dologról értekezik. Nem tudom, miért van így,
de így van.
Most elolvastam Nádasdy Borbála
második könyvét, A szabadság zagát,
s már nagyon is érdekelne az első is.
Amatőrségről szó sincs, noha önéletrajzot ír, melynek során sokan nem
tudnak felülemelkedni hajdani sérelmeiken, frusztrációikon, utólag akarnak jól beolvasni, igazságot szolgáltatni maguknak, panaszkodnak, mérgelődnek, támadnak.
Holott egyetlen tennivalójuk lenne: ábrázolni. Nádasdy Borbála ábrázol. Nem elfogult, nem indulatos. A
vele történtekről való beszámoló során végig megőrzi a hidegvérét, a
tisztánlátását. A humorát.

Mindent, ami kijutott
neki az életben, tökéletes
természetességgel fogad. S sok
minden kijutott: fent
és lent, s megint fent és megint lent,
akárhányszor. Ott kezdődik A szabadság zaga története, hogy 1957 februárjában elhagyja Magyarországot.
Bécsbe kerül, kopottan és szegényen
– a kötet megannyi fotója közül az elsőnek az aláírása: Ágrólszakadtan –,
ámul és bámul, hogy ott minden
„fényárban úszik”, de az első ámulásbámulás után hamar észreveszi az árnyakat.
Általában végig jellemző, hogy
mindennek látja a színét is, a fonákját
is. Nem esik sem feltétlen elragadtatásba, sem kétségbe semmitől. Az
emberek számára nem csak ilyenek
vagy csak olyanok, hanem mindig
sokszínűek, sokoldalúak. Könnyen
átérzi az övéitől eltérő szempontjaikat.
Már 1957-ben megnyílik előtte a
lehetőség, hogy színésznő legyen.
Sztár. Filmekben és színpadon is szerepel Bécsben és Münchenben. Fotói
lapok címoldalára kerülnek, újságcikkekben lelkesednek érte.
Aztán férjhez megy egy Párizsban
élő oroszhoz, s ezzel véget is ér színésznői pályája. Párizsban már szó

sincs róla, hogy filmnek, színháznak
a közelébe kerülhessen. Esetleg egy
kis modellkedés adódik.
Feleség és anya, akit a férje eltart,
míg aztán, tízévnyi házasság után el
nem hagy. Attól kezdve gondoskodnia kell a maga és kisfia megélhetéséről. Semmilyen munkától nem riad
vissza. Éjszakai portás lesz egy bárban, hullamosó egy kórházban, pénztáros egy lemezboltban…
Megtudhatjuk tőle, szépítés nélkül,
milyen is emigránsnak lenni. Hogyan, milyen formában gyötri az emigránst a honvágy.
Könyve utolsó bekezdésének első
mondata: „Magyarnak lenni és maradni számomra mindig nagy kaland
volt.”
(Gróf Nádasdy Borbála: A szabadság
- nád zaga”)

Ismét jutalom a jó tanulóknak!
A Bagoly könyvesbolt a korábbiakhoz híven az idén is kedvezményt ad azoknak a diákoknak, akik eredményesen zárták
a 2007/2008-as tanévet. Július végéig a szótárak és a nyelvkönyvek kivételével 10 %-os kedvezménnyel vásárolhatnak
a bolt kínálatából azok, akik kitűnő vagy jeles eredményt értek el.
A kedvezmény július végéig, a bizonyítvány felmutatása mellett vehető igénybe.

Művészetek találkozása hat helyszínen

Múzeumok éjszakája
(Folytatás az 1. oldalról)

A gyerekek fantáziáját igencsak megmozgatta a lehetőség, hogy a kannibálokról gyarapíthatják ismereteiket.
A kézműves foglalkozás inkább a kicsiket vonzotta, míg a felnőttek a kiállítások látogatása mellett az esti irodalmi vetélkedőre készültek. A programot Gödöllői „celebek” Léda szalonjában címmel hirdette meg az in-

tézmény. Ferdinandy György írót,
Gaál Noémi időjóst, Pécsi Ildikó
Kossuth-díjas színművészt, valamint
Radnóti László és Veiszer Alinda
újságírókat invitálták egy kis irodalomtörténeti beszélgetésre. Ennek során nem csak a városunkban élő, illetve innen származó hírességekkel ismerkedhetett meg a közönség, hanem
– egy játékos irodalmi vetélkedő keretében – a gödöllői irodalmi élet
gyöngyszemeivel is. A meghívott
vendégek által tolmácsolt művek között ismert és kevésbé ismert művekből is hallhattak részleteket a közönség tagjai.
Hagyományosan az idén is résztvevő-

je volt a rendezvénysorozatnak a Művészetek Háza, ahol a Gödöllői Galériában Márton László festőművész tárlatát tekinthették meg, az éjszaka folyamán pedig az Orosz Zoltán
Trió (harmonika- gitár-bőgő)
koncertje várta a közönséget.
A GIM-házban a Hortus Semperflorens című kiállítás csodás
alkotásait tekinthették meg a látogatók, akiket
mécsesek meleg fénye csalogatott be a művésztelepre. A
hideg esőben a pompázatos
kertet nem nagyon élvezhették a látogatók, a tárlat azonban kárpótolta őket.
A rendezvénynek két olyan helyszíne
is volt, ami első alkalommal kapcsolódott be a programsorozatba:
az Erzsébet királyné Szálloda
és a Levendula Galéria.
A szálloda udvarán már reggeltől kézműves- és iparművészeti vásár várta a látogatókat. Az udvarra tervezett esti programoknak a díszterem
adott helyet. Először a Cuento Gitarre Trió, majd az Erkel
Ferenc Általános Iskola gyermekkórusa adott koncertet, végezetül
pedig a Velliciamo Musical Csoport
műsorát élvezhették a látogatók,
akiknek lehetőségük nyílt a szálloda
megtekintésére is. Az eső ellenére az
udvaron egész este lobogott a tűz
azok örömére – s ilyenek szép számmal akadtak –, akik vállalták, hogy
átugorjanak a lángok fölött.
A Levendula Galériában is két rendezvény várta a látogatókat. 18 órakor került sor a Dercsényiné Horváth
Gabriella nemezbabáira kiírt meseíró-pályázat eredményhirdetésére. A
galéria által meghirdetett pályázatra
az ország minden tájáról érkezett mese, Hódmezővásárhelytől Moháig és

persze nagyon sok gödöllői induló is
volt. A beérkezett alkotások közül gyermek kategóriában Káré Liliána, Vinár
Anna, Bautista S. Áron, Vass Boglárka, a kiskamaszok közül Faragó
Virág, Mocsári Bernadett, Dányi
Leonetta, Orbán Éva, Jakab Kitti
Eszter, a felnőttek alkotásaiból pedig
Faragó Edit, Kiss-Péterffy Márta,
Hangodi Mária munkáját díjazták. A
legjobbnak Gyenge Réka Bettina
meséjét tartotta a zsűri. A díjazottak a
Leveldula Galéria és a Bagoly Köny-

Indonéz folklór a Barokk Színházban

Fények, árnyak, bábok
Igazi különlegesség részesei lehettek azok,
akik június 16-án a királyi kastély Barokk Színházában megtekintették azt a bábjátékot,
amit az indonéziai Sena
Wangi együttes mutatott be.
A telt ház előtt megtartott esten, a Hanumán, a követ című árnyjáték előadást mutatták be, melyen bőrből
készült bábokkal elevenítették meg a Ramajana eposz indonéz változatából
vett részletet. Az előadás bábmestere Ki Gunarto Guno Talijendro volt, aki
beavatta a nézőket ennek a művészeti ágnak a titkaiba. Az előadás előtt Mangasi Sihombing, az Indonéz
Köztársaság magyarországi
nagykövete és dr. Gémesi
György polgármester mondott köszöntőt.
Az indonéz árnyjáték művészetet az UNESCO 2003ban „az emberiség világöröksége mesterdarabja címmel ruházta fel.
-bj-

vesbolt ajándékait kapták. Ezen az estén került sor Veress Enéh és Gál Lehel Kőporból című kiállításának zenével egybekötött megnyitójára. A
közönség az eső ellenére ellepte a
Remsey közt, ahol a mesék, bábok,
szobrok és képek mellett finomabbnál
finomabb házi készítésű sütemények
várták a betérőket.
A korábbi évek hagyományaihoz hí-

ven, a mindig zsúfolt „gőzösre” most is
nagyon sokan vártak, annak ellenére,
hogy a hideg, esős időjárás nem fogadta kegyeibe az érdeklődőket.
-jk-

19. Magyar Szabadság Napja

Magyar Mise Gödöllőn
Június 27-én, szombaton este
21 órakor a Tolcsvay-testvérek
Magyar Mise című oratóriumát
mutatják be a gödöllői Alsóparkban, az idei, sorrendben
immár a 19. Magyar Szabadság
Napja ünnepség keretében.
1987-ben, 22 évvel ezelőtt, a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon tartották
Tolcsvay László és Tolcsvay Béla
rockoratóriumának ősbemutatóját, és
még ugyanabban az évben rendezték
a szegedi, Dóm téri premierjét.
Az előadásokat 1990 tavaszán országos turné követte, a Zeneakadémián
tartott estről a Magyar Televízió is
felvételt készített. A Magyar mise
külföldön is nagy sikert aratott. Németországi templomokban (München,
Dortmund, Aachen, Haltern, Bottrop,
Arnsberg) és koncertszínpadokon
mutatták be a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jótékonysági koncertjein,
melyeket Kozma Imre atya és a néhai Csilla von Böeselager szervezett.

Nagyszabású koncerteken mutatták be a Tolcsvay-testvérek oratóriumát 2000. március 15-én az egri
bazilikában, majd számos hazai templomban turnéztak vele a szereplők.
Három évre rá Erdélyben mutatták
be, ahol az ottani kórusok és szólisták
énekelték.
Hanglemezen először húsz évvel
ezelőtt jelentették meg. A hazai kiadást egy németországi lemezfelvétel
követte, amelyet később Magyarországon is megjelentettek.
A Magyar Mise ünnepi műsorában
– a szerző Tolcsvay László mellett –
olyan ismert művészek lépnek fel,
mint Sebestyén Márta, Sáfár Mónika, Sasvári Sándor, az Amadinda
együttes, a Dohnányi Zenekar, a Hegedős együttes, Födő Sándor rockzenekara, a Honvéd együttes férfikara
és tánckara, valamint a Rotunda
együttes.
Az előadást a Duna Televízió élőben közvetíti.
-at-
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GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY
INTENZÍV nyári képző- és iparművészeti tanfolyamok fiataloknak és felnőtteknek
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.

A MÁR ELINDULT TANFOLYAMAINKHOZ IS LEHET MÉG CSATLAKOZNI !
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.

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)

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

OTTHONTALANSÁG
FERDINANDY GYÖRGY: Csak egy nap a világ (2008) és Az amerikai
menekült (2009) című könyveinek bemutatója a
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban
2009. JÚNIUS 26-ÁN PÉNTEKEN 18 ÓRAKOR
Az íróval beszélget:
G. Merva Mária irodalomtörténész
és Varga Zoltán Zsolt szobrászművész
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 6-8. Tel. 28-515-280
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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!

Fényi Ottó (1917–2002)
Fényi Ottó 1917. január 6-án született Koskócon (Felvidék). 1934. szeptember 8-án lépett be a Premontrei Kanonokrend Jászóvári Prépostságába, Gödöllőn öltötte magára premontrei szerzetesek fehér ruháját. Teológiai és bölcsészeti tanulmányait Gödöllőn, Budapesten, Innsbruckban és Einsiedelnben végezte. Örökfogadalmát a visszatért Jászóvárott
tette le 1939. augusztus 28-án, és ugyanott szentelte pappá
Madarász István kassai püspök szeptember 7-én. Magyar-német szakos paptanárként kezdte működését a gödöllői premontrei gimnáziumban. Az ötletekben gazdag, tevékeny fiatal tanár és cserkészvezető hamarosan az ifjúság kedvence
lett. Miután a háború alatt hadifogolytábornak használt iskolaépületben 1945 végétől újra folytatódhatott a tanítás, a viszszaköltözésnek, takarításnak, helyreállításnak – tanítványait
példamutatással mozgósítva – állt az élére. Az intézmény
1948-ban történt államosításáig ő volt az iskola cserkészparancsnoka. A szétszóratás idején néhány hónapos felsőgödi
lelkipásztori munka után évekig fizikai munkával kereste kenyerét, mint lakatos. A 60-as évektől kezdve levéltári kutatómunkát folytatott a Székesfehérvári Püspökség és a Mezőgazdasági Múzeum számára. Mindeközben fokozatosan magára vette a szétszóratásban élő idősebb rendi testvérek gondjait. 1964-ben a rend utolsó prépostja, dr. Gerinczy Pál delegálta a közösség irányítására, 1974-től pedig a Magyarországon élő rendtagok adminisztrátora lett. Az egyházüldöző állam meghiúsította nagy tervét, a romos zsámbéki prépostsági
templom helyreállítását, de helyette „élő kövekből“ felépítette a titokban működő zsámbéki premontrei közösséget, a
rend továbbélésének zálogát. Atyai szigorral és nagy szeretettel adta át a rendi tradíciókat a titokban fogadalmat tett fiatalabb rendi testvéreinek, akiknek lengyelországi papszentelését
is megszervezte. Sok egyéb más foglalatossága mellett gondoskodott egykori szerzetestársai méltó nyughelyéről a gödöllői temetőben.
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Város–Kép

Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjével tüntették ki,
1997-ben pedig Gödöllő városának díszpolgára lett, majd lelkipásztori és pedagógiai fáradozásaiért a Váci egyházmegye
„Pro Dioecesi Vaciensi” kitüntetésében részesítette. Gyémánt
miséjét – nagy boldogságára – Jeruzsálemben tarthatta. Megalapításától fáradhatatlan szervezője volt a Premontrei Öregdiákok Egyesületének, mint annak elnöke.

Keresztelő Szent János születésének ünnepe

A világosság, a fény diadala
A júniusban ünnepelt egyházi és
világi ünnepeknek nagy része
kapcsolódik a napfordulóhoz.
Ezen a napon, azaz június 21-én van az
északi félteke leghosszabb nappala és
legrövidebb éjszakája. Ám Szent Iván
éjszakája mégsem 21-ére esik, hanem
24-ére. Ennek okára a csillagászat ad
magyarázatot. A nyári napforduló
ugyanis az évnek az a pontja, amikor a
legmagasabb delelési ponton áll az égbolton a Nap.
Az északi félteke népei ezen a napon
a legrövidebb éjszaka, a természet, és a
fák tiszteletére tartottak szertartásokat.
A tűzfesztiválok és a szerelmi mágia,
varázslás és bűbáj éje volt ez. Az éjszaka és a tűz mágikus bűbáját hatásosnak
gondolták mind az aktuális szerelmekre, mind a jövendőkre: a szerelmeseknek együtt, vagy külön-külön kellett
átugraniuk a szerencsét hozó lángok
fölött, melyek így messze űzték tőlük a
rosszat. Minden, ekkor elvégzett munka is bűbájos hatású volt: a patakok
mellől ekkor begyűjtött virágoknak és
gyógynövényeknek gyógyító hatást tulajdonítottak, fertőtlenítő hatással bírtak mind az emberekre, mind az állatokra, de még a földekre is. A forrásokat és kutakat kitisztították és feldíszítették erre a napra. Mindezt azért, hogy
növeljék a termékenységet, és a kutakban-forrásokban lakó szellemeket ki-

Nagyobb figyelmet a küldetésnek

A papok éve
Vianney Szent János (17861859) halálának 150. évfordulójához kapcsolódóan XVI. Benedek pápa Krisztus hűsége, a papok hűsége mottóval a papoknak szentelt év meghirdetését
jelentette be március 16-án a
Kléruskongregáció plenáris ülésén Rómában.
A Szentatya Jézus Szentséges Szíve
napján, június 19-én vesperás keretében nyitotta meg az évet, ez alkalomra
az arsi plébános ereklyéi Franciaországból az Örök Városba érkeztek. A
2010. június 19-ig tartó esztendő során
Benedek pápa a világon élő valamenynyi pap védőszentjévé nyilvánította
Vianney Szent Jánost, egy gyóntatók és
lelki vezetők számára készült direktóri-

A Gödöllői Premontrei Perjelség hivatalos újraindulásakor, 1990. február 5-én ő lett a rendi közösség kormányzó
perjele, ezt a tisztségét 1997. január 6-ig töltötte be. Vezetésével nyilvánosan is elkezdődött a rendi közösség élete Gödöllőn és Zsámbékon. Városunkban rendházat és templomot
épített. Ezzel egyidőben fogott élete legfőbb céljának, pedagógusi küldetésének időszerű megvalósításához, a gimnázium újraszervezéséhez. Jó gyakorlati és diplomáciai érzékének köszönhetően a régi, a számára oly kedves iskolaépületben működő agráregyetemmel súrlódásmentes maradt a kapcsolat. Hajlandó volt „kárpótlásként” két kisebb épületet elfogadni a tanítás megkezdéséhez a közvetlen szomszédságban,
ahonnan még mindig látható a lefestések
után is előtűnő premontrei jelmondat a
volt gimnázium homlokzatán: Virtute
vinces. Az 1992. szeptemberében újra
alapította a Gödöllői Premontrei Szent
Norbert Gimnáziumot, aminek ő volt az
első igazgatója. 1997-ig vezette az intézményt. Alapító tevékenységét a világi
hatóságok is méltányolták: 1993-ban a

2001 őszén hirtelen súlyossá vált betegsége. Leromlott testi állapotában teljesen visszavonult, de még kieszközölte –
szinte a halálos ágyán, hogy az iskola szomszédságában lévő
rendi temetőhöz vezető út a régi gimnáziumot 1924-ben
megteremtő Takács Menyhért prépost nevét kapja meg.
2002. március 14-én ezen az úton kísérték mély megrendüléssel végső gödöllői nyughelyére, a premontrei temetőbe.

engeszteljék. Ez az időszak volt leginkább alkalmas a házasságok megkötésére is.
A nyári napfordulót tehát a kezdetektől fogva tisztelték, az északi féltekén. Mivel pedig az ünnep szimbolikája a fény és a világosság győzelmét fejezte ki a sötétség és a halál felett, az
egyház is élt ezzel az eszközzel, és erre
a napra helyezte Keresztelő Szent János születése napjának ünnepét.
Június 24. (mely hónap másik neve
egyébként Szent Iván hava) a nyári
napforduló napja, december 24-e pedig
a télié. Két születés, egy Keresztelőé és
egy Megváltóé. A Keresztelő, aki a
fényben született, és ezzel a fénnyel kereszteli meg azt, aki majd győzedelmeskedik a halálon. Így a keresztény
szimbolikába is beillesztést nyert a
fény-sötétség küzdelme, itt ezért ünnepelhették a nyári napfordulót.
Joggal tehetjük fel tehát a kérdést, ha
Keresztelő Szent János születésére emlékezünk ezen a napon, akkor miért tulajdonítják az ünnepet mégis Szent
Ivánnak? Azért, mert az Iván név a régi
magyar Jovános, Ivános alakjából származik, illetve a János névnek szláv formájából. Eredetileg héber-görög-latinorosz-magyar eredetű név, jelentése Isten kegyelme, Isten kegyelmes. Így tehát Szent János havának Szent János
éjszakája nem más, mint Iván napja
június hónapban: 24-e.

um kiadására
kerül sor, és kötetbe foglalva
megjelennek a
Szentatya a papi élet és küldetés lényegi vonásait elemző
írásai is.
A Kléruskongregáció az egyházmegyék főpásztoraival és a szerzetesrendek elöljáróival együtt lelki és pasztorális kezdeményezések koordinálását
tervezi. Ezek célja, hogy a papság az
egyházban és a modern társadalomban
betöltött szerepére és küldetésére, valamint a papképzés fontosságára irányítsa a figyelmet. Az év zárásaként megrendezik a papok világtalálkozóját az
olasz fővárosban. Forrás: Magyar Kurír
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Élő–Világ

Nem csak kertészeknek

Állati dolgok

Komondor, a kutyák királya Pipacsok
A komondor egyik legősibb
és legjellegzetesebb kutyafajtánk. A népvándorlás idején
kerülhetett a Kárpát-medencébe, mint a csordák, nyájak védelmezője és kísérője.
Nyelvemlékeinkben is már századokkal ezelőtt felbukkan. Kákonyi Péter
1574-ben vetette papírra Astiagis király históriáját ahol már ír a komondorról: „Pásztor nézi vala, gyermeket
szoptatja / Egy fias kamondor és körül forogja / Vadak, madaraktól igen
oltalmazza / És melegségével gyermeket táplálja…“
A komondor a kunlakta vidékek
pásztorkutyája lehetett, s nem kizárt,
hogy a kunok hozták be nagy testű
pásztorkutyáikat a XIII. század közepén. Ezt bizonyítják részben a romániai helynevek, részben pedig Bökönyi Sándor szíves szóbeli közlése,
miszerint az ázsai sztyeppövezet nagy
testű pásztorkutyái kuvasz típusúak,
de Ukrajnában – a hajdani Kumániában – ma is komondor típusú pásztorkutyákat találunk. Feladata nem a terelés volt, hanem a kuvaszhoz hason-

lóan a nyáj megvédése a ragadozóktól
és a tolvajoktól, hiszen őseink legfontosabb vagyontárgya az élő állat volt.
Az éjjeli őrködés során a komondort
fehér színe segítségével különböztették meg a támadóktól. Nevezték gubancos magyar juhászkutyának, selyemszőrű farkasebnek, pusztai komondornak, lompos szőrű komondornak, bagolyszemű komondornak
vagy csak egyszerűen komondornak,
amely szó a nyelvemlékek szerint

mindig a nyájat őrző nagy testű kutyákat jelölte.
Külső tulajdonságainak kialakításában közrejátszottak a szélsőséges
időjárási körülmények, melyek az eurázsiai sztyeppre jellemzőek – a perzselően meleg nyár, és a rendkívül kemény tél. Ez a vastag, nemezes szőrtakaró pajzsként védte a kutyák testét
akkor is, amikor a támadó farkasokkal küzdöttek. Különleges szőrszerkezete mintegy termosztátként működik, éppúgy védi viselőjét a melegtől,
mint a hidegtől. Erősebb felszőrökből
és finom aljszőrzetből álló bundáját
nem vedli, az elhalt szálak alkotják
nemezes, szalagos, vagy zsinóros
képletű palástját. Ez a csodálatos köntös nem igényel annyi munkát, mint
amennyit ránézésre gondolnánk róla.
Alapos, rendszeres gondozással megelőzhető a szőrtincsek túlságos összeragadása. A bunda szerkezetéből adó-

Biztosan nagyon sokan, ha behunyják a szemüket, és egy vadvirágos rétre gondolnak, akkor
elsőként a piros pipacsok és a
kék szarkalábak jelennek meg.
Tény, a legtöbb romantikus filmben is, ha egy vadvirágos tájat
szeretnének megjeleníteni, akkor a pipacs kihagyhatatlan. De
ma már nem csak a mezőn élvezhetjük ezeket a különösen
kedves virágokat, hiszen egyre
több faja kapható a kertészetekben is, és akár saját kertünk
is pipacstengerré változhat.
dóan öntisztuló, a legnagyobb sárban
heverésző kutya is gyönyörű csontfehér lesz teljes száradás után. Nagy
termete és vastag szőre ellenére mozgása kimért, elegáns. Aki látott már
teljes díszben pompázó komondort,
nehezen tud szabadulni a látvány varázsától.
Hatalmas méretéből adódóan lassú
fejlődésű, végleges méretét csak kétéves kora körül, teljes szépségű szőrzetét pedig még jóval később éri el. A
fajtáról általánosságban elmondható,
hogy igen erőteljes, ellenálló szervezetű, környezeti
körülmények tekintetében igénytelen.
Nem
mondható
el
ugyanez a „lelkéről“. A komondor
hatalmas
szőrköntöse még nagyobb szívet takar, amiben élesen különbözik
több nagy testű
őrző kutyafajtától. Ennek oka talán abban rejlik, hogy míg sok hasonló kutya kifejezetten önállóan, legfeljebb egy-egy ember felügyeletével
látta el feladatát, addig a komondor a
családhoz jobban kötődött. Ő nem a
havasokba felterelt csordákat őrizte
magányosan, sokkal inkább a táborhelyet, majd később a tanyát, ahol
együtt volt az állatokkal, és a családdal is.
Szigorú értelemben vett sarkos kiképzést nem igényel, egyszerűen tud
mindent, amire a
szolgálathoz szüksége van, mást nem
kell követelni tőle.
Az őrző-védő munkára tanítani szükségtelen, hiszen ez
az ösztön oly mélyen
gyökerezik
benne, hogy talán
leszoktatni sem lehetne róla.
Területét kérlelhetetlenül
őrzi,
nem ismer pardont
sem pedig félelmet.
Az ellenőrzése alá tartozó portára
semmiféle élőlényt nem enged: „Tán
még a verebet is megfogná, ha utána
tudna repülni!“ – hallani régi komondoros gazdáktól. Jobbára csendesen
elhúzódik valahol, ahonnan belátja a
terepet, de az is megesik, hogy a jelzőkutyákra bízza magát, azonban az
első gyanús jelre azonnal ott terem, és
„intézkedik“. Támadása hangtalan és
védhetetlen: mint egy gőzmozdony, úgy tarolja le a
betolakodót, majd a földre
nyomja, és ha mozdul, hatalmas állkapcsának szorításával bírja jobb belátásra.
Mindamellett nem ismerünk a komondorról olyan
történetet, mely a napjainkban ismétlődő sajnálatos
esetekhez hasonló volna,
mivel célja nem az ölés,
csak a betolakodó harckép-

A mákfélék családjába sok lágyszárú
növény, és néhány cserje tartozik. Az
északi féltekén, különösen a mediter-

rán régióban gyakoriak az ide tartozó
növények. A család 25 nemzetsége és
200 faja gyakran tejnedvet, illetve
más növényi nedveket tartalmaz.
Nyél nélküli leveleik gyakran váltakozó állásúak. Köztük található az
ópium vagy olajmák, amelynek éretlen tokterméséből vonják ki az alkaloidot. Mások jellegzetes gyom-,
illetve dísznövények.

A pipacs mára kissé elfeledett dísznövény, pedig virágainak szépsége,
viszonylagos igénytelensége miatt
megérdemli a figyelmünket. E virágos gyógynövények némelyikét kizárólag díszítés céljából nemesítették
ki. A pipacsmezők szépségét varázsolhatjuk kertünk napos részébe. A
pipacsok szegélyek, sziklakertek díszei is lehetnek. A nálunk őshonos
mezei pipacs (Papaver rhoeas) a mák
telenné tétele. Támadását látva azt
gondolhatná aki nem ismeri, hogy
egy ilyen vadállatot veszélyes a háznál tartani; azonban a komondor
agyában mintha egy áthághatatlan gát
volna, ami a hozzátartozók esetén
minden agressziót kizár.
Érthető ez annak tükrében, ha meggondoljuk, hogyan is szelektálódha-

testvére.
Szántók
szélén,
tarlókon,
parlagokon közönséges gyom. A búzatáblák szélén a mezei szarkalábbal és a
búzavirággal tömegesen terem. A pipacs a vegyszeres
gyomirtás következtében kiszorult a vetésből az utak szélére, beköltözött kertjeinkbe. Vágott
virágként értéktelen, de helyben
hosszan gyönyörködhetünk dús virágzásában, s talán még száron maradó apró gubói is dekoratívak. Ha
akarjuk, hogy évekre megtelepedjen
kertünkben, várjuk meg, míg virágai
megszáradnak és elhintik magvaikat.
Alacsony, mindössze húsz centiméteres száron az alpesi törpemák
(Papaver alpinum) fehér, rózsaszínű vagy narancs sárga virágai késő
tavasztól nyár közepéig nyílnak. A
virág porzói jellegzetesen befelé
görbülnek. Erősen szabdalt levelei
páfrány jelleget kölcsönöznek a
növénynek. Ha az elnyílt virágfejeket folyamatosan leszedjük, hoszszan virágzik, bár az egyes virágok
csak pár napig élnek. Mészköves
talajjal is megelégszik. Napfény
kedvelő. Mindezért sziklakertekbe
is ajánlott.
Az izlandi mák (Papaver nudicaule) fagytűrő évelő. Szürkészöld, szárnyas vagy karéjos levelei
rozettában fejlődnek. A virágszár levéltelen, szőrrel borított. Ő sem nő 60
cm-nél magasabbra, és vérvörös, narancs, krémszínű vagy fehér virágai
minden sziklakert díszére válnak.
Nyáron azonban már visszahúzódik.
Vágott virágként is kitűnő. A hűvös
klíma növénye. Napfénykedvelő. A jó
vízgazdálkodású talajokat kedveli.
A magas, olykor a méteres magasságot is elérő évelő díszpipacs (Papaver orientale)
ágyásszegélyekbe,
kerítés mellé, rézsűre kerülhet. Jellegzetesen kora nyári
virág. A 15 cm átmérőjű, kehely alakú, krepp papírhoz
hasonló virágszirmok skarlátvörösek. Teljes napon,
száraz és nedves
klímán egyaránt fejlődik. Virágzás után néhány héttel érdemes visszavágni, mert a növény
megcsúnyul. A helyén maradt űrt hamarosan elfoglalják a környező növények. Ha a virágfejeket
nem távolítjuk el, hanem
hagyjuk, hogy a magvak
beérjenek, magától elszaporodik.
tott a fajta, amíg eljutott a jelenleg ismert állapotába: ha egy ilyen méretű
és teljesítményű állat a háziállatok
vagy az ember ellen fordul, annak
nem sok esélye van, ezért valószínűleg már ősidőktől fogva feltehetően
kíméletlenül kiselejteztek minden
olyan egyedet, amelyik nem tartotta
tiszteletben a „házirendet“.
Ügyeljünk arra, hogy következetesen, sok-sok szeretettel neveljük, tiszteletben tartva igényeit. Megfelelő gondozás mellett valóban rászolgál a „kutyák királya“ elnevezésre, és a család mindig hű barátja és védelmezője marad.
A II. világháborúban a
komondorpopuláció ugyanúgy nagy veszteségeket
szenvedett el, mint a kuva-

A legelterjedtebb díszmák vagy pipacs a Papaver somniferum. Nálunk
egynyári növény. Nyél nélküli, felfelé
törő, ovális levelei gyakran fogazottak, fűrészeltek. Ragyogó fehér vagy
vörös virágai az 1,2 méteres magasságot is elérik. A talaj kémhatására nem
érzékeny, és a csapadék igénye is tág
határok közé esik. Nedves, termékeny
talajon fejlődik a legjobban, eredendően fagytűrő, de fagyérzékeny változatai is ismertek. Egyes fajtái alkaloidban gazdagok (ópium). Az ópium
az éretlen toktermésből nyerhető ki. A
díszváltozatokban csak nyomokban
található alkaloida. Ugyanakkor
mindegyikük magja, amelyeket mákként ismerünk, gasztronómiai céllal
felhasználhatók. A vetőmagboltok kínálatában – a gazdag színválasztékon
túl – találhatunk egyszerű, féltelt és
telt virágú változatokat.
Ugyanebbe a növénycsaládba, de
más nemzetségbe tartozik a sárga,
esetenként fehér színárnyalatokban
júniustól szeptemberig virító kaliforniai kakukkmák (Eschscholtzia californica). Selymesen fénylő négy szirma tűző napsütésben teljesen kiterül.
Egynyáriként nevelhető. A viaszréteggel borított, kékes szár alapjánál
fejlődő levelek finoman szárnyaltak.
Szintén alkaloidokban gazdag, amelyek hatása az opiátékéhoz hasonló,
csak sokkal gyengébb. Fájdalomcsillapító és nyugtató hatású, köhögés
csillapító gyógynövény. Komplex vegyületei az idegsejtek adrenalin átvitelére hatnak.

szoké. Utána viszont megváltozott a
tenyésztés iránya: míg korábban az
ősi értékek megőrzésére helyezték a
hangsúlyt, később az esztétikai megjelenés is fontossá vált. A szőrzet egyre inkább szalagossá, zsinórossá vált,
eltűnt a krémszínű árnyalat, és nagyobb testűek lettek a komondorok.
De ezzel együtt nem tűntek el a fajta
ősi jó tulajdonságai, a karakánság, bátorság, hűség és méltóságteljesség.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Június 27-28.:

dr. Vaskó Márta
Tel.: 20-991-3057
Veresegyház, Bánóczi u. 2.
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HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.) értékesíti a Gödöllőn, a nagyfenyvesi városrészben levő 4427/4, 4427/6
és 4427/8 helyrajzi számú földrészletekből
álló, ún. Meggyes ingatlan-együttest és a
4844/7 helyrajzi számú ingatlant.
I. Az ingatlan-együttes ismertetése:
Az ingatlan-együttes az Őz utca, a Fenyvesi
nagyút, a Boróka utcai teleksor és az Alma utcai teleksor által határolt területen található.
Az ingatlan-együttest alkotó földrészletek
egymás mellett helyezkednek el, kertvárosias
lakóterület besorolásúak, közművel ellátatlanok. A közműtervek rendelkezésre állnak.
1. 4427/4 helyrajzi számú, 9919 m2 területű,
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.
2. 4427/6 helyrajzi számú, 3088 m2 területű,
beépítetlen terület megnevezésű földrészlet.
3. 4427/8 helyrajzi számú, 7328 m2 területű,
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.
Az ingatlanok jelenleg nem minősülnek építési
telkeknek. Építési telekké válásukhoz a
4427/5 és 4427/7 helyrajzi számú területeken a helyi közutak megépítése, közforgalomba helyezése, ekként való ingatlan-nyilvántartásban való átvezetése is szükséges. A vételi ajánlat mindhárom ingatlanra együtt, illet-

2009. június 24.

Közérdek
ve külön-külön is benyújtható.
Az ingatlanok irányára:
1. 96.710.000 Ft + ÁFA
2. 30.110.000 Ft + ÁFA
3. 71.450.000 Ft + ÁFA
II. A 4844/7 helyrajzi számú ingatlan ismertetése:
A beépítetlen terület megnevezésű, 1 ha 7037
m2 területű ingatlan az Ipolyság utca és a Túróc utca sarkán található, közművel ellátatlan,
településközponti vegyes területbe sorolt építési telek.
Az ingatlan irányára:
163.700.000 Ft + ÁFA
A vételi ajánlatok folyamatosan nyújthatók
be.
A vételi ajánlatoknak a tájékoztatóban előírtakat kell tartalmaznia!
Az írásos tájékoztatók a Városháza II. emelet
233. számú helyiségében vehetők át.
Az érdeklődők részére részletes tájékoztatást
ad: Tolnai Katalin (Városháza II. emelet 233.
sz. helyiség).
Telefon: 28/529-253
E-mail: tolnai@godollo.hu
A vételi ajánlatok benyújtásának helye: Gödöllő, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda, 233. számú helyiségben, Tolnai Katalin főmunkatársnak.

Hirdetmény

Felhívás

Felhívás

Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a város állampolgárait, hogy a Köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 71/A.
§. alapján a Köztisztviselők Napja július 1-je,
amely a közigazgatási szerveknél munkaszüneti nap.

Az elmúlt hetekben a város több
pontjáról eltávolításra kerültek az
illegálisan kihelyezett hirdetőtáblák a 16/2006 (VI.26.) számú önkormányzati rendelet 21.§-a alapján. Az eltávolított reklámhordozót
a megbízott szervezet a tulajdonos
költségére és veszélyére 30 napig
tárolja, mely idő alatt a tulajdonos
tulajdonjogának igazolását követően átveheti. A kényszereltávolítás,
elszállítás, a tárolás és megsemmisítés költségei a tulajdonost terhelik. A tárolási idő leteltével a tulajdonos által el nem szállított reklámhordozó megsemmisítésre, vagy
értékesítésre kerül.
A hirdetőtáblák átvételéről információ a következő telefonszámon kérhető: 28/529-169, a táblák listája pedig megtekinthető a
www.godollo.hu weblapon.

FENTI SZABÁLYOZÁS OKÁN 2009. JÚLIUS 1-JÉN (SZERDÁN)
A POLGÁRMESTERI HIVATAL ZÁRVA TART.
Az OKMÁNYIRODÁN AZ ÜGYFÉLFOGADÁS
2009. JÚNIUS 30-ÁN (KEDDEN) 14 ÓRÁTÓL SZÜNETEL.

Tájékoztatjuk a
lakosságot, hogy
Gémesi György
polgármester
július 8-ai
fogadónapja
elmarad!

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
felhívása
SEGÍTSÉG A CSÁNGÓKNAK
Tájékoztató kötelező
kéményseprő-ipari
feladatok ellátásáról

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!

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!

AZ IDEJÉBEN FELISMERT MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!
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 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. 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.
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.
Július 2. csütörtök: Faiskola u. 3.,

Faiskola tér 12., Fürdő u. – Kőrösi
Cs. S. 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. elé.
Július 6. hétfő: Csipke u. 7., Légszesz u. 9., Fürdő u. – Légszesz u.
sarok, Sík S. u. 6., Sík S. u. 18., Isaszegi u. – Alvég u. sarok, Baromfitelep, Méhészet, Isaszegi u. 7., Isaszegi u. 30., Isaszegi u. 57., Isaszegi
u. 80.
Július 7. kedd: Isaszegi u. 112., Malomtó utca, Gépgyári lakótelep közepe, Podmaniczky u. 4., Podmaniczky u. 30., Podmaniczky u. 52.,
Fácánsor –Erdész köz sarok , Fácánsor
23-26. közé, Fácánsor 24- 40. közé,
Fácánsor 66-67. elé, Premontrei u. 6.,
Köztársaság u. – Erdész köz sarok.

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
A Gödöllőn lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta
eltelt két év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják őket
a Flór Ferenc Kórházban
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Tel.: 06-28/507-126) vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.
2009. június 23. – július 16.
Információ:
ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete
Tel.: 06-1-465-3823
A lehetőség adott! Éljenek vele!

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 22-29-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1/a Tel.: 416-551.
Jún. 29-júl. 6-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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 24.

Mozaik

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

HETI MENÜ (JÚNIUS 29–JÚLIUS 3.)

ÚJRA
SZÓL

HÉTFŐ: tejfölös gombaleves; csirkepörkölt tésztával; dinnye
KEDD: gyümölcsleves; rántott hal kevertsalátával; meggyes pite
SZERDA: svédgomba; párizsi borda rizi-bizivel; Brownie vaníliafagylalttal
CSÜTÖRTÖK: zellerkrémleves; kelkáposzta-főzelék fasírttal; Laci túrógombóca
PÉNTEK: borjúragu leves; nudli
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!
~~~

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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Röplabda – Nagy változások a felnőtteknél

Új edző, új csapat
Nagy változások várhatóak a
TEVA-GRC csapatánál. Az elmúlt szezonban a bajnokságban negyedik, a Magyar Kupában 3. helyen végző gödöllői
röplabdázó nők a 2009/2010es kiírásnak egy teljesen átalakult kerettel és új edzővel vágnak neki.
A csapat új edzője a 45 éves Deme
Gábor lett, aki legnagyobb sikereit
Jászberényben érte el. A tréner többek
között felnőtt bronzot (2002), egy
Magyar Kupa-ezüstöt és bronzot
nyert (2002 és 2003), míg a juniorokkal kétszer is bajnok tudott lenni
2000-ben és 2001-ben. A junior sikerek idején 2000-ben és 2001-ben a
szövetség az Év utánpótlás edzőjének
választotta, valamint 2000-ben a magyar női junior válogatott szövetségi
kapitánya volt.
Június 15-én tartotta a vezetőség a
jövő évi kerettel kapcsolatos tárgyalásokat, ami után kiderült, hogy nem
tartanak igényt a négy éve Gödöllőre
igazolt, és tavasszal a felnőtt válogatottban is bemutatkozó Kötél Dórára. Egyelőre még nem tudni, hogy a
liberó poszton bevethető játékos hol

folytatja pályafutását. A klub nem
számít a jövőben Vargáné Rácz
Márta, Hajdúné Kurucz Ágnes és
Gombai Melinda szolgálataira sem.
Bajáriné Pesti Anikó sorsa is még
kérdéses. Ez ügyben napokon belül
döntés születik. Minden bizonnyal
több szurkoló kíváncsian várja, hogy
mi lesz a kubai légióval. Nos, információink szerint nem számítanak a
karibi térségből származó játékosokra
a jövőben. Két új igazolása már van a
csapatnak. Németh Zsuzsanna ütő
poszton vethető be és a Vasas csapatát
hagyta ott a Gödöllő kedvéért, míg

Fiataloké a jövő Gödöllőn
együttes az 5. helyen fejezte be a
2008/2009-es szezont, míg a 21 éven
aluliaknak kiírt bajnokságban ismét a
döntőig verekedte magát. Itt sajnos
nem sikerült megvédeni a bajnoki címet, de erről és a jövőképről hallgassuk inkább a Gödöllői Sport Klub elnökét, Pecze Dánielt.
– Az egyesület egyik fő iránya továbbra is a futsal lesz. Azt, hogy milyen szinten versenyeztetünk, most
még nem tudom megmondani. Ami-

Asztalitenisz – Két ezüst a megyében

NB I-es a női csapat
Remek teljesítményt nyújtottak a gödöllői asztaliteniszezők a
nemrég véget ért 2008/2009-es bajknokságokban. Városunk
csapatai több fronton is érdekekeltek voltak, és összesen három
egylet végzett dobogón a hat csapatból.
A hölgyeknél az NB I-be jutott a Gö- szeptembertől már az első osztályban
döllői Sport Klub csapata. A lányok vitézkedhetnek. A férfiaknál az NB
egész évben kiegyensúlyozott telje- III-ban szereplő GEAC II. a 10. hesítményt nyújtottak és lettek másodi- lyen végzett, míg az NB II-ben rajtkok az NB II-ben, aminek köszön- hoz álló GEAC I. a 6. helyen zárta az
hetően egy osztályt előreléphettek és idei kiírást. Véget értek a 2008/2009-

Labdarúgás – Fiatalok sikere a megye II-ben

Gödöllői arany Kerepes néven
Bizonyára kevesen tudják, hogy az elmúlt nyáron egy komplett ifjúsági
csapatot adott kölcsön a Gödöllői SK
a szomszédos Kerepesnek, kisegítve
ezzel a megyei II. osztályban szereplő
csapatot. Lovrencsics László fiataljai végigverve a másodosztályú ifi
mezőnyt, megnyerték a 2008/2009-es
U19-es bajnokságot, ezzel ismét bizonyítva, hogy a gödöllői fiatalok kimagaslanak a megyei mezőnyből, hiszen ne feledjük, hogy a GSK U19-es
együttese a megyei első osztályban
szerzett ezüstérmet az idei kiírásban,
az U16-os gödöllői gárda szintén
ezüstérmes lett a korosztályos bajnokságban, míg az U13-as gárda az
országos NB II-es bajnokságban szerzett aranyérmet. A Kerepesen szereplő gödöllői fiatalokra még várt egy
erőpróba, ugyanis a Pest Megyei Szövetség által minden év végén kiírt
„Bajnokok Tornáját” rendezték az elmúlt hétvégén. A Lovrencsics-csapat

Szűcs Zsuzsanna Miskolcról érkezett és szintén ütőként számíthat rá
majd a tréner. Az új vezetőedző keretét egyelőre a következő játékosok alkotják: Hajdú Bianka (feladó), Széles Petra (center), Csengeri Petra
(ütő), Kránitz Lívia (ütő), Mészöly
Bianka (ütő), Németh Zsuzsanna
(ütő), Szűcs Zsuzsanna (ütő, Miskolcról érkezett).
Gödöllői arany a MEFOB-döntőben – Első ízben nyert a SZIE

Futsal – Kérdéses, ki megy, ki marad

Az előző években már megszokhattuk, hogy a gödöllői futsalosok több,
21 éven aluli játékossal a keretükben
vágnak neki az NB I-es bajnokságnak. A klubvezetés a fiatalokra szavazott és jól tette, hiszen a tavalyi bajnokságban a nyolcadik helyen végzett
a gárda, míg az U21-es bajnokságot
megnyerte.
Felnőtt szinten az idén előrelépett a
csapat, ugyanis kilenc junior korú játékossal a keretében rajthoz álló

2009. június 24.

Sport

a négyes tornán előbb a Sűlysáppal
játszott, akiktől kikapott 2-1-re, így a
a harmadik helyért játszhatott a másik
elődöntőben a Felsőpakonytól vereséget szenvedő Halásztelek ellen. A
bronzmérkőzésen nyerni tudtak a gödöllői fiatalok, így a nyolc pest megyei
U19-es bajnokcsapat közül a harmadik
legjobb együttesként zárták az évet.
Pest megyei U19-es bajnokok tornája
Kerepes-Sűlysáp 1-2.
Gólszerző: Lovrencsics Balázs.
Bronzmérkőzés
Kerepes-Halásztelek 4-3.
Gólok: Lovrencsics Balázs (2), Tóth
Bence, Switzer Nabil.

A csapat tagjai: Pongó Péter, Kókai Bence, Gajda Dénes, Oravecz Csaba, Dóra
László, Esze Róbert, Somogyi
András, Czuczor Attila, Tóth Bence, Veszely Károly, Kisréti Marcell, Szántó Péter, Switzer Nabil, Czine Gábor, Géczi
Krisztián, Csenteri Csaba, Lakatos Márió, Madarász Márk, Apfel Dávid, Lovrencsics Balázs, Marvell Csaba.

Több TEVA-GRC játékost is a soraiban tudó Szent István Egyetem csapata nyerte az idei Magyar EgyetemiFőiskolai
Országos
bajnokság
(MEFOB) női négyes fináléját. A
sorozatban történetének első gödöllői
bajnoki címét szerző, Kovács Attila
vezette SZIE mindhárom összecsapását megnyerte: a veszprémi Pannon
Egyetem együttese és a nyíregyházi
főiskolások ellen egyaránt 3-0 arányban, míg az aranyérem sorsáról döntő, a Testnevelési Egyetem csapatával
lejátszott rangadón 3-2 arányban diadalmaskodtak. A csapat tagjai: Kovács Eszter, Zalotai Krisztina, Széles Petra, Mészöly Bianka, Gombai
Melinda, Kránitz Lívia, Tóth Orsolya, Kovács Tamara, Almássi Dorina, Matiscsák Enikő, Juhász Anna.
A torna legjobb ütő játékosa címet
Kovács Eszter nyerte el.
lyen hangulat jelenleg körüllengi a
sportágat, az nem teszi lehetővé a
nyugodt, kiegyensúlyozott és hosszú
távú munkát. Komoly anyagi nehézségeink jelenleg nincsenek, de sokkal
inkább cél a jövőbe, a fiatalokba való
„befektetés”.
– A szurkolókat bizonyára érdekelné, hogy láthatnak-e jövőre futsal
mérkőzéseket Gödöllőn?
– Igen, de hogy milyen szinten, azt
majd az elkövetkező pár hét mondja
meg. Nem biztos, hogy a kemény
munkával megszerzett forrásokat
ezentúl egy feneketlen verembe kívánjuk szórni.
-tl-

es asztalitenisz bajnokság küzdelmei
a Pest megyében is a férfiaknál. A Gödöllő színeiben induló csapatok közül a
megyei A csoportban küzdő Gödöllő
III. az ezüstérmet szerezte meg,
mindössze egy ponttal lemaradva a
Dabas mögött (12 csapatból). A megyei B csoportban vitézkedő ötös csapat szintén második lett a bajnokságban, ők két ponttal maradtak el az
aranyérmes Boldog mögött, míg a négyes számú csapat az utolsó előtti, 10.
helyen zárta a küzdelemsorozatot.

Diákolimpia – Atlétaaranyak a középiskolásoknál

Deák Nagy Marcell dupla
Május utolsó hétvégéjén rendezték meg Budapesten az Atlétika
Diákolimpia
egyéni
pályabajnokságát a középiskolások részére. Az országos
viadalon azok a diákok vehettek részt, akik a megyebajnokságon teljesítették a meghívási
szinteket. A Pest megyeiek három bajnokságot nyertek, kettőt a gödöllői Deák Nagy Marcell, aki 200 és 400 méteres
síkfutásban bizonyult verhetetlennek.
Serdülő csapatbajnokság – Bronzérem a lányoknál
Június 16-án, immáron 23. alkalommal rendezték meg az országos egyesületi csapatbajnokságot, ahol természetesen a GEAC atlétikai szakosztálya is képviseltette magát. A fővárosban, az UTE-pályán rendezte meg a
MASZ a 13-15 éves fiatalok csapatbajnoki versenyét. A 30 fiú és 31 leány együttes 14–14 versenyszámban
állt rajthoz a helyezésekért és a pontokért. A fiúknál a 12. helyen végzett
a gödöllői csapat, míg a leányok versenyében a GEAC ”A” felkapaszkodott a dobogóra és a harmadik, a
GEAC ”B” pedig a 12. helyet szerezte
meg. A fiú csapat tagjai voltak: Be-

rényi Iván, Stabisevszki Áron, Hegedűs Tamás, Győri Barna, Törő Lajos,
Pápai Márton, Ambrus Lóránd, Nagy
Mátyás, Hovanecz Bence.
A leányoknál az „A” csapat tagjai
voltak: Újvári Bella, Vágó Vivien,
Rendik Zsófia, Moldován H. Katinka,
Gyenes Adrienn, Pesti Zsófia, Varga
Fanny, Koós Blanka, Reva Vanda.
A GEAC „B” tagjai voltak: Teleki Júlia, Zsíros Zsanett, Csonkics Kinga,
Jászai Vanda, Kovács Janka, Szeghalmi Lili, Szabó Luca, Soós Réka, Halcsik Anett. Edzők: Benkő Ákos, Máté
Alpár, Gadanecz György, Szörényi
István.
-tl-

NSSZ sajtótájékoztató – Gödöllői eskütétel

Világjátékok 1 hónap múlva
Három-négy érem várható a magyar
csapattól a Világjátékokon – jósolt Gémesi György, a Nemzeti Sportszövetség elnöke a július 16-án kezdődő tajvani világverseny előtt egy hónappal
rendezett sajtótájékoztatón. A július közepén kezdődő esemény jó lehetőség arra, hogy az olimpián kívüli sportágak is
reflektorfénybe kerüljenek. 12 sportág
74 versenyzője készül a Nemzeti Sportszövetség segítségével a Világjátékokra,
többüknek jó esélye van arra, hogy a dobogón végezzenek – hangsúlyozta az
NSSZ elnöke. A sajtótájékoztatón a
hölgyversenyzőket Kis Katalin akrobatikus rock and roll-versenyző és Székely
Lilla uszonyos úszó képviselte, mindketten rutinos résztvevők, Kis harmadik, Székely második Világjátékok-eseményére készül. A férfiakat két olimpiai
érmes versenyző, Bárdosi Sándor, aki
szumóban küzd meg az aranyért, és a
sárkányhajósokat erősítő Kozmann

György képviselte, de megjelent Asztalos István is. Ejtőernyős célbaugrónk a
2005-ös duisburgi Világjátékok egyetlen magyar aranyérmese, aki Tajvanon
is jó eséllyel száll harcba a bajnoki címért.
Szántó Évától, az NSSZ főtitkárától
tudhattuk meg azt, hogy sokszor az
olimpiai sportágakhoz képest is nehezebb kvalifikációs-sorozaton szerepeltek sikerrel azok, akik utazhatnak a távol-keleti Kaohsiungba. A Világjátékot
megelőző ünnepélyes fogadalomtételre
július 3-án kerül sor a Gödöllői Királyi
Kastélyban.

2009. június 24.
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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.

INGATLAN
*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: 70/3125965, 20/928-3938
*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

*Gödöllő, Erzsébet parknál, jó közlekedéssel, csendes, kastélyparkra néző 56m2-es,
2 szobás, felújított, fűtéskorszerűsítés előtt
álló
magasföldszinti
öröklakás
beköltözhetően eladó. Iár: 12mFt Érd:
20/368-1582, 28/412-256, 18ó után
*Gödöllőn 5325 négyzetméteres, 7,40 AK
szántó eladó, közel a városhatárhoz. Irányár:
3,1 millió Forint. Telefon: (20) 9349 013
*Gödöllőn cirkó fűtéses 3 szobás 70nm
légkondicionált újszerű állapotú lakás
eladó Iár 17,8 MFt 20-772-2428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*János utcában 1,5 szobás II em jó állapotú konvektoros lakás eladó Iár 11 MFt 20-7722428
*Szadán jó állapotú 2 szoba-konyhás,
cirkófűtéses felújított ház parkosított
telekkel eladó Új tető modern burkolatok
érdemes megnézni! Iár 16,9MFt 207722429
*ALKALMI ÁRON Fenyvesben 800 nm-es
építési telek aszfaltos csatornázott
utcában eladó! 11,5 MFt 20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Gödöllőn Újszerű 3 szoba+nappalis amerikai
konyhás 1 szintes ház gyönyörű környezetben
sürgősen eladó Iár 29,9MFt 20-7722429
*Egyetem közelében Sürgősen eladó 35
nm-es 1 szobás II emeleti téglaépítésű jó
állapotú lakás konvektoros fűtéssel beépített
konyhabútorral Iár 7,9 MFt 20-7722429
*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
*Gödöllőn 3 szoba + nappalis garázsos új
építésű ikerház szép telekkel 38-as PTH
tégla+dryvit kulcsrakészen eladó Iár 25,5
MFt 20-7722429

*Isaszegen 1993-ban épült 2+2 félszobás
családi ház 610 nm telekkel erdő mellett
eladó Tetőtér beépíthető Iár 15,5 MFt 207722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Gödöllőn gyönyörű panorámás 680 nm saroktelek sürgősen eladó Iár 8,5 MFt 20-7722428
*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
*Kihagyhatatlan ajánlat! Sürgősen eladó
ár alatt I emeleti 2 szobás, erkélyes
palotakerti lakás egyedi fűtésmérővel Iár
8,9 MFT 20-7722429
*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 20-772-2429
*Gödöllő központban 3 szobás I EMELETI
KONVEKTOROS 65 nm-es lakás saját
tárolóval, beépített konyhabútorral eladó
Iár 13,5 MFt 20-7722429
*Harasztban 3 szobás jó állapotú ház 300
nm-es telekkel eladó Iár 20,5MFT 208042102

-Belváros közeli téglaépítésű 2 + fél
szobás erkélyes 1. emeleti lakás 14.5MFt.
-Veresegyházon nappali + 4 szobás
kétszer 100m2-es igényes családi ház,
560m2 telken, 26m2 pincével, dupla
garázzsal nagy terasszal 29,9 MFt.
-Újfenyves épülő ház befejezés előtt
1185m2 telken 135m2 nappali + 3
szobás 29,9 MFt.
-Építési telek 655m2 a Blahán aszfaltozott, összközműves utcában 10.8MFt.
-Építési telek 1089m2 az új bevásárló
kp. térségében 14,5MFt.
-Szt István térnél 65m2 lakás déli
fekvésű jó állapotú 4.em. 12 MFt.
-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 vétel Gödöllőn! Centrumban mindenhez közel SZOCPOLKÉPES újépítésű 2
szoba+nappalis ikerház eladó kulcsrakész
ár
22,1MFt
20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Örökpanorámás 228nm-es 3 szintes 3
szoba+nappalis 3 fürdőszobás medencés
nagy teraszos ház gödöllőn eladó Iár 30
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
*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 nm-es építési telek alkalmi
áron aszfaltos csatornázott utcában Iár 9,9
MFt 20-772-2429
*János u-ban 1 szobás I emeleti lakás
eladó Iár 8,3 MFt 20-8042102
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*Eladó 1+2 félszobás családi ház 630 nmes ősfás telken Iár 15,4 MFt 20-804-2102
*Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó
állapotú 2 szobás, 57nm-es lakás Iár 11,4
MFt 20-804-2102
*Minimális önerővel, garantált hitelre!
Veresegyház
új
építésű
részén
SZOCPOLKÉPES lakások eladók! 4095m2 között már 9,9 MFt-tól! 20-5391988
WWW.VERESIHAZ.HU
*Veresegyházán választható telekre ikerházi lakások eladók! Ár 20,3Mft-tól
Használt lakás beszámítás lehetséges! 205391988
*Gödöllőn központhoz közel 76m2-es
cirkós lakás 3szobával 1.emeleten eladó!
Iár 17,2Mft 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!
*Megbízható építőipari kivitelezés leigazolható referenciákkal 20-9447025
*Gödöllőn a Perczel Mór u.-ban, 820nmes, 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 központban jó állapotban
lévő, 65 nm-es, 2 szoba + étkezőssé átalakított lakás. Iá: 12,5 mFt. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a központban II. emeleti, 65 m2-es,
2+fél szobás, felújított erkélyes lakás. Iá: 13,5
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Királytelepen 100 nm
alapterületű, nappali + 3 szobás családi
ház 533 nm-es telekkel. Iá. 22,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-87
*Gödöllőn a fenyvesi részen, 2002-ben épült,
akár 2 generáció részére is alkalmas, nappali +
3 szobás, összesen 180 nm lakóterű ikerházfél, 460 nm-es saját telekrésszel Iá: 26,5 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*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 nmes kétszintes lakás, parkosított telekkel. Iá: 32
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn (Antalhegyen), 3778 m2-es, örökpanorámás telken, déli fekvésű, 2 generáció
részére is alkalmas 140 m2 lakóterű, kétszintes
családi ház (2 konyha, 2 nappali, 4 szoba, 2 fsz.)
pincével. Riasztóval felszerelt. Iá: 39,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn Fenyvesben ALKALMI ÁRON
emelt szintű szerkezetkész állapotban, 2009.
őszi átadással 55 nm lakóterű, tetőteres ikerház-fél 300 nm-es telekrésszel. Szoc.pol
igénylésére alkalmas. Nappali-konyha, 3 félszoba, 2 fürdősz. Iá: 15,5 mFt. 20-919-4870
*SÜRGŐSEN ELADÓ Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban 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
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*Zsámbokon, közel a központhoz 90 nm
alapterületű, teljesen felújított (új tető,
szigetelés, új burkolatok, szaniterek) nappali
+ 2 szobás családi ház. 2 beállásos garázzsal, 890 nm-es parkosított telekkel. Iá: 16,7
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn 800 nm-es, belterületi (15 %-os
beépíthetőségű) telek. Víz, villany, gáz a
telken, csatorna az utcában. 90 m2
alapterületű családi házra érvényes építési
engedéllyel. Iá: 13,9. Tel: 20/9194-870
*Gödöllőn a Blahai részen, 2537 nm
területű, 21 m-es utcafronti szélességű
zártkert. 3 %-os beépítési lehetőség. Iá: 6,5
mFt.Érd.: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*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.
*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: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ
KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN!
*Eladó
ÖRÖKPANORÁMÁS
Telek
Gödöllő, Lázár Vilmos utca környékén,
477 m2-es üdülőövezeti telek, 30 m2-es
kis faházzal, 20 %-os beépíthetőséggel
eladó. Víz, villany a házban; gáz a telken
belül. IRÁNYÁR: 9.000.000 Ft. HÍVJON:
0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT.
–
A
POSTÁVAL
SZEMBEN!
www.ingatlanvadasz.hu Sorszám: 2081.
*ELADÓ ÚJ ÉPÍTÉSŰ HÁZ Gödöllő,
Központban: 80 m2 hasznos lakóterületű
téglaház 2009-es átadással, 330 m2-es telken
eladó. HÉV, busz sétatávolságra. IRÁNYÁR:
25.000.000 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.
Érdeklődjön az INGATLANVADÁSZ
irodában. Időben hívjon és még 2009-ben
átveheti: 06 (28) 513-210 www.epitok.hu A POSTÁVAL SZEMBEN!
*ELADÓ LAKÁS GÖDÖLLŐN, János
utcában 34 m2-es, 1 Szobás, második
emeleti, egyedi fűtéses téglalakás eladó.
IRÁNYÁR: 7.900.000 Ft. Tel.: 0630-9195960. Sorszám: 3513.
*Szadán, csendes környezetben, két utcára
nyíló telek 1439nm, kis házzal, fenyőkkel,
gyümölcsössel, melléképülettel 11.500.000,Ft irányáron eladó. 30/629-0266
*Központban, vidám fiatalos, 2 szobás,
egyedi fűtésű, tágas, étkezés és erkélyes
57nm-es téglalakás 12.400.000,-Ft
irányáron eladó. 30/629-0266
*Gödöllő kertvárosában 700m2-es telken 110
nm-es nagyon szép állapotú teljesen felújított
bővíthető családi ház eladó. Csodaszép konyhabútor, tágas szobák. NAGYON KEDVEZŐ
ÁR!! 26 M Ft. 30-667-48-12
*Gödöllőn gyönyörű tágas, 65 nm-es
kitűnő állapotú lakás, hangulatos helyen
egy 6 lakásos társasházban, cirkófűtéssel,
igényes konyhabútorral, egyetemhez közel
15.5 M Ft.-ért eladó. 30-667-48-12
*Közkedvelt helyen a János utcában, 43
nm-es, 1,5 szobás, második emeleti konvektoros lakás sürgősen
eladó.
Irányár:11,2 M Ft 06-30-667-38-89
*Palotakerten négy emeletes társasházban eladó egy felújítandó, 43 nm-es
parkra néző stúdió lakás. Irányár: 9,5 M Ft.
06-30-677-38-89

*Gödöllő központi részén kínáljuk eladásra ezt a 43 m2-es, 1+ 1 félszobás, gázkonvektoros, felújítandó társasházi lakást.
Irányár: 8,99 millió Ft Érd.: 06 70 454
0352 www.oc.hu
*Gödöllőn az egyetemhez közel, igényesen parkosított környezetben eladó egy I.
emeleti, 64 m2-es, 2 szobás panellakás,
mely különösebb ráfordítás nélkül
költözhető. Irányár: 9,2 Millió Ft Érd.: 06
70 454 0355 www.oc.hu
*Gödöllő, Palotakerten 4 emeletes házban
62 m2-es IV.emeleti 2 szobás lakást
kínálunk megvételre. Parkra néző csendes
lakás, 6 m2-es tárolóval. Irányár: 10,5 Millió
Ft Érd.: 06 70 454 0355 www.oc.hu
*Gödöllőn a Szent János utcában 1.5
szobás, gázkonvektoros fűtésű, téglaépítésű,
2. emeleti lakás eladó. Irányár 11,3 Millió Ft
Érd.: 06 70 454 0355 www.oc.hu
*BANKI VISSZAVETT, KIÜRÍTETT INGATLANOK! Mogyoródon 1700 m2-es telken,
270 m2-es, 7 szobás kétgenerációs családi ház. Gödöllőn 954 m2-es telken, 140
m2-es nappali+3 szobás családi ház.
JÖJJÖN, NÉZZE MEG, TEGYEN
AJÁNLATOT! Érd.: 06 70 454 0351
*Gödöllőn csendes lakóparkban 125nmes nappali+3 szobás teraszos társasházi
lakás várja új tulajdonosát. A Lakás
kifogástalan állapotú és azonnal
költözhető. Irányár: 19,9 Millió Ft Érd.: 06
70 454 0351 www.oc.hu
*UTOLSÓ LEHETŐSÉG A SZOC.POL.RA! Új építésű ingatlanok Veresegyházán 16
millió Ft-tól. Ingyenes hitelügyintézés + június
hónapban az ügyvédi költséget is átvállaljuk
Önöktől! Érd.: 06 70 454 0352 www.oc.hu
*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, két különálló
tároló található, ami lehetőséget ad iroda,
konditerem ill. műhely kialakítására.
Extrákkal. Iár: 39m Ft. Tel: 06/30-491-5020
*Szőlő utcában eladó egy 69 nm-es 1+2
félszobás, 3. em. jó állapotú, egyedi fűtéses, napfényes, erkélyes lakás beépített
konyhabútorral, saját tárolóval. iár: 14,2m
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 m2-es 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
*Nyugdíjazás miatt ÉLELMISZER BOLT
SÜRGŐSEN ELADÓ árukészlettel, berendezéssel vagy anélkül. Főútvonal mellett,
forgalmas helyen. Tel: (20) 9716-172
*SÜRGŐSEN ELADÓ Kecskés dűlőben
zártkerti telek. Iár: 3,3m Ft Tel: (20) 339-4444
*BEFEKTETŐK FIGYELEM! Gödöllő
központjában 80 + 40 nm üzlet eladó, tovább
bérlésre is van lehetőség. (30) 9243-836
*Dányi tópart zsámboki oldalán 800 nm-es
bekerített telek eladó. Kút, áram, gázbeállás van. Iár: 2 millió Ft. Tel: (20) 982-6280
*Gödöllőn, a blahai részen Kecskés dűlőben,
2200 m2 zártkerti telek eladó. Pince, villany,
víz van. Iár: 5,8 M Ft. Érd: (28) 410-354
*Eladó MÁTRADERECSKÉN gázgyógyfürdő
MOFETTA-nál összközműves felújított családi
ház. Iár: 5,5 M Ft. Tel: (70) 615-7890
*Gödöllő külterületén, a Repülőtérnél 850
nm-es telek 650 ezer Ft-ért eladó. Tel.:
30/375-4849.
*1500 m2 ipari – kereskedelmi terület ELADÓ
- KIADÓ az Isaszegi úton. Tel: (30) 528-7777

*Gödöllőn 480 nöl kert 30 nm-es házzal,
termő szőlővel, pincével és egyéb felszerelésekkel eladó. Érdeklődni 19:3020:30 óráig naponta: (52) 449-328
*Eladó Gödöllőn sorházban 1 szoba, konyha, zuhanyfülke, WC hagyományos fűtésű
lakás udvarrésszel. Alku nélkül 4 millió Ft.
Gáz az udvarban. Tel: (28) 411-361
*GÖDÖLLŐ és SZADA között a Blaháné út
folytatásában eladó 300 nöl, 21 m széles belterületi összközműves építési telek. A telek
rendezett, enyhén panorámás, délkeleti
fekvésű. Sztráda, bevásárlóközpontok, orvosi
rendelő, gyógyszertár pár percre. Ára alku
nélkül 8.500.000 Ft. Ingatlanügynökök ne
hívjanak. Tel: (28) 416-257
*Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt
és külön-külön 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
*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
*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
*PALOTAKERTI 10. em. közepes állapotú,
64 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyedi fűtésmérős lakás tulajdonostól eladó. Azonnal
költözhető. Ár: 9,5m Ft. Tel: (70) 249-0777
vagy 06 (1) 373-2460
*Gödöllő központjában, mégis csendes
utcában, az Ambrus közben 2 és félszobás, felújított öröklakás tulajdonostól
eladó. Ára: 14 M Ft. Érd: 06 (30) 5002432, 06 (30) 509-7326
*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
*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
*Gödöllőn csendes zsákutcában 145 m2-es
3,5 szobás, klimatizált családi ház – sürgősen
-, áron alul eladó. Tel: (30) 9981-496
*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
*Gödöllő központjában eladó 2005-ös
építésű téglaházban, cirkófűtéses, igényesen
kialakított 71 nm-es 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
*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
*Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás, 61 nmes egyedi gáz, víz, villanyórával ellátott lakás
eladó. Tel: (70) 9413-136, (70) 9412-764

2009. június 24.
*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:
20,5M Tel: (30) 2014-769
*Tulajdonostól eladó Királytelepen 1983ban parkosított telken épült, 4 éve teljesen
felújított családi ház (4,5 szoba, nappali, szauna, riasztó). Iár: 37m Ft. Érd: (30) 419-8666
*Eladó a János u. 25.sz. alatt 60 nm-es, 2
szobás,
erkélyes,
konvektoros,
téglaépítésű, világos, megkímélt állapotú
lakás a pincében tároló helyiséggel. Iár: 12
MFt. Tel: (20) 328-3710
*János utcai fiatalos 1,5 szobás amerikai
konyha – nappalis 50 nm-es lakás kedvező
áron a IV. emeleten eladó. Iár: 11,4 M Ft.
tel: (30) 9661-375
*Eladó Gödöllőn extra panorámás 1850
m2-es telken 3 szintes 450 m2-es családi
ház. 80 m2-es amerikai konyhás nappalival,
50 m2-es kertkapcsolatos terasszal, 2 autós
teremgarázzsal, stb. Érd: (30) 9-425-103
*Palotakerten felújított 1+2 félszobás lakás
eladó, esetleg értékegyeztetéssel gödöllői
v. veresegyházi családi házra cserélhető.
Iár: 11.299.000 Ft. Tel: (20) 5696-081
*Gödöllő Palotakert 6/A-ban földszinti 56
nm-es 2 szobás, szabályozható fűtésű
lakás eladó. Azonnal beköltözhető. Ár
megegyezés szerint. Tel: (70) 419-4563,
(70) 365-1959
*Gödöllőn csendes környezetben kertes,
családi ház eladó vagy bérelhető
(cégeknek is). 533 nm telken két épület
három generáció részére kényelmes. Tel:
(28) 418-075, (20) 432-1572
*Gödöllőn az Erzsébet királyné körúton
eladó egy 62 nm-es 2 és félszobás felújított (új burkolat, beépített konyhabútor, új
nyílászárók) egyedi fűtéssel rendelkező
lakás. Tel: (20) 940-8825
*Gödöllőn, Kossuth L. utcában eladó 36
nm-es, 1 szobás, fél éve teljesen felújított
lakás. Új burkolatok, beépített konyhabútor
–gépekkel együtt. Tel: (20) 940-8825
*Gödöllőn, a Kazinczy körúton felújított,
két szobás lakás eladó, a nagyszoba leválasztható. Tel: (20) 455-4648
*Gödöllőn Szőlő utcában 1+2 félszobás
69 nm-es, erkélyes, konvektoros, klímás,
felújított lakás eladó. Érd: (20) 345-0074
*Gödöllőn Paál László közben 70 nm-es 3
szobás 3. emeleti téglalakás teljesen
felújítva, átalakítva 15.5m Ft-ért eladó. Tel:
(20) 478-4285
*Palotakerti 2 szobás, 61 négyzetméteres,
szabályozható fűtésű, beépített erkélyes,
redőnyös, jó állapotban lévő lakás akár
bútorokkal együtt eladó. Tel: 30/211-0009
*Gödöllő Szt. János utcában 4. em. 49nmes lakás eladó. 10,5m Ft. Tel: (30) 606-1541
*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 0670/7733-222 www.perfektotthon.hu
*ÚJÉPÍTÉSŰ PANORÁMÁS LAKÁS
Gödöllő Belvárosában, liftes házban, egyedi fűtésű, 1+1/2 szobás lakás. Ár: 16,1MFt
Major
Zoltán
0670/77-33-222www.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

Gödöllői Szolgálat
*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, 2fürdőszoba,
konyhabútor, 96m2 pince, duplagarázs. Ár:
33M 70/388-8807 www.perfektotthon.hu
*CSALÁDI HÁZ- Gödöllő belvárosában,
csendes utcában, modern , nappali+4szoba,
2fürdőszoba, gardrób, garázs, 25nm kertkapcsolatos terasz, parkosított telekkel. Ár: 34,9MFt.
Tel.: 70-366-0999 www.perfektotthon.hu
*LAKÁS- Gödöllőn a Harasztban kétlakásos társasházban 85nm színvonalas, nappali+2 hálószoba, konyha,kamra, fürdő,
garázs, cirko fűtés, 290nm kert. Ár:
19,5MFt Tel: 70-366-0999
*LAKÁS- Gödöllő János utcában egyedi
fűtésű, panorámás, erkélyes 76nm társasházi jó elrendezésű, teljesen felújított
3szobás lakás eladó. Ár: 17MFt.Tel:06-70366-0999 www.perfektotthon.hu
*HÁZ-Gödöllő- Fenyvesben csodálatos
panorámával 150nm új építésű ikerház nappali (kandallóval)+3szoba, gardrób, háztartási helyiség,garázs, minőségi kivitelezés.
Ár:33,9MFt Tel.:06-70-366-0999
*HÁZ- Gödöllő- Csanakban 2008-ban
épült családi ház 140 nm , nappali+4 szoba, garázs, 430nm telek. Ár: 32 MFT Tel.:
06-70-366-0999
*Családi ház -Gödöllő 75nm-es családiház, 2szobás, konvektor (+cserépkályha)
fűtéssel, 966 nm parkosított telekkel
eladó. Ár: 18,5MFt. Tel.: 06-70-366-0999
www.perfektotthon.hu
*LAKÁS- Gödöllő , Palotakerten egyedi
fűtésű 64 nm 2 szobás, erélyes, 1.emeleti
lakás sürgősen eladó. Ár. 9,2MFt. Tel: 70366-0999 www.perfektotthon.hu
*LAKÁS- Gödöllő, Szőlő utcában 1
szobás, konvektoros fűtésű lakás eladó. Ár.
9,6 MFt. Tel: 06-70-366-0999
*LAKÁS- Gödöllő Belvárosában új
építésű, minőségi kivitelezésű, 1,5szobás
lakás,. liftes házban, egyedi cirkófűtéssel
páratlan panorámával. Ár. 16,1 MFT. Tel.:
06-70-366-0999 www.perfektotthon.hu
ALBÉRLET
*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
*Gödöllő központjában 1 szobás lakás
kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*A Szent János utcában hosszú távra
kiadó egy 50 nm-es, 1+két félszobás,
részben felújított lakás. Egyedi fűtéses,
redőnyös, külön tárolóval. 60.000
Ft+rezsi+kaució. Tel.: 70/568-5120.
*GÖDÖLLŐN ALBÉRLET OLCSÓN
KIADÓ. Tel. (20) 226-3007
*Kiadó János utcában 1,5 szobás, 1.
emeleti konvektoros bútorozott lakás
hosszútávra. 2 havi kauciót kérünk. Tel.
(20) 289-4854, (20) 362-5540
*Budapesten, a XVI. kerületben másfél
szobás bútorozatlan lakás kiadó. Érdeklődni 17-19h között (28) 412-614

*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
*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
*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
*Gödöllő központjában 2 szobás konvektoros,
bútorozatlan 3. em. lakás kiadó hosszútávra. 2
havi kaució szükséges. Tel: (20) 544-2228
*Palotakerten felújított, bútorozott szoba
kiadó. Mosógép, hűtő, mikro van. Alacsony
rezsi. Kábeltévé, Internet megoldható. Azonnal
költözhető. 20e /hó. Tel: (20) 336-1689
*Gödöllőn hosszútávra kiadó felújított,
bútorozatlan 61 nm-es lakás. 65.000 Ft +
1 havi kaució. Tel: (30) 896-1291
*1,5 szobás lakás Gödöllő központjában
hosszú távra kiadó. Tel: (70) 509-9172
*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
*Gödöllőn, Kossuth L. utcában új építésű,
bútorozott lakás hosszútávra kiadó. Tel:
(30) 650-2194
*Gödöllő Szt. János u. 21/b alatti lakás
(43 nm, szoba-konyha) 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
*Kiadó 2 szobás gázkonvektoros első
emeleti lakás külön mérőórákkal a János
utcában, felújított állapotban, bútorozottan,
ligetes zöldövezeti részen. 60.000 Ft + félhavi kaució. (30) 502-4148, (30) 277-8113
*Kiadó János utcában 1,5 szobás 1.
emeleti, erkélyes, konvektoros, részben
bútorozott lakás hosszútávra. 2 havi kaució
szükséges. Tel: (30) 427-7747
*Kiadó Kazinczy körúton 2 szobás lakás
június 1.-től. 50e Ft/hó + rezsi + 1 havi kaució.
Érdeklődni este: (28) 413-830, (20) 517-7971
*Magánszemélyként KERESEK konvektoros, erkélyes 1-2 szobás világos lakást
első emeletig. Tel: (20) 802-1287
*Gödöllő Kazinczy krt. 6. sz. alatti társasházban 2 szobás, 56 nm-es, berendezett
lakás hosszútávra kiadó. Tel: (30) 222-8909
*Különálló 1 szoba-konyhás zuhanyzós
bútorozott lakás 1 fő részére 30.000 Ft
+rezsi +1 havi kaucióért kiadó Gödöllőn.
Tel: (20) 586-8444
*Blahai részen, kertes házban bútorozott 2
szoba, hálófülke – konyha – zuhanyzós
külön bejáratú lakrész kocsi beállóval
kiadó. Tel: (20) 319-2954
*Gödöllőn, Központban 50 nm-es,
összkomfortos házrész kiadó augusztus 1.től. Tel: (30) 307-7314
*Remsey körúton 2 szobás lakás 55 ezer Ft
+ rezsiért (vízóra, távfűtés) kiadó bútorozatlanul vagy bútorozottan. Uitt garázs 17 ezer
Ft/hó kiadó. Este: (30) 900-6421
*Gödöllőn a Kossuth L. utcában 1. em., 2
szobás 55 nm-es lakás kiadó. 55 E Ft/hó +
rezsi. Kaució szükséges. Tel: (70) 209-3669
*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
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*GÖDÖLLŐN, A SPAR BEVÁSÁRLÓ
KÖZPONTBAN 307, 196 ÉS 191 NM-ES
ÜZLETHELYISÉGEK
BÉRBEADÓK.
BÉRLETI DÍJ: 15 EURÓ/HÓ/NM + REZSI.
LAKÁSOK:
*A Zombor utcában 1 szobás, 39 nm-es,
földszinti, konvektoros fűtésű, téglaépítésű
lakás eladó. Iá: 9,5 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 Szent János utcában 1 szobás, 38
nm-es, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Azonnali
költözés. Iá: 9 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás,
54nm-es, 2. emeleti, konvektoros
fűtésű, téglaépítésű, felújított, erkélyes
lakás eladó. Iá: 13,5 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30 nmes, második emeleti, frissen felújított, egyedi (gázcirkó) fűtésű, téglaépítésű lakás
eladó. Iá: 9,8 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, első
emeleti, konvektoros fűtésű, téglaépítésű, 30 nm-es lakás eladó. Iá: 9,2
mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 36 nmes, 3. emeleti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű, frissen felújított, erkélyes
lakás eladó. Iá: 10 mFt.
*A Dózsa Gy. úton 70 nm-es, nappali+ 2
szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi
fűtésű 3. emeleti, erkélyes lakás eladó.
Irányár: 17,7 mFt.
*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 3 szobás, 1. emeleti,
téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás, hozzátartozó telekrésszel sürgősen eladó.
Iár: 19,9 mFt.
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás, 10.
emeleti, erkélyes lakás eladó. Egyedileg
szabályozható fűtés kialakítása folyamatban. Iá: 11 mFt.

ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZI LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 640 nm-es
telken, 94 nm-es, most épülő, nappali + 3
szobás, amerikai konyhás ikerházi lakások,
garázzsal eladók. Szoc. pol. felvehető.
Irányár: 25 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban nappali+ 3
szobás,
garázsos
ikerházi
lakások
szerkezetkészen 22,5 millió forintért, kulcsrakészen 27 millió forintért eladók. Szoc.
pol. felvehető.
*VERESEGYHÁZ Erdőkertessel határos
részén, 113 nm-es, most épülő, nappali + 3
szobás, amerikai konyhás ikerházi lakások
garázzsal eladók. Szoc. pol. felvehető.
Irányár: 27 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*DOMONYVÖLGYBEN, tóparton, lovaspark mellett, csendes környezetben nappali
+ 2 szobás, 3 szintes, garázsos, hangulatos
lakóház 792 nm-es parkosított telken eladó.
Iá: 29 mFt.
*HÉVÍZGYÖRKÖN, 659 nm-es telken, 230
nm-es, 4 szobás, szépen felújított családi
ház melléképületekkel eladó. Iár: 23 mFt.
*ISASZEGEN 110 nm-es, nappali+ 4
szobás, ikerházi lakás, garázzsal 400 nm-es
telekkel sürgősen eladó vagy gödöllői lakásra cserélhető. Irányár: 16,5 mFt.
*ASZÓDON 100 nm-es, 3 szobás, egyszintes, garázsos, karbantartott családi ház
496 nm-es rendezett telken sürgősen eladó.
Irányár: 15,5 mFt.
*GALGAGYÖRKÖN 134 nm-es, nappali +3
szobás, garázsos, felújított, két generációnak is alkalmas családi ház 2009 nm-es
telken (gyümölcsfák, fúrt kút, patak, erdő)
eladó. Iá: 25 m Ft.
*VERESEGYHÁZON, a Széchenyi-dombon, 1040 nm-es telken, 280 nm –es, földszintes, új építésű (burkolatok választhatók)
családi ház minőségi kivitelben eladó.
Irányár: 62 mFt.
KIADÓ LAKÁS GÖDÖLLŐN:
*A Paál László közben 2+fél szobás, konvektoros, kéterkélyes, jó elrendezésű,
igényes, első emeleti lakás hosszútávra
bérbeadó. Kéthavi kaució szükséges.
Bérleti díj: 80 e Ft/ hó+ rezsi.
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*Központban 2 szoba összkomfortos
kábeltévés, egyedi vízórás, redőnyös,
szépen berendezett, nagy erkélyes lakás
hosszútávra kiadó. Érdeklődni du.: (28)
412-463
*Gödöllőn, férfi részére bútorozott szoba,
konyha, zuhanyzó reális áron kiadó. Kaució
nincs. Érd: (20) 221-6172
*Gödöllő központjában felújított 2 szobás,
3. em. távfűtéses, bútorozatlan lakás
hosszabb távra kiadó. 45 e Ft/hó, rezsi, 1
havi kaució. Érd: 30/9079-322
*Központhoz közel kis családi ház kiadó
(központi fűtés, kábeltévé). 1 havi kaució.
Tel: (28) 411-988

*Belvárosban, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 7. sz.
alatt ingatlan kiadó saját parkolóval. Tel:
(70) 409-1540
*Gödöllőn, Központban 50 nm-es,
összkomfortos házrész kiadó augusztus 1.től. Tel: (30) 307-7314
*Kiadó 30 nm iroda a városközpontban,
valamint új, épülő pizzéria – étterem előszerződéssel. Tel: (70) 613-7890
*Gödöllőn a VÜSZI Nonprofit Kft.
épületében irodahelyiségeket és műhelyeket adunk bérbe. Érdeklődni lehet
Szabó Krisztina műszaki és vagyongazdálkodási részlegvezetőnél. Tel: 06
20 391-0410

KIADÓ
*IRODA - Gödöllő –Belvárosában rendkívül igényes 114nm panorámás iroda
kiadó. Tel.: 70-366-0999
*IRODA - Gödöllő-Központjában 30nm iroda kiadó .Tel: 70-366-0999
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs
kiadó más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.

ÁLLÁS
*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.
*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\953-6661. Önéletrajzokat az allas@q-c.hu címre várunk.
*OPEL GAÁL MÁRKAKERESDEKÉS ÉS
SZERVIZ kollégákat keres az alábbi
munkakörök betöltésére: raktáros, autószerelő, karosszéria lakatos, kézi autómosóba
mosós. Kiemelt kereseti lehetőség, teljesitménybérezés. Kizárólag Márkaszervizben
szerzett gyakorlattal rendelkezők jelentkezését
várjuk!Jelentkezni lehet önéletrajzzal. opelgaal@vnet.hu, 2100 Gödöllő, Rét utca 18.
*Márkakereskedés "KÖKIR" vizsgával rendelkező járműtechnikust keres! Tel:
20/957-33-67
*Idénymunkára
férfi
felszolgálót
felveszünk a Sziget Vendéglőbe. Tel.:
20/3309/564.
*VÍZ, GÁZ ÉS FŰTÉSSZERELŐ
munkához keresek hegeszteni tudó, megbízható szakembert, Gödöllő környéki
munkák elvégzésére. Érd: (20) 9196-250,
(70) 537-2043
*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

Apróhirdetés felvétele cs@k személyesen!
Gödöllő, Kossuth L. u. 1.

*Gödöllői állomáson lévő Fornetti üzlet
július 1.-ével betegség miatt átadó. Akár
Kft-vel is. Érd: 06 (20) 52-80-804
*ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő
központjában. 30 m2-es, forgalmas helyen
régóta működő jól bevezetett üzlet. Tel:
(30) 9428-275
*MÉDIA-LOG ZRT keres Gödöllő központi
részén lakrészt vagy garázst (komfortos) hírlap elosztás céljából, hajnali munkavégzéssel. Jelentkezni: e-mail: ervin.zsigo@medialog.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

*BÜFÉBE SZAKKÉPZETT ELADÓT
KERESEK GÖDÖLLŐN. Tel: 06 (70)
4545-810
*24 éves, dolgozó, független lány másodállásban gyermekfelügyeletet, takarítást, ill.
irodai munkát vállalna. Bármilyen megoldás
érdekel. (30) 649-2060
*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
*ÁCSOT és segédmunkást felveszek. Tel:
(70) 3355-049
*Kedves Anyuka, Apuka! Nyári gyermekfelügyelet foglalkozásokkal. Szívesen
házhoz megyek. 2-3 gyermek sem akadály.
Várom hívását. (20) 53-20-499
*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
*Saját időbeosztású, egyszerű nyári
munka diákoknak. Tel: (30) 531-2578
*VEGYÉSZT keresünk azonnali kezdéssel
gödöllői aromagyártó laborunkba. Tel: (30)
686-1822
*VASBETON SZERELŐI munkára tapasztalattal rendelkező szakmunkást és segédmunkást keresek (hosszútávra). Tel: (30)
301-0898
*Az ALLIANZ GÖDÖLLŐI DIVÍZIÓJA a
megnövekedett piaci igények kiszolgálása
érdekében 8 új munkatársat keres
ÉRTÉKESÍTÉSI KÉPVISELŐ, PÉNZÜGYI
TANÁCSADÓ munkakörbe. Tel: (30)
2808-438 Stógli-Piacsek Rózsa
*Családi ház átépítéséhez tervezőt és
kivitelezőket keresünk azonnali kezdéssel
(kőműves, ács, vill. és fűtésszerelő). Tel:
(20) 9273-139
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*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)

*Óriási lehetőség! Nem hálózati termékforgalmazás. Szabad élet? Sok ismerős?
Anyagi függetlenség? Jelentkezzen: 06
(20) 342-9412
*Az Állattenyésztési és Takarmányozási
Kutatóintézet a 2100 Gödöllő, Isaszegi út
200. szám alatt levő telephelyére takarítót
keres, teljes munkaidőben. További információ a 28-511-301-es telefonszámon.
*FŐKÖNYVELŐT felveszünk Közgazda-ságtudomány 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.
*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.

SZOLGÁLTATÁS

*Bérsüti sütés! Szeretné meglepni
szeretteit, vendégeket vár, vagy lagziba
készül, de nincsen ideje sütni? Süteménye
elkészítését elvállalom! Érd.:30/851-8763.
*Lakászöldkártya! Új éítésű családi
házak és lakások használatbavételi
engedélyéhez kötelező Energetikai
Tanúsítvány, Lakászöldkártya készítése.
G-TAM-ÉP Kft Tel.: 30/932-8578. Email.:info@g-tam-ep.hu
*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) 9177555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel: (30) 3024622. www.csoszereles.hu

*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.

*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: (30) 9134-599.
Hétvégén és ünnepnapokon is.
*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) 613-5662.
*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

MIDE HÉTE
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*Klímafelszerelés bruttó 99.990 Ft.
Klímával. Tel: (20) 9370-199

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

A keresztrefeszített
Jézus
szájához ecetbe mártott szivacsot tartott
a százados, szomját csillapítandó.
Gyerekként ezt nem irgalmas cselekedetnek, inkább kínzásnak tartottam,
hiszen az otthon tartott 20%-os ecet
taszító volt nekem. Pedig az alacsony
koncentrációjú borecet vízzel higítva
kifejezetten szomjoltó. Persze, elegánsabb citromkarikát tenni a vízbe, annak
citromsava ugyanazt a szerepet tölti be,
mint az ecetsav. A nagyon jó minőségű
(s igen drága) balzsamecetet aperitifként
is fogyasztják. Meghökkentően jólesik.
Sokféle ecetet lehet(ne) használni, a
bécsi piacon vagy húszféle gyümölcsecetet, s kiváló bor- és balzsameceteket
lehet kóstolni, vásárolni. Miért is kell
ennyiféle?
Kiemeli az ízeket. Gondoljunk csak a
savanyú tojáslevesre, halvány ízű
salátákra, mártásokra. A leggyakoribb a
vinaigrette: egy rész jó borecet, három
rész jó olívaolaj, só, bors. Egy
mokkáskanál mustár segít összetartani a
keveréket. Mielőtt a salátára öntenénk,
friss fűszernövényeket keverjünk bele.
Páclében a savak fellazítják a húsrostokat, megkönnyítve az emésztést.
Meglepődve fedeztem fel egyszer a deszertként felszolgált vaníliafagylalton kéthárom csepp koncentrált balzsamecetet.
Ízfokozó hatása gyümölcsökön, epren,
málnán is érvényesül. Egy alkalommal
mézzel elkevert jó minőségű balzsamecettel csíkozott sárgadinnyét kínáltam
vendégeimnek,öröm volt látni a hatást!
Rengeteg egyéb módja van az ecet
használatának. Nagyanyám a csalán és
szúnyogcsípéseket borogatta vele,
valamint erősködött, hogy ecetes vízzel
öblítsük le hajunkat. Állította, hogy ettől
fényes és selymes lesz. Én nem
szerettem a szaga miatt. Kiválóan
távolítja el a vízkövet (pl. a
kávéfőzőből), sófoltokat a cipőről.
Remek tartósítószer.
Éttermünkben salátához a leggyakrabban az általam kevert balzsamecet,
oliva, méz öntetet használjuk,amit csak
fogyasztás előtt keverünk össze a salátával, meg ne ereszkedjen. A meleg nyárban ajánlott az ebédet egy tányér
savanykás zöldbab-, krumpli, tárkonyos
zöldség vagy ragulevessel indítani.
Szinte hűsít.
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI
SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és
ünnepnapokon is. T: (20) 411-7473
Köszönjük bizalmát!
*Gödöllő belterületén szállítás 2000 Fttól.
KÖLTÖZTETÉS,
csomagolás.
Költöztetéshez dobozok olcsón eladók!
Tel: (30) 645-3448
*ÖNTÖZŐBERENDEZÉS, TELEPÍTÉS.
Tel: (30) 202-0050
*PILATES TORNA az Isaszegi úton.
Szeretettel várunk családias hangulatú kis
csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra.
Tel: (70) 414-1629
*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
*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
*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
*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések
tisztítása,
átépítése,
javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: (20) 5231-094

*Nagy
szakértelemmel
vállaljuk
otthonában beteg családtagja ápolását,
gondozását, injekciózását és szállítását. –
Kéményszerelés,
vegyestüzeléshez,
gázkéményhez és turbós készülékekhez.
www.flott2003kft.hu (30) 436-1023, (20)
334-8707
*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
*Gödöllői érettségizett, leinformálható,
nem italozó férfi házkörüli munkát vállal.
Kertépítés, földmunka, lakatos munka, bármilyen kerítés-készítés, javítás, festés.
Szennyvíz bekötés, csapadék víz
elvezetés, lambériázás, parkettázás.
Kőműves munkák, tetőjavítás, fakivágás.
30/402-7276
*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
*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
*OKLEVELES BABYSITTER gyermekfelügyeletet vállal. Tel: (70) 417-2167
*FŰKASZÁLÁST vállalok kedvező áron.
Tel: (20) 9335-909
*Tapasztalattal rendelkező Babysitter
egész napos gyermekfelügyeletet vállal.
Tel: (30) 370-7849
*LEGYEN
RÁLÁTÁSOD
A
VILÁGRA…Műanyag
nyílászárók
közvetlenül a gyártótól: ajtók, ablakok, téli
kertek, árnyékolás technika, műanyag,
alumínium redőnyök, szúnyoghálók.
Díjmentes felmérés, tanácsadás. Tel: (30)
499-4068
*Megbízható fiatalember fűkaszálást, kertgondozást vállal állandóan vagy alkalmanként. Tel: (70) 313-9221
*Építőipari szakemberként vállalok az Ön
házában, lakásában javítást, karbantartást,
szerelést, falfúrást, bútor összeszerelést
gépészettel, festést, vakolást, lakatos
munkát. Tel: (20) 43-80-879
*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű
anyagok gépelését. Érd.: 30/851-8763.

*Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

OKTATÁS

*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső
színezés, minden, ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs
munkák. Tel: (30) 386-4456

*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) 216-62-40
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN.

*PARKETTÁS vállal hagyományos és
szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.
*KERÉKPÁRSZERELŐ
HÁZHOZ
JÖN! Vállalom biciklijének teljes körű
karbantartását. Fékek javítása, váltó
beállítás, lánc csere, defekt stb.
Kérem, hívjon! (70) 327-8178
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*Gyesen levő, tanítóképzőt végzett anyuka
korrepetálást vállal általános iskolásoknak
bármiből, gimiseknek pedig magyarból,matekból. Érdeklődni: 06-70-4085455
*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.-tól 24-ig. 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: 28423-744, mobil: 30-224-75-63.
*TOP-TAN: Angol felnőtt 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: 28423-744, mobil: 30-372-20-26.
*TOP-TAN: Pótvizsgára, pótérettségire
felkészítés matematika, fizika, kémia 30908-4130.” és angol (30-372-20-26) tantárgyakból. Kezdés jún. 29-én. További
információk: 28-423-744
*ÜZLETI ANGOL és általános angol
oktatás kezdőtől felsőfokig, egyénileg vagy
kiscsoportban beszédcentrikus módszerrel. Felkészítés üzleti és általános
nyelvvizsgákra, állásinterjúra. Tel: (30)
9909-346
*ANGOL TANÍTÁS kezdőtől a haladóig felnőtteknek, diákoknak egyéni vagy kiscsoportos formában diplomás nyelvtanárnál.
Tel: (20) 933-2324

Gödöllői Szolgálat
*Kiscsoportos angol, német, olasz, orosz
kezdő, középhaladó, haladó tanfolyamok
indulnak egész nyáron folyamatosan 2×2
órában vagy szuper intenzív tanfolyam 5×2
órában 2- 4 fős csoportokkal. Ingyenes
tananyag, csoport létszámától függő
óradíj.
HEBE Kft. 28/513-776,
30/2480661
vagy
info@hebe.hu
www.hebe.hu
*ORIGO, GOETHE, ÖSD, 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 HEBE Kft. 28/513776, 30/2480661 vagy info@hebe.hu
www.hebe.hu
*Középiskolára felkészítő tanfolyam indul
angol és német nyelvből gödöllői gyakorló
középiskolai tanárokkal egész nyáron 4
hetes kurzusokban heti 2×2 órában 2-4
fős csoportokkal.
*Ingyenes tananyag, csoport létszámától
függő óradíj. HEBE Kft. 28/513-776,
30/2480661
vagy info@hebe.hu
www.hebe.hu

ADÁS~VÉTEL
*Betéti társaság eladó. Érd.: (20) 2126315
*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket,
papírrégiségeket vásárolok. Tel: (28) 412230
*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) 2988581, (30) 338-6673

*Tai chi oktatás Gödöllőn kezdőknek és
haladóknak folyamatos bekapcsolódási
lehetőséggel. Érd: (20) 544-8021

*Boroshordó és mézpörgető eladó. Tel:
(20) 368-9565

*KÉMIA tantárgyból korrepetálást és
pótvizsgára való felkészítést vállalok referenciával. Érd: (70) 538-8975

*Eladó: babakocsi, 5 fiókos fagyasztó
(Lehel), nagyméretű szőnyeg, könyvek. Tel:
(28) 419-168

*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, 30/7384827

*Nagyon jó állapotban lévő 25×25-s szögvasból készült bontott kerítésmezők és a
hozzátartozó kis és nagykapuk eladók. Ár
megegyezés szerint. Tel: (70) 209-3669

*ANGOL, NÉMET nyelvoktatás, nyelvvizsgára felkészítés, korrepetálás. Tel: 06-209980-030 (német), 06-20-268-4064
(angol)
*MATEMATIKÁBÓL középiskolásoknak
javítóvizsgára felkészítést vállal középiskolai tanár. Tel. (30) 620-1230
*NYÁRI ANGOL TÁBOR 4-10 éves gyermekek részére. Időpontok: 2009. jún. 29.
– júli. 3.-ig, július 6. – 10.-ig, júli. 13. – 17.ig, hétfőtől péntekig: 9-13 óráig. Kör- és
szerepjátékok, mesék – bábozás, versek –
mondókák – kiszámolók. Részvételi díj:
5.000 Ft/gyermek. Helyszín: Gödöllő
központjában, kertes családi házban. Érd:
(20) 334-6101
*Általános iskolásoknak MATEK, KÉMIA,
FIZIKA, középiskolásoknak kémiatanítást
vállalok. Ár: 1000 Ft/óra. Tel: (70) 9482235
*Angol és német intenzív szókincsfejlesztő
tanfolyamok indulnak egész nyáron folyamatosan 2-4 fős csoportokkal 40 órában.
Ingyenes tananyag, csoport létszámától
függő óradíj. HEBE Kft. 28/513-776,
30/2480661
vagy
info@hebe.hu
www.hebe.hu

*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

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*Eladó Opel Vectra 1,8i 1993-as jó
állapotú, karbantartott, bordó metál 2010
júniusig érvényes műszakival. Iár: 360.000
Ft. Tel: Aszód (70) 456-7778
*Eladó terepjáróhoz 4 db 15”-os Michelin
téli gumi, egy telet futott. Ár 7.000 Ft/db.
Tel: (20) 428-1898

EGYÉB
*Társ
és
partnerközvetítés.Tel.:
20/9455-583.
*Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.:
20/9455-583.
*Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akácméz 1200 Ft +üveg, selyemfűméz 1060 Ft/kg + üveg. 720 ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas
u. 3. Tel:(28) 417-913
*Üdülési utalványt vásárolok. (30)
434-1101
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Utazni jó!
Zakynthos – káprázatos
öblök, velencei hangulat,
caretta teknősök
Zakynthos a Jón-tenger legdélebbi szigete,
melyet alig kétórás repülőút után érhetünk el. A
sziget termékeny síkságait buja növényzet borítja; olíva-, citrus-, mazsolaszőlő és szőlőültetvények terülnek el lustán a tájban, a sziklás
partok pedig kristálytiszta kék vízbe érnek a nyugati oldalon, búvárkodásra csalogatva. A nyári
nap forró sugarai lágyan simogatnak a homokos
partokon, napfürdőzésre csábítva a pihenni
vágyókat. Akik ellátogatnak a Navagio öbölbe,
azok megtekinthetik az itt hajótörést szenvedett
és a hófehér homokba félig elsüllyedt csempészhajót. A természeti szépségek sokasága
északon is várja az utazókat: a Kék Barlang
ragyogó kékes derengéssel övezi a víz alatti természetet. Itt élnek a sziget őshonos mediterrán
fókái, akik a barlangokban hozzák világra kicsinyeiket. Zakynthos jelképe a cserepes, CarettaCaretta nevezetű védett teknős. A gyönyörű
Zakynthos város kanyargós, szűk utcácskáival,
tágas, fenséges tereivel várja a turistákat.
Barátságos, teraszos kávézók hívogatnak egy jó
frappé vagy egy finom fagylalt elfogyasztására.
A velencei hatást érezhetjük az épületeken és a
városban található szobrokon, műemlékeken is.
Ugyanitt áll a Solomos (görög himnusz írója)
emlékmúzeum is. Akár a kultúra, akár a természet vonzza az érdeklődőket, mindenki szívét
megérinti az itt szerezhető emlékek sora.
Görögországba történő beutazáshoz magyar
állampolgároknak érvényes személyi igazolvány
(gyermekeknek útlevél) szükséges. Zakynthos
szigete Magyarországról autóbusszal és repülővel is elérhető.
Játék! Játék! Játék!
Hogy hívják azt a - szintén jón-tengeri - görög
szigetet, amely Erzsébet királynénk (Sisi) kedvelt nyaralóhelye volt ?
A megfejtéseket az info@sissytravel.hu címre
várjuk, névvel és telefonszámmal!
A helyes választ beküldők között TUI
ajándékcsomagot sorsolunk ki. Beérkezési
határidő: 2009. július 1. Nyilvános sorsolás
időpontja, helyszíne: 2009. július 2. 12 óra,
Sissy Utazási Iroda – Gödöllő, Petőfi tér 16.
Előző játék nyertese: Polgár Zsuzsanna (GT)
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A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalványát nyerte:
Szabó Gyuláné, Dózsa Gy. u.
5-7.,
Fürjes Kálmán, Kaffka M. u. 3.
A Trafo Club belépőjét nyerte:
Bernáczné Kovács Edit, Sík
S. u. 4.
Gáspár Éva, Röges u. 39.
A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:
Kolláthné M. Mária, Béri
Balogh Á. u. 9.
Berze Tiborné, Magyar K.
köz 2.

Recept
Habos ribizlikocka
HOZZÁVALÓK 10 szelethez: 10 dkg vaj vagy margarin,
25 dkg kristálycukor, 4 egész tojás, 6-7 ek tej, 15 dkg darált mandula, 18 dkg liszt, 1 csomag sütőpor, 30 dkg ribizli, 1 citrom reszelt héja, vaj, zsemlemorzsa.
ELKÉSZÍTÉS: A ribizlit mossuk meg. Néhány fürtöt tegyünk félre a díszítéshez, a többit szemezzük le. A kristálycukorból vegyünk ki 12 dkg-t, és a vajjal együtt keverjük habosra. Külön-külön keverjünk hozzá két egész tojást
és 2 tojás sárgáját, majd a tejet. Végül adjuk hozzá a darált
mandulát, majd apránként a sütőporral elkevert lisztet és reszeljük bele 1 citrom héját és dolgozzuk össze. Egy 26 cm-es tortaformát kenjünk ki vajjal, szórjuk meg zsemlemorzsával. Ebbe öntsük a csomómentesre kevert tésztát. Egyenletesen osszuk el rajta a ribizliszemeket; kicsit bele is
nyomkodhatjuk. Előmelegített sütőben 25-30 percig süssük 180 ºC-on. Közben a 2 tojás fehérjét
verjük kemény habbá a maradék cukorral. Miután a tészta megsült, simítsuk a cukros tojásfehérje
masszát a forró süteményre, és még süssük 15 percig. Amikor elkészült, a formából kivéve várjuk
meg, hogy a kihűljön. Tálaláskor díszítsük a félretett ribizli fürtökkel és citromfűvel!

