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Aláírták a Művészetek Háza felújításának
kivitelezési szerződését június 6-án. Az intézmény felújítására Főtér-program keretében nyílik lehetőség.
(2. old.)
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Amszterdamban, a Van der Togt múzeumban nyílt meg az idén 100 esztendős, Gödöllőn született Hofman Gáspár Mariska
festőművész első önálló kiállítása. (5. old.)

Június 12-én tartják meg a Sport és
Egészségnapot a Táncsics úti sporttelepen. A rendezvény egyben a Sportcentrum hivatalos átadása.
(12. old.)

Sikerrel mutatkoztak be kulturális csoportjaink

Trianoni gyásznap

Gödöllői fiesta Spanyolországban Megemlékezés
Gödöllő spanyol testvérvárosában Valdemoróban és az ország fővárosában, Madridban is hatalmas sikert aratott a Talamba Ütőegyüttes, a
Gödöllő táncegyüttes két táncosa, valamit a Chopin Zeneiskola két tanulója. Valdemoróban június 4-től június 30-ig több kiállítás keretében is
megismerkedhetnek testvérvárosunk lakói Gödöllővel.
Ez év június 30-ig Spanyolország
tölti be az Európai Unió soros elnöki
tisztségét. Miután 2011. január 1-jétől
hazánk veszi át ezt a posztot, a két
ország között tovább erősödtek a kulturális kapcsolatok. Gödöllő és Valdemoró 2008-ban írt alá testvérvárosi együttműködést, így városunk szintén meghívást kapott, hogy részt vegyen e kapcsolaterősítésben. A madridi magyar követség és a Balassi Kulturális Intézet, Valdemoró és Gödöllő
önkormányzata, valamint több támogató segítségével léphetett fel a Talamba Ütőegyüttes, Hajdú Zsuzsanna és Moussa Ahmed, a Gödöllő
Táncegyüttes tagai, valamint Langer
Ágnes (hegedű), Kiss Dorottya (furulya), a Chopin Zeneiskola diákjai.
A Talamba együttes tagjai (Zombor
Levente, Grünvald László, Kiss István, Szitha Miklós, V. Nagy Miklós)
telt házas koncertet adtak Madridban
is, ahol hatalmas sikert könyvelhettek
el. A koncert megszervezésében nagy
segítséget nyújtott Végvári Tamás
kulturális attasé.

Június 3-án a trianoni gyásznap
90. évfordulója alkalmából városi ünnepséget tartottak a
Művészetek Háza melletti
Trianon-emlékműnél.

Gémesi György és José Miguel Moreno

Június
4-én
Va l d e m o r ó b a n
nyílt meg hivatalosan a Gödöllő hónap. A város színházában, a
Juan Prado Kulturális Intézetben
mutatták be a Gödöllő múltja, jelene és jövője című
fotókiállítást, ami
városunk történetét eleveníti meg
az 1800-as évek
közepétől napjainkig. A kiállításon olyan képek is
bemutatásra kerülnek, amit eddig
még talán a gödöllőiek sem igen láttak, ismertek. Ki emlékszik még a régi szállodára, ami valamikor a mai
Művészetek Háza tájékán állt és
gúnyneve Nagykrumpli volt? Láthatjuk, hogyan is épült a város a 60-as,
70-es években, és került elbontásra a
„modern” panelek miatt sok-sok régi

barokk épület, és persze sok vályog
épület is. De a látogatók már most
megismerkedhetnek leendő főterünkkel és a vasútállomással is a látványterveknek köszönhetően. Az archív fotók nagy részét a Gödöllői Városi Múzeum adományozta, és a kiállítás összeállítása Seres Imrének köszönhető.

José Miguel Moreno, Valdemoró
polgármestre, megnézve a fotókiállítást, megígérte, hogy hamarosan személyesen is ellátogat Gödöllőre.
Megköszönte mindazt a munkát, és
kitartást, amit Gémesi György, Gödöllő polgármestere tett, hogy ez a
kapcsolat élő legyen.

Az ünnepi műsorban felléptek a Premontrei Szent Norbert Gimnázium tanulói, a Gödöllői Városi Vegyeskar és
a gödöllői Erdélyi Vándorszékelyek
köre. A megemlékezésen az egybegyűltekkel megosztották gondolataikat a történelmi egyházak képviselői
is. A megemlékezés végén az egybegyűltek elhelyezték a megemlékezés
koszorúit az emlékműnél.
A 90. évvel ezelőtti események
kapcsán Gémesi György polgármester ünnepi beszédében kiemelte: Nem
lehet elfelejteni, nem lehet emlékezés
nélkül hagyni azt a napot, ami a magyar történelem leggyalázatosabb
napja volt.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 8. oldalon)
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Kezdődik a Művészetek Háza felújítása

Nem fejlesztés: kivonulás

Aláírták a kivitelezési szerződést

14 év után bezár a Sony

Aláírták a Művészetek Háza
felújításának kivitelezési szerződését június 6-án a városházán. Az intézmény felújítására
a Főtér program keretében nyílik lehetőség, miután Gödöllő
Város Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
„Pest megyei településközpontok fejlesztése, integrált településfejlesztés Pest megyében“ című pályázatán „Gödöllő
ökovárossá válásának első lépése: A városközpont arculatának és infrastruktúrájának integrált fejlesztése” projektre
936 millió forint támogatást
nyert el.
A program során a Főtér felújítása és
a Városi Piac galériájának átalakítása
mellett sor kerül a Művészetek Háza
épületének energiahatékony és funkcióbővítő átalakítására is.
Ez utóbbira támogatási forrásból és
önerőből álló – nettó 364.222.000 forint keret állt rendelkezésre. A pályázatban vállalt műszaki tartalmon felül
az önkormányzat további nettó
54.000.000 forint saját erőt biztosít a
színházterem légtechnikai korszerűsítésére. A Művészetek Háza energiahatékony és funkcióbővítő átalakítására így tehát összesen nettó
418.222.000 forint keretösszeg volt
tervezhető.
A kivitelezési munkák elvégzésére
Gödöllő önkormányzata nyílt közbeszerzési eljárást hirdetett, amit a
Hunép-Gév Művészetek Háza Gödöllő Konzorcium nyert meg, melynek tagjai a Hunép Capital-Bau

Beruházó és Fővállalkozó Kft. és a
Gév Huniber Építőipari Kft.
A nyertes Konzorcium a teljes felújítási munkát nettó 413.358.611 forintért vállalta. Az átépítési munkák
terveit a REÁL TERV Építésziroda
Kft. készítette el.
A szerződést dr. Gémesi György
polgármester, Bakos Miklós, a Hu-

nép Capital-Bau Beruházó és Fővállalkozó Kft. ügyvezető igazgatója és
Csaba Antal, a GÉV Huniber Építőipari Kft. ügyvezető igazgatója írta
alá.
A Művészetek Háza épületének energiahatékony és funkcióbővítő átalakítása magába foglalja a földszinten
többcélú rendezvénytér kialakítását,
az utólagos beépítések elbontását, a

Csúsztak a munkák az esőzések miatt

Befejezés előtt
Az elmúlt időszak esőzései miatt nem nagyon tudták a betervezett munkákat elvégezni a VÜSZI munkatársai, így a héten folytatják a Harmat utcai útalap építését, valamint a járda építéseket
a Szent János utcában és a Kossuth Lajos utca felső részérnél. A
tervek szerint megkezdik a Balaton utcai járda felújítását is.
A fenntartási munkák közül a kátyúzás ad továbbra is sok munkát, ugyanúgy, mint a fűkaszálás.
A kedvezőtlen időjárás miatt csak
most tudják megkezdeni a Rákos-patak medrének rendbetételét. Ennek

keretében mederkotrásra, kaszálásra
és a belterületi részeken a mederburkolat javítására kerül sor.
***
Végéhez közelednek a Dózsa György
út-Szilhát utca csomópontjának mun-

Közel ezer új urnafülke hely létesül

színházteremhez felvezető lépcsők
átalakítását, a főbejárat áthelyezését
az épület kastély felöli homlokzatára,
valamint új információs-porta kialakítását.
A felújítás során megtörténik az
épület energetikai korszerűsítése,
mely magában foglalja a külső nyílászárók cseréjét, a korszerű fűtési és
hűtési, szellőzési rendszer
kialakítását, a
színházterem
légtechnikai
rendszerének
korszerűsítését
és a villamoshálózat
teljes
felújítását.
Mindezek mellett az épület
komplex akadálymentesítését is elvégzik.
Mivel az intézményt – felkészülve a
felújításra – már korábban kiürítették,
így a szerződés aláírását követően átadásra kerülhet a munkaterület és
megkezdődik a kivitelezési munka,
ami a tervek szerint október közepéig
tart. A projektmenedzseri feladatokat
a Gödöllői Városfejlesztő Kft. végzi.
A megbízott műszaki ellenőr az
UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Kép és szöveg: bk

kálatai is. Folyik a járdák aszfaltozása, rendbetétele, a Dózsa György úton
felfestették a kijelölt gyalogosátkelőhelyeket. A tervek szerint hamarosan
megkezdődik a műszaki átadás.
***
Az M31-es és az M3-as autópálya
csomópontjában is az utolsó simításokat végzik. A napokban megkezdik
a Fecske utca és az M3-as közötti szakaszon a gyalogjárda visszaépítését
is. Az átadásról információink szerint
a lakosság a későbbiekben kaphat
pontos tájékoztatást.

A temető kerítésének tervei már
2004-ben elkészültek, és most az üzemeltető VÜSZI Kft. eredményéből
valósulnak meg – tudtuk meg Bokor
Árpádtól, a kft. igazgatójától. Az új,
zárt téglakerítés egyben urnafal is
lesz, ami 355 két-, és 265 egy férőhelyes urnafülkét is magába foglal. A
Dózsa György úti szakaszon a falnak

csak egy részét alakíthatják így ki,
mert itt a sírok egy része túl közel
esik a kerítéshez.

Megújul az urnatemető és a főbejárat is. Az előbbit parkosítják, a szovjet katonai emlékmű előtt rendezik a
terepet és részben zárttá teszik a hulladéktárolót. Az érintett területen
megújítják a faállományt is.

Az 1996-ban megalapított Sony Hungária Kft. Blu-ray Disc lejátszókat és
DVD felvevőket gyárt. A bezárást követően a cég valószínűleg eladja gödöllői ingatlanát.
A bejelentés alkalmával Koichi Nakayama, a gödöllői
gyár ügyvezető igazgatója kijelentette: „A
Sony nagyon nagyra
értékeli dolgozói és beszállítói tevékenységét,
amellyel hozzájárultak
a vállalat eddigi teljesítményéhez. Mindent
megteszünk annak érdekében, hogy gyártó
tevékenységünk leállása során az átmeneti folyamat zökkenőmentességét biztosítsuk”. Hozzátette: Köszönetüket fejezik ki Gödöllő önkormányzatának az elmúlt 14
évben a vállalat beruházását támogató
hozzáállásáért. A Sony továbbra is
szorosan együtt fog működni a helyi
munkaügyi központtal, hogy ezúton
is segítsen megkönnyíteni magasan
képzett dolgozói újbóli elhelyezkedését Gödöllőn vagy a város közelében.
A gyár alkalmazottait is megdöbbentette a bejelentés, különösen azok
után, hogy nemrég fejlesztéseket hajtottak végre, és közel száz új embert
vettek föl. Bár a dolgozóknak megtiltották, hogy nyilatkozzanak a sajtónak, a kiszivárgott hírek szerint az elmúlt hónapokban már előfordult,
hogy az üzem nem teljes kapacitással
működött.

A mostani döntés következtében 540
fő veszíti el állását. A gyár dolgozói
között nemcsak gödöllőiek vannak,
sokan járnak ide a térségből is. Ezzel
átmenetileg növekedni fog a térségben és a városban a munkanélküliség, ami jelenleg jóval alacsonyabb
az országosnál. A Foglalkoztatási
Szolgálat áprilisi adatai szerint Gödöllőn jelenleg 4,26 százalékos az állástalanok aránya, ami nem sokkal
több mint harmada a 11,8 százalékos
országos átlagnak.
A bezárással kapcsolatosan Gémesi György polgármester a következőket nyilatkozta:
„Mint derült égből a villámcsapás,
úgy ért minket ma reggel a hír, hogy
bezár a Sony-gyár. Ezzel kapcsolatban két súlyos problémával kell meg-

birkózni, az egyik a munkahelyek
megszűnése, a másik pedig a komoly
mértékű iparűzésiadó-kiesés. Most
azonban a munkahelyteremtés, az
emberek gondja a legfontosabb. Megoldást jelenthet, hogy ha minél hamarabb megindul a Magyar Posta logisztikai központjának beruházása. Ennek
révén mintegy 700 új munkahely jön
létre városunkban; az erre vonatkozó
szerződést tavaly nyáron írtuk alá. A
közbeszerzés elsőre nem volt eredményes, de reméljük, hogy másodjára már
az lesz! Ha minden kedvezően alakul,
akkor a jövő év második felében megindulhat a munka, s bizonyára szükség
lesz gyakorlott munkásokra. Minden
erőnkkel azon leszünk, hogy a lehető
legzökkenőmentesebben megtörténjen
az átmenet, s a Sony jelenlegi dolgozóiból minél többen el tudjanak helyezkedkj
ni!”

Felújítások a Városi Piacon

Képviselő-testületi döntés

jb

A főbejárat zárt lesz, és amennyiben belefér a tervezett 15 milliós
keretbe, épített portásfülke készül
majd az itt szolgálatot teljesítők
számára.
A most megkezdődő fejlesztés azonban csak az első üteme a temető programnak. A tervek szerint a későbbiekben
szóró parcella kialakítására is sor kerülne, amennyiben
ezzel a tulajdonos
egyházak is egyetértenek. Ezen kívül a
II. szakaszban sor
kerülhet az urnafal
Toldi Miklós utcai
szakaszának folytatására – ahol azt a
sírok elhelyezkedése lehetővé teszi –,
valamint a Virág utcai szakasz kiépítésére. A rövidesen megkezdődő munkálatokat úgy végzik el, hogy azok a
szertartásokat nem fogják zavarni, az
érintett szakaszokon azonban a városi
gyalogosforgalom korlátozására kell
felkészülni.
jb

15 milliós temető fejlesztés
Még júniusban megkezdik a
Dózsa György úti temetőben az
új, urnafalként is szolgáló kerítés kialakítását. A fejlesztés a
Dózsa György úti szakasz egy
részét, és a Toldi Miklós utcai,
az urnatemető mögötti szakaszát érinti. A terv megfelel a
törvényi előírásnak, ami előírja, hogy a temetőket zárttá kell
tenni, vagy ha ez nem lehetséges, 30 méteres zöldsávot kell
kialakítani a lakóházak és a sírok között.

A Sony Hungária Kft. június 2án közleményben jelentette
be, hogy a Sony Corporation
globális üzleti jövedelmezőség- és gyártáshatékonyság-javítási programjának részeként,
decemberben megszünteti a
termelést magyarországi gyártóbázisán, Gödöllőn, és malajziai gyárába, Kuala Lumpurba
telepíti át. A vállalat gyártó tevékenysége 2010 decemberének végén szűnik meg.

Költségtakarékos
gazdálkodásról számoltak be a képviselő-testület májusi ülésén az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok, így a Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. is. A
képviselők a társaság múlt évi
beszámolóját ellenszavazat és
tartózkodás nélkül fogadták el.
A Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.
is takarékosan hajtotta végre a 2009.
évi üzleti tervét. Ennek eredményeként állagmegóvó fejlesztésekre, felújításokra kerülhet sor az idén. A piac
teljes területén az eredeti kialakítá-

soknak megfelelően új kültéri padlólámpákat építenek be, kicserélik a
csarnok üvegtető szerkezetének gumiszigetelését és megszüntetik a mélygarázs beázását.
A Gödöllői Piac Kft., mint a Városi
Piac üzemeltetője 30 napos felmondási idővel rendkívüli felmondással
felmondta a szerződést a Hamvaykúriában kávézót működtető bérlővel,
mivel az a szerződésben vállalt fizetési feltételeket többszöri szóbeli és
írásos felszólítás után sem teljesítette,
és a működés színvonala is romlott.
A képviselő-testület a kft ügyvezetőjének előterjesztésére hozzájárult ahhoz, hogy a kávézó
szomszédságában
működő Rétesházat
és kávézót a továbbiakban egy bérleményként adják bérbe és a kft. 10 éves
határozott idejű bérleti szerződést kössön a Monarchia Rétesház Bt. képviselőjével június 1jétől.
Kép és szöveg: jk
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A könyvtár után a Valdemorói Zeneikolában nyitották meg Kresz Albert fotóművész kiállítását, amit már
a gödöllői közönség is láthatott a
Chopin zeneiskolában. Itt a Zeneiskola két diákja, Langer Ágnes és Kiss
Dorottya Boglárka is adott egy rövid
koncertet. A két zeneiskola is szorosabbra fűzi kapcsolatatit; idén júniusban már három diák és egy pedagógus érkezik hozzánk a nyári táborba,
majd szeptemberben a zenesikola
több diákja és pedagógusa ad koncertet a Testvérvárosi Napok keretében. Reményeink szerint már idén októberben ismét felléphetnek gödöllői
diákok Valdemoróban, és több gyerek
is lehetőséget kap, hogy megismerkedjen az ottani zeneoktatással.
Valdemoró egyik általános iskolájában állították ki azokat a fotókat és
rajzokat, amiket gödöllői általános iskolások készítettek a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület felhíváJosé Miguel Moreno a város kapu- sára. Az alkotások kiértékelése ezen a
jának kicsinyített mását adta Gödöl- héten történik meg a spanyol iskolálőnek. A gödöllői városi küldöttség sok szavazatai alapján. (Az eredtagjai (Gémesi György polgármester, ményeket természetesen a jövő heti
számunkban közöljük – a
„Talamba-hangulat“ szerk.)
A Gödöllői Napok zárása
Valdemoró barokk főterén
történt, ahol először Moussa
Ahmed és Hajdú Zsuzsanna
magyar táncokkal alapozták
meg a hangulatot, majd az
igazi fiestát a Talamba ütőegyüttes koncertje hozta
meg. Az együttes hatalmas
sikert aratott és zenéje mindenkit táncra
perdített.
Hamarosan pedig
mi
ismerkedhetünk
dr. Nánási Éva címzetes főjegyző, meg spanyol testvérvárosunkKovács Balázs, a Művészetek Háza kal, Valdemoróval, hiszen
igazgatója) másnap ellátogattak a vá- szeptember 10-11. között ők
rosi könyvtár épületébe, ahol egy kü- mutatkoznak be nálunk, Gölön magyar sarkot alakítottak ki. Do- döllőn.
(pts)
lores Hernadez, a könyvtár igazgatóFotók: a szerző
ja elmondta, céljuk, hogy a Gödöllői
Városi Könyvtárral együttműködve folyamatosan bővüljön a kínálat, amit az olvasóknak tudnak
nyújtani. „Míg Gödöllőn főleg
spanyol, elsősorban valdemorói
írók művei lesznek megtalálhatóak spanyol és magyar nyelven,
Valdemoróba gödöllői írók-költők
műveit várjuk. Ehhez természetesen szükséges, hogy megtaláljuk
azokat a forrásokat, pályázatokat,
amelyek a fordítások költségeit feSzépen szóló muzsika
dezik” – tette hozzá.

Gödöllői fiesta Spanyolországban
(folytatás az 1. oldalról)

José Miguel Moreno, Valdemoró
polgármestre szerint:
„Minden kapcsolat két emberen
múlik, és mindkettőnek tennie kell érte, hogy jól működjön. Ma Valdmeoró megismerheti Önöket, a várost,
ahol élnek, a kultúrát és az ételeiket,
sajnos nem tudunk mindannyian elmenni, hogy meglátogassuk Gödöllőt, de egy kicsit betekinthetünk testvérvárosunk mindennapjaiba. Szerencsére hamarosan Valdemoróval ismerkedhetnek meg a gödöllői polgárok. Szeptemberben mi látogatunk el
Önökhöz, elvisszük a spanyol életet,
kultúrát, táncunkat és dalainkat. Egy
kis ízelőt adunk abból, mivel várjuk
mi Önöket. Ígérem, hogy én is elmegyek, bár ez számomra nagy feladat,
mivel, sajnos, repülésfóbiám van, de
ha három napig is tart, hogy eljussak
Gödöllőre, akkor is ott leszek.”
Gémesi György megköszönte azt a
szívélyes fogadtatást, amivel Valdemoróban várták őket. Mint elmondta,
csak egy cseppet tudtak elhozni magunkból, de reméli, hogy ez is elég
ahhoz, minél többen ellátogassanak
hozzánk. A fotókon keresztül életképeket láthatnak, a kulturális program-

Gödöllő története képekben

ban megismerhetik a magyar temperamentumot, ami sokban hasonlít a
spanyolokéhoz, és megismerhetik a
magyar ízeket is (a fogadáson több
fajta magyar szalámit, tokajit
és pálinkát szogáltak fel). Gémesi György ajándékként az
egykori Világfa bronz mását
adományozta. Mint elmondta,
ez a fa azért különleges, mert
két részből áll, így alkotva egységet. A két különálló rész egym á s b a
csavarodva, egymást segítve tör a
magasba
és ott egy
szárnyban
végződik. Ilyenek vagyunk mi
is.
Egymástól
függetlenek vagyunk, de mégis
így összekapaszMagyar kodva egymást
olvasósarok
erősítjük.

Valdemoró Madridtól mindössze 27 km-re található, délre. Lakossága az elmúlt időben a fejlesztéseknek és a
főváros közelségének köszönhetően jelentősen megnövekedett, mára több mint 70 ezer fő. A város már az
ősidők óta lakott, legkorábbi tárgyi emlékek a rézkorból származnak. A római korban vízvezetéket vezettek
át a városon, így lakossága tovább nőtt. Eredetileg főleg mór település volt. Igazából a XVI-XVII.században
erősödött meg, amikor jelentően nőtt a városban az átmenő kereskedelmi forgalom, így saját piaca, iparosai
fejlődtek ki. A város barokk főterének kilakulása is erre az időre tehető. Minden évben október első hétvégéjén rendezik meg ennek emlékére a Barokk vásárt (Feria Barroca), amikor eredeti hangulatban elevenítik
fel a barokk kor hangulatát. Később a vasút megjelenése visszavetette a város fejlődését. Ma ismét jelentős
fejlesztések történnek, új városrészek alakulnak. Az elmúlt években épült az új, modern könyvtár, a zene és
tánciskola, egészségügyi központ és számos más intézmény.

Átadták a „Gödöllő Gyermekeiért” díjat

Elismerés a gödöllői pedagógusoknak
Hagyományosan a városi pedagógus napon adták át a Gödöllő Gyermekeiért Díjat. Hétfőn
délután a Török Ignác Gimnáziumban megtartott ünnepségen dr. Heltai Pálné, a Református Líceum nyugalmazott
tanárnője, Mácsárné Hevesi
Mária, a Szent János utcai Óvoda óvónője, és Ferenczi Győző,
a Royal Rangers Cserkészcsapat 5. sz. gödöllői törzsének vezetője vehette át az elismerést.
Dr. Heltai Pálné tanári munkáját
Kartalon kezdte, majd a Szent István
Egyetem Idegen nyelvi Lektorátusán,
a kistarcsai Flór Ferenc Gimnáziumban és a Gödöllői Református Líceumban dolgozott – összesen csaknem
40 évig.
A fiatalok százaival ismertette és
szerettette meg a német nyelvet, s a
diákok sokaságát segítette a nyelvvizsga megszerzésében akár közép,
akár felsőfokon. Tanítványai számos
városi, megyei tanulmányi versenyeken szerepeltek eredményesen. A Református Líceumban 6 évig volt osztályfőnök is, tanítványai közül német

nyelvtanárok is kikerültek. 16 évig
volt a nyelvi munkaközösség vezetője.
Ami azonban ennél a számszerűen
is mérhető eredménynél maradandóbb: a hitbeli elhívásból és emberségből fakadó többlet, ami az igazán
jó pedagógusra jellemzően nála is
megtapasztalható. A rábízott diákot
olyan embernek látja, akinek személyiségét is formálni kell, hogy belőle
ne csak okos, idegen nyelvet ismerő,

hanem az emberi teljességet is elérő
felnőtt legyen. Ma is segíti a nevelői
közösséget, a fiatal munkatársakat,
nyújt szakmai támogatást és a diákok
korrepetálását is végzi továbbra is.
Mácsárné Hevesi Mária, a Szent
János utcai Óvoda óvodapedagógusa
1978. augusztus 12-től dolgozik óvónőként, Gödöllőn 1990. szeptember
3-tól a Szent János utcai Óvodában.
Volt gyakorlatvezető az óvónőképző

szakközépiskolások képzésében, valamint rövid ideig a vezetőhelyettesi
tisztséget is betöltötte.
Az eltelt húsz év alatt lelkiismeretesen, kiemelkedő színvonalon látta
el a nevelőmunkát.
A Mesék Háza óvodai alapítvány
működtetésében kuratóriumi tagként
kezdettől fogva irányítói szerepe van,
szakmai szempontok érvényesítésével, okos gazdálkodással járul hozzá
évek óta az óvodai nevelés feltételeinek javításához.
Önképzéssel – sok időt ráfordítva –
karbantartja szakmai tudását, újabb
kompetenciákat szerez és a nevelőtestület szakmai fejlesztéséért tud és
akar dolgozni.
Munkatársai jó csapattagnak, felelősségteljes vezetőtársnak, követendő, mértékadó személynek tartják.
Ferenczi Győző 30 éve lakik városunkban, húsz évvel ezelőtt kezdett el
gyerekekkel foglalkozni, ami 12 évvel ezelőtt kibővült a Royal Rangers
cserkészettel. Ennek a mai napig vezetője, rendszeresen tart foglalkozásokat valamennyi korosztálynak. Itthon és külföldön egyaránt szervez táborokat, színvonalas programokkal.
Többször szervezett élelmiszergyűjtést és szétosztást rászoruló családoknak. Gyermekszolgálatát önkéntesen,
ellenszolgáltatás nélkül végzi, sokszor saját költségén. Csapatával jó-

Magyar virtus
Spanyol fiesta

A Zene lelke Gödöllőn

Köszönet Nuría Martínnak, a Valdemorói önkormányzat kommunikációs igazgatójának, és Isabel
Mesának kulturális igazgatónak és munkatársainak az előkészítő munkákért!

ideje aktív szereplője a városi rendezvényeknek. Kisvállalkozóként már
több játszóteret, játszóeszközt készített a gyerekek nagy örömére. Foglalkozásain, kirándulásain rendszeresen segíti a hátrányos helyzetű gyerekek részvételét.
Az eseményen elismerő oklevelet
vehetett át Köhler Ákos tanár (Damjanich János Általános Iskola), Tóthné Terjánszki Éva (Erkel Ferenc Általános Iskola) és Béres Ágota (F.
Chopin Zeneiskola).
Pedagógus Szolgálati Emlékéremben részesült Mezővári Ottóné tanárnő (Hajós Alfréd Általános Iskola), Gombosné Suba Julianna óvodavezető (Szent János utcai Óvoda),
és Tóthné Borovy Klára fuvola szakos tanár (Zeneiskola)
Arany Katedra Emlékplakett elismerést kapott Novák Gyuláné, a
Chopin Zeneiskola hegedű szakos tanára.
Köszöntötték a színes diplomásokat is. A 70 éve végzetteknek járó Rubin oklevelet Gergely Péter tanító,
Báthy Tibor tanító és Balogh Gyuláné tanítónő vehette át.
Arany oklevéllel ismerték el az 50
éve végzett Simai Kálmánné tanítónő, Bálványosi Kálmánné dr. Gelencsér Katalin tanárnő és Klotz Istvánné tanárnő pályafutását.
(k.j.)

4 Gödöllői Szolgálat

Előzetes letartóztatásban a „táskaletépők”

Rendőrségi hírek
A Gödöllői Rendőrkapitányság
nyomozói bűnügyi portyák keretében igyekeztek felderíteni, illetve megelőzni a város több pontján előforduló, idős hölgyek sérelmére elkövetett táskalopásokat, letépéseket.
Május 12-én kora délután egy 63 éves
dányi hölgy táskáját tépte ki egy ismeretlen személyazonosságú fiatal férfi,
aki a sértettet hátulról fellökte, majd a
kezében vitt táskákkal elszaladt. A hölgy
kiabálását hallva az egyetem biztonsági
őre feltartóztatta P. G. 26 éves gödöllői
lakost. A férfi gyanúsítottkénti kihallgatásán elismerte, hogy korábban, több alkalommal követett el hasonló jellegű
bűncselekményeket Gödöllőn és Budapest területén. Elmondta, hogy rendszeres kábítószer-fogyasztó, e szenvedély
finanszírozására kellett pénzt szereznie.
A férfi elmondta, hogy a rablásokat társával, N. L. 24 éves gödöllői lakossal
együtt követték el, aki a meneküléshez
szükséges személyautóval rendelkezett.
A kihallgatások során megállapítást
nyert, hogy a két férfi tépte le május 10én délután az egyetem közelében egy
aszódi hölgy táskáját is.
Március 9-én Gödöllő MÁV állomás
közelében lévő park területén tépték ki
egy 68 éves helyi hölgy kezéből fekete
vászontáskáját, amiben iratok, készpénz
és egyéb személyes tárgyak voltak.
Március 4-én délután egy 73 éves
idős hölgy táskáját vették el, amiben iratai, mobiltelefonja és készpénze volt. Az
okozott kár 60 ezer forint.

Február 24-én reggel Gödöllőn, egy,
az Alsóparkon áthaladó hölgy táskáját
tépte ki, akkor még ismeretlen elkövető.
A kihallgatások során beismerték ennek
a bűncselekménynek az elkövetését is.
N. L. és P. G. előzetes letartóztatása mellett folyik tovább a büntetőeljárás.
***
A Gödöllői Rendőrkapitányság nyomozást folytat 2010. május 28-án az esti
órákban elkövetett akkumulátor lopás
miatt.
A MÁV menetirányítója jelezte a
rendőrség felé, hogy a Gödöllő-Aszód
közötti vasútvonalon lévő, AS 464 típusú fényjelző készülékkel biztosított vasúti átjárónál jelszakadás történt, a fényjelző készülék üzemképtelenné vált. A
helyszíni szemle során megállapítást
nyert, hogy ismeretlen tettes a vasúti
fényjelző készülék zárt szekrényét felfeszítette és abból a fényjelző készüléket
működtető 2 db akkumulátort eltulajdonította, melyek értéke 100 ezer forint.
A bejelentést követően az Aszódi
Rendőrőrs és a Közlekedésrendészeti
Osztály szolgálatban lévő munkatársai
azonnal elvégezték a helyszíni szemlét
és megkezdték forró nyomon az ismeretlen elkövető felkutatását.
Az aszódi és a bagi körzeti megbízottak a beszerzett adatok alapján, helyismeretüket és kapcsolataikat felhasználva rövid úton beazonosították az elkövetőt, akinél 2010. május 31-én megtalálták az általa eltulajdonított és elrejtett akkumulátorokat.
A többszörösen bűntetett előéletű Sz.
A. 24 éves dányi férfi cselekményével

megvalósította a Btk. 184.§.-ba ütköző
és az (1) bek. szerint minősülő közlekedésbiztonsága elleni bűncselekmény
bűntett és a Btk. 316.§.(4) bek. B. pontja
szerint minősülő lopás bűntett elkövetését. Sz. A ellen jelenleg több büntetőeljárás van folyamatban hírközlőkábel
eltulajdonítása miatt.
A férfi ellen a Gödöllői Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya
őrizetbe vétele mellett folytatja az eljárást.
***
2010. június 3-án, 20.30-kor érkezett
telefonon bejelentés a Gödöllői Rendőrkapitányságra, hogy egy gödöllői fiútól
két fiatal erőszakkal elvette a mobiltelefonját. A bejelentést követően a sértett
gyermek és édesapja a HÉV-állomásra
sietett, ahol felismerte a két elkövetőt.
Ekkor érkeztek ki a közrendvédelmi járőrök és elfogták a két budapesti személyt, akik a rablásból származó tárgyakat – a rendőrök láttán – eldobták.
A kihallgatások során megállapítást
nyert, hogy a sértett Budapestről HÉVvel indult haza, a megállóban ismerkedett meg a négy fiúból álló csoporttal,
akik közül kettő nem rendelkezett jegygyel, ezért őket leszállították. A két fiú,
Á. R. 18 éves és A.M. 16 éves budapesti lakosok Gödöllőig utaztak a későbbi sértettel, akit útközben megfenyegettek, bántalmazást helyeztek kilátásba, ha értékeit nem adja át. Ezt követően
elvették mobiltelefonját, óráját és készpénzét.
A pénzből élelmiszert vásároltak,
majd HÉV-vel indultak vissza Budapestre. Az állomásról való indulást megelőzően érkezett a helyszínre a sértett és
édesapja, valamint a rendőrök. A két
gyanúsítottat kihallgatásukat követően
grkp
őrizetbe vette a hatóság.

Folyamatos a védekezés a térségben

Gondot okozott az árvíz és a belvíz
Változatlanul komoly gondokat okozott a belvíz és az áradás térségünkben, annak ellenére, hogy az itteni helyzet nem mérhető
az ország északi részében kialakult katasztrófához. Az esőzések
miatt a múlt héten tovább emelkedett a Galga vízszintje, így további védekezésre volt szükség.
Mint azt Vargáné Bodrogi Ágnestől, a
Gödöllői Polgári Védelmi Kirendeltség
megbízott vezetőjétől megtudtuk, Gödöllő továbbra is rendkívül szerencsésnek mondható. A Rákos-patak a mederben maradt, de a tavak vízszintje a múlt
héten elérte a kritikus magasságot.

A hét kérdése
– Ön hogy vélekedik a kettős
állampolgárságról szóló törvényről? – tettük fel a kérdést
azt követően, hogy a Magyar
Országgyűlés május 26-án
meghozta az erről szóló döntést.
„…Aki már járt a határokon túli magyarlakta területeken, vagy élnek ott
ismerősei, barátai, az tudja, hogy milyen fontos számukra a magyarságtudat, és az, hogy a Nemzet magához
tartozónak vallja őket. 2004. december 5-én nagyon súlyos sebet ejtettünk ezeknek az embereknek a lelkén.
Ideje volt orvosolni, még akkor is, ha
ezek a sebek nehezen gyógyulnak.
Főleg az idősek számára nagyon fontos ez, de talán a fiatalok közül is
többen érzik majd úgy, hogy egy népszámlálásnál nem kell letagadniuk
nemzetiségüket…”
Kovácsné
„Talán nem ártott volna jobban átgondolni ezt a döntést. Szerintem az
EU-hoz való csatlakozással ennek
már nem akkora a jelentősége, hogy
megérjen egy ilyen viszályt, mint amilyen most Szlovákiával kialakult.
Most nagyon sokat ártottunk az ott
élő magyaroknak, tovább rosszabbo-

2010. június 9.

Közélet

Galgamácsán négy ház védelméről
kellett gondoskodni és a 734-es út továbbra sem járható. A mélyebben fekvő területen 15 cm mély víz alatt vannak.
Hévízgyörkön másodfokú árvízvédelmi készültséget léptettek életbe és fodott a helyzetük, pedig már a nyelvtörvény elfogadása után is sokkal nehezebb lett az életük. Lehet, hogy kisebb lépésekben, több egyeztetéssel a
szomszéd országok vezetőivel, többre
mentünk volna.”
V. N.
„Nagyon vártam már ezt a döntést,
és örülök neki, hogy ezentúl nemcsak
Gödöllőn, hanem az egész országban
ünnepelni fogjuk a nemzeti összetartozást. Azt hiszem, városunk megint
példát mutatott, hiszen nálunk öt éve
megrendezik a Nemzeti Együvé Tartozás Napját. A Parlament át is vehette volna ezt a kifejezést, hiszen
már sokan ismerik nemcsak itthon,
hanem a határokon túli magyar területeken is.
Szerintem sokan fogják azt hinni,
hogy az általuk elfogadott Nemzeti
Összetartozás Napja azonos a Gémesi György által bevezetettel.“
Szabó Ágnes
„Nagyon elkeseredett voltam, amikor néhány évvel ezelőtt, a népszavazáskor egyesek riogatásra használták fel a kettős állampolgárság megadásának lehetőségét.
Nem értettem, és ma sem értem, miért lehet kettős állampolgár az Egyesült Államokban, Svédországban vagy
a Svájcban élő magyar, de baj, hogy
most már az lehet a Kárpátalján,

lyamatos a vízszint figyelés. Turán a
múlt héten másodfokú volt az árvízvédelmi és harmadfokú a belvízvédelmi készültség. Sok helyen szükség volt
szivattyúzásra, a június elsejei eső után
több település hivatásos tűzoltóit is
igénybe kellett venni a védekezésnél. Itt
egy fő ideiglenes elhelyezéséről is gondoskodni kellett. Az áradások miatt még
a hét elején is akadozott a vasúti közlekedés, a Budapest-Hatvan-Miskolc vasútvonalon is korlátozások vannak érjb
vényben, rendszeresek a késések.
vagy Szabadkában élő is. Nem tudom, miért gondolták egyesek, hogy
onnan mindenki ide akar majd jönni.
Ismerek nem egy olyan délvidéki családot, akik a háború alatt sem jöttek
el onnan, és utána sem láttak okot arra, hogy elhagyják a szülőföldjüket.
Nem tudom miért akarták és akarják
elhitetni azt, hogy a határokon túli
területeken csupa szegény, nyomorgó
ember él, aki csak arra vár, hogy ide
jöjjön a tejjel-mézzel folyó Kánaánba. Sokan közülük akkor sem hagynák el a falut, a várost, ahol felnevelkedtek, ha az életük függne tőle. Nekik az, hogy magyaroknak vallhatják
magukat, lelkileg fontos. És fontos
nekünk is, mert felnőtt egy olyan generáció, amely a rendszerváltás idején szembesült azzal, mit is tettek velünk Trianonban. Ők azok, akik nem
azt mondják, hogy Erdélybe vagy
Székelyföldre megyek, hanem azt,
hogy Romániába. Ők azok, akik meglepődtek azon, hogy a határ menti
ukrán falvakban beszélnek magyarul. Talán most már véget érhet az az
agymosás, amivel itt próbálkoztak
sok-sok évtizeden át…”
Horváth Lajosné
A hét kérdése:
– Ön mit tartana fontosnak,
ha egy külföldinek kellene bemutatnia Gödöllőt?

Kábítószer Egyeztető Fórum

Szakmai nap
Május 27-én a gödöllői Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF)
tagjai szakmai napot tartottak
a Forrás Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál, ahol annak
a kérdőíves vizsgálatnak az
eredményeit tárgyalták meg,
ami a gödöllői általános- és középiskolás fiatalok droghasználati, egészségfejlesztési, illetve drogprevenciós helyzetét
járta körül.
A kérdőíves vizsgálatban mindegyik
gödöllői általános- és középiskola is
részt vett; idén májusban 36 tanár és
809 diák – valamennyien 8. és 10. évfolyamosok – töltött ki kérdőíveket.
Az alkohol, cigaretta, drog hármas
vizsgálata során megállapították,
hogy a kábítószerrel kapcsolatban a
legelutasítóbbak a diákok. A fiataloknak mindössze 6 százaléka nem helyteleníti a heti többszöri marihuána fogyasztást, ezen cigaretták kipróbálását a válaszadók 23 százaléka nem
helyteleníti; ez pedig előrevetíti annak a lehetőségét, hogy a fiatalok ötö-

de kipróbálhatja a könnyű
drogokat. Az alkoholhoz és
a cigarettához való viszonyulás viszont nem ennyire
elutasító. Ugyanakkor érdekes szegmense ezzel kapcsolatban a
vizsgálatnak, hogy a kábítószer, alkohol, cigaretta triumvirátus tekintetében a fővárosi diákok sokkal liberálisabbak, sokkal elnézőbbek, mint vidéki társaik; a legelutasítóbbak azok
voltak, akik egyházi iskolában folytatnak tanulmányokat.
A Kábítószer Egyeztető Fórum a
vizsgálati eredményeket összehasonlította a 2007-ben – ugyanebben a témakörben – végzett kérdőív eredményeivel, és megállapította, hogy a diákok körében nőtt a deviáns cselekedeteket elutasítók aránya (ez különösen
igaz a marihuánára és a dohányzásra,
az alkohol megítélésében nem következett be jelentős változás).
A KEF a következő szakmai napján a város oktatási intézményeiben
dolgozó pedagógusoknak számol
majd be a lefolytatott vizsgálat eredményeiről, majd pedig felülvizsgálja
a település drogstratégiáját és azt,
hogy a prevencióhoz kapcsolódó
munkafolyamatokat hogyan tudná
hatékonyabbá tenni.
cr

Internettel a marihuána ellen

jussanak, akik nem merik személyesen felvállalni magukat, így viszont név nélkül kapcsolatba kerülhetnek a terápiás megoldással.
A virtuális ambulanciát a szerfogyasztók naponta látogathatják, így
könnyedén követni tudják saját fogyasztásukat, és így a sokkoló számadatok rámutathatnak magára a problémára. Az oldalon további tippeket
és tanácsokat kaphatnak, megismerhetik az elvonási tüneteket, a rutinná
vált viselkedés mögötti motivációt és
megtanulhatják, hogyan kerüljék a
kísértést. A virtuális ambulancia az
alábbi internetes címen érhető el:
www.kannabiszpont.hu

Virtuális segítség
Elindult az ország első virtuális
kannabisz ambulanciája, ahol
a problémás marihuána használók online terápiás segítséget kaphatnak.
A 4 hetes önsegítő kurzus anonim regisztrációt biztosít, és az elejétől a végéig az interneten végezhető. A program a Kék Pont Alapítvány és a Magyar Telekom közös kezdeményezésének keretében valósulhatott meg.
A virtuális kannabisz ambulancia célja, hogy azokhoz a fiatalokhoz is el-

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 cikkünket tisztelt olvasóink
hozzánk érkezett kérdéseiből válogatva állítottuk össze.
Jelenleg táppénznem vagyok. Kaptam egy levelet a munkáltatómtól,
hogy május 15. napjával kijelentett
az APEH-nál. Határozatlan idejű
munkaszerződéssel dolgozom, ugyan
volt szó közöttünk a munkaviszonyom közös megegyezéssel történő
esetleges megszüntetéséről, de én
nem írtam alá semmit. Jogszerű
volt ez az eljárás, illetve ha igen,
meddig lehetek még táppénzen?
A betegállomány időtartama alatt Ön
felmondási védelem alatt áll. Ebből
következően a munkaviszonya csak
közös megegyezéssel, illetve a törvény által meghatározott esetekben
rendkívüli felmondással szüntethető
meg, de ennek egy esetben sem az a
módja, hogy „kijelenti” Önt a munkáltatója. Ezt csak akkor teheti meg,
ha jogszerűen megszüntették a munkaviszonyát. A közös megegyezés esetén sem elegendő ehhez az, hogy már
beszélgettek róla, azt mindenképpen
írásba kell foglalni, és mindkét félnek
alá kell írnia. Így az elmondottak
alapján munkaviszonya megszüntetése nem volt jogszerű. Amennyiben

egyébként a biztosítási jogviszonya
valamilyen okból megszűnik, úgy a
„passzív táppénz” még 30 napig megilleti Önt.
Gyermekem felnőtt, így a már kinőtt használati tárgyait, ruháit internetes portálokon eladtam. Az
adófizetéssel nem foglalkoztam, de
most hallottam a médiákban, hogy
az adóhivatal kampányszerű ellenőrzést folytat az ilyen kereskedést
folytatóknál, és nagy bírságot is kiszab. Kérdésem, hogy ennek elkerülésére mit tegyek?
A jogszabály szerint az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem
adóköteles. Fontos, hogy az adó alapja nem a bevétel, hanem annak a költségekkel csökkentett része. Amennyiben az adott ingóságról számlája van,
akkor az annak megfelelő összegű
költség vonható le, ha nem lehet tudni, mennyi volt a bekerülési érték, akkor a bevétel 25 százalékát kell jövedelemnek tekintetni. A jövedelem 25
százaléka a személyi jövedelemadó,
de kedvezményként évi 50.000 forintig ezt nem kell megfizetni. Ezek a
szabályok nem alkalmazhatóak akkor, ha egyéni vállalkozás keretében
történik az értékesítés, illetve ha annak üzletszerűsége megállapítható.
Amennyiben az értékesítés üzletszerűen – ellenérték fejében, szabályos
ÁFA alanyként bejelentkezve – történik, úgy a számlával igazolt költségek, ennek hiányában a bevétel 10
százaléka vehető figyelembe a bevétel csökkentésére, és az így kapott jövedelmet össze kell vonni az egyéb
jövedelmekkel, és az adótábla szerint
kell az adóját megállapítani. Nem illeti meg ezen kívül az évi 50.000 forint összegű adókedvezmény sem.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda Munkatársai
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Pest megye legjobbja a szomszédban…

Solier Cafe
Érdekes szituáció számomra,
hogy nem gödöllői lakosként, gödöllőieknek írok egy gödöllői étteremről… Körülbelül egy évvel
ezelőtt hallottam a Solier Caféról
először, hogy érdemes csak miattuk is ellátogatnom Gödöllőre,
mert különlegesek a süteményeik, és a konyha teljesítménye
is jócskán kiemelkedik a hazai
átlagból.
Időközben az étterem konyhafőnöke a
Hagyomány és Evolúció Csúcsgasztronómiai verseny döntőjében is különdíjat
kapott, most pedig arról kaptam hírt,
hogy az Alexandra Étteremkalauz 2010.
Pest megye legjobb éttermének és Magyarország negyven legjobb étterme közé választotta a Soliert.
Szakújságíróként, adott volt a feladat!
Irány a Solier…
…Két év alatt összegyűjtött tapasztalataikról Szoljár Csaba ügyvezetővel és
Fodor Sándor séffel beszélgettünk…….
– Mostanában több szakmai elismerést is kaptak, ami kevés vidéki étteremről mondható el, a vendéglátásban is erősen fővároscentrikus Magyarországon! Hogyan értékelik ezt?

– Szoljár Csaba: Természetesen örülünk neki, ha a szakma elismeri a munkánkat, hiszen ez egy fontos visszajelzés, hogy jó úton járunk! Számunkra
azonban fontosabb, hogy elégedettséget
és mosolyt lássunk a vendégeink arcán
és pozitív visszajelzéseket kapjunk tőlük, ez az igazi elismerés és ez a munkánk minőségének a fokmérője.
– Mi a koncepciójuk, és az miképp
vált be az elmúlt két év tükrében?
– Fodor Sándor: A jó minőségű, szezonális és lehetőség szerint helyi alapanyagok képezik a konyhánk alapjait.
Törekszünk az egyszerűségre, mert a
kevesebb sokszor több. Magyaros ételeket készítünk egy kicsit megújítva, korszerű technológiákkal és tálalással.
Nagyjából így tudnám összefoglalni a
konyhai filozófiámat.
– Sz. Cs.: Gyakorlatilag Sándorhoz tudok csak csatlakozni! A filozófiánk: Jó
minőségű alapanyagból értéket teremteni a vendégeink örömére. És legnagyobb örömünkre egyre többen vannak,
akik ezt értékelik is! Van kereslet a házi
készítésű cukrászsüteményeinkre, fagylaltjainkra is és a jó minőségű déli étkeztetésre és a minőségi a la carte vacsorákra is. Így, két év elteltével bátran kijelenthetjük, hogy a cukrászda és az étterem is

önálló egységgé nőtte ki magát, minőségi kínálatával, a borvacsoráival, tematikus vacsoraestjeivel és programjaival.
– Kikből áll a vendégkörük?
Sz. Cs.: Összefoglalva, a minőségre fogékony, igényes vendégek, akik nyitot-

tak az újdonságokra is. Jelentős részt
törzsvendégeink vannak, Gödöllőről és
a környező településekről, de nagyon
gyakran Pestről is érkeznek vendégeink.
– Mennyire tudja a szakmai tudását,
ambícióit kiélni egy díjnyertes szakács a mindennapokban?
– F. S.: Az esti a la carte, a borvacsorák
és a gourmet vacsorák azok, amikor a
konyha igazából „kiélheti magát”. Az
állandó étlapunk háromhavonta változik, szezonálisan és emellett van külön heti vagy szezonális ajánlatunk is,
ami egy külön kis kártyán olvasható.
Ezen általában egy leves, egy-egy hideg
és meleg előétel, két-három főétel és
egy desszert szerepel. Öt-nyolc fogás,

Czédly Mónika nagysikerű vándorkiállítása

A május 13-án Aichachban megnyílt
vándorkiállításon 11 Erzsébet-, és egy
Andrássy-ruha látható. A gödöllői
bemutató óta négy új királynői ruhaköltemény is elkészült, amiket itt mutattak be először: annak a kockás ruhának a mása, amiben a 15 éves Erzsébetről fotó is készült, a Zsófia főhercegnőtől kapott rózsaszín díszmagyar, a bajor báli ruha és az 1966-os
pesti polgárbálra csináltatott piros-fehér zöld ruha költemény.
Mint azt Czédly Mónika tervezőtől megtudtuk, a ruhákat úgy választotta ki, hogy azok kapcsolódjanak a
Sisi-út egyes helyszíneihez. A bemutatás is különleges, egy-egy jelenetbe
ágyazva láthatja őket a közönség,
hogy mindenki számára érhető le-

gyen, milyen eseményhez is kötődnek.
A 12 ruhán keresztül Erzsébet életének 12 állomása elevenedik meg az
érdeklődők előtt, akik novemberig tekinthetik meg a kiállítást, ami jelentős összefogással valósult meg. A bemutatott anyagok egy részét magángyűjtők bocsátották rendelkezésre,
így például a Sisi Baráti Kör tagjaitól
és Szabó Margit gyűjteményéből jelentős anyagot ismerhet meg a közönség, de megtekinthetik a Csontos Istvántól kapott Kirchmayer Károly által készített Erzsébet szobrot is. A
szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum
emlékérmekkel és újságokkal, a kör-

mendi Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum pedig Sisi egyik cipőjével
egészítette ki a különleges gyűjteményt. Érkezett anyag szolnoki

A 100 éves Hofman Gáspár Mariska első önálló kiállítása

Gödöllőről indult a művész
Különleges kiállítást láthattak a
festészet iránt érdeklődők az elmúlt hetekben Amsterdamban, a
Jan van der Togt múzeumban. Az
alkotó, Hofman Gáspár Mariska,
akinek ez az első önálló tárlata,
az idén ünnepli 100. születésnapját. A ma is aktív művész Gödöllőn született, és az I. világháború
után került Hollandiába.
„A szívemet Gödöllőn hagytam, lélekben mindig is magyar maradtam” – nyilatkozta nemrég egy interjúban.
Gáspár Mariska szegény családban
született, amelynek szenvedés és nyomorúság jutott osztályrészül. Apja meghalt az I. világháború után, anyjával és
három testvérével küzdöttek a megélhetésért. Legkisebb testvérét egy járvány

vitte el. 12 éves korában, az első világháborút követően az úgynevezett „gyermekvonattal” érkezett Hollandiába, s
azóta is ott él, és akcentus nélkül megőrizte magyar nyelvtudását. Holland állampolgársága mellett máig magyarnak
vallja magát. Már tinédzser korában felfigyeltek jó rajzkészségére, és szerencséjére a szomszédjában lakott Piet van
Wijngaerdt, aki már neves festőmű-

attól függően, hogy mi az éppen jó minőségben beszerezhető szezonális alapanyag.
Sz. Cs.: Igen, a választék alapvetően az
alapanyagból indul ki. Sándor és én is
rendszeresen járjuk a környékbeli termelőket, piacokat, és
amit látunk jó minőségben, azt vásároljuk,
és azt használjuk fel.
Például ha látok szép
rebarbarát és epret, abból mondjuk epres-rebarbarás pite lesz. Így
inspirálnak engem a
nyersanyagok, és Sándor is így van ezzel.
Mindent helyben és
frissen készítünk és ez
is komoly erősségünk!
– Ha már az alapanyagoknál tartunk,
milyenek Gödöllőn a beszerzési lehetőségek?
– Sz. Cs.: Gyakorlatilag teljesen saját
kezünkben tartjuk a beszerzést. Lehetőség szerint, amit csak lehet, megpróbálunk a környéken beszerezni, regionális
alapanyagokból dolgozni, termelőktől
vásárolni. Igaz ez a tejre, tejtermékekre
és a zöldségekre is. Szerencsénkre öszszejöttünk az egyetem bio tangazdaságával is, ahonnan gyönyörű szép, zsenge zöldségeket, friss fűszernövényeket
szerezhetünk be. Amikor itt a szezon,
járjuk a vidéket, elsősorban Nógrádot,
ahonnan friss gyümölcsöket vásárolunk

vagy magunk szedjük, mint például a
bodzát, amit saját magunk főzünk be,
házi szörpöket és lekvárokat készítünk
belőlük. Ugyanez a helyzet a húsáruval,
már ismerjük a környékbeli henteseket,
tudjuk kitől, mit érdemes vásárolni. Nagyon macerás és nagyon sok időt igénylő feladat, de szükséges ahhoz, hogy
megkülönböztethessük magunkat másoktól és így tudom, mi kerül be a konyhára és ez megnyugtató.
– A kenyeret pedig maguk sütik…
– F. S.: Igen, kezdetben azért sütöttünk
kenyeret, hogy legyen az étteremben a
fűszervajhoz, a többit pedig eladtuk. Ma
már az a helyzet, hogy többet adunk el
„utcán át”, mint amennyit az étteremben, akkora sikere lett. Kikísérleteztünk
egy tönkölybúza, búzaliszt keveréket és
abból sütünk naponta háromszor különböző – magos, olivás, hagymás, natur –
kenyereket. Sokan jönnek be reggelente
megrendelni és este jönnek érte.
Egyéb dolgokat is mi magunk készítünk, például a tésztákat is, mivel semmilyen félkész termék nem kerülhet be a
konyhára.
– Van valamilyen törzsvendég-kedvezményük?
– Sz. Cs.: Többféle is. Egyrészt aki egy
hónapon belül visszajön, és a la carte fogyaszt, az tíz százalék kedvezményt
kap. Van hétvégi kedvezmény, és van
vasárnapi családi kedvezményünk is,
ami azt jelenti, hogy vasárnap a gyerekek fogyasztása ingyenes.
(x)

Lokálpatrióta Estek 2010

Erzsébet királyné és a divat
Május óta vendégeskedik német
testvérvárosunkban, Aichachban
az a vándorkiállítás, ami Czédly
Mónika ruha rekonstrukciói és
több Erzsébet relikvia segítségével ismerteti meg az érdeklődőket Erzsébet királyné életével. Az először Gödöllőn bemutatott anyag időközben tovább bővült, és a következő
időszakban a Sisi-út állomásain is látható lesz.

Gödöllői Szolgálat 5

Civil

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub sok szeretettel meghívja Önt
és családját 2010. június 10-én 18 órakor a
Lokálpatrióta Estek 2010 elnevezésű rendezvénysorozatának 5. részére.
Vendég: Szendrei József, a magyar labdarúgó válogatott
egykori kapusa
Helyszín: Erzsébet Királyné Szálloda bálterme
A beszélgetést vezeti: Radnóti László újságíró
Védnök: Dr. Gémesi György polgármester
A belépés díjtalan!

magángyűjtőtől, és több német polgár
is örömmel tette közkinccsé Erzsébet
relikviáit. A tárlat Erzsébet királyné
mellett Gödöllőt és Budapestet is a figyelem középpontjába állítja, de a királyné lovaglási szokásainak bemutatásán keresztül a Lázár lovas park is
publicitást kap. A kiállítás
rangját jól mutatja, hogy
a megnyitót Klaus Habermann, Aichach polgármestere és dr. Renate
Magoley alpolgármester
is megtisztelte jelenlétével. Német testvérvárosunk után a kiállított tárgyakat Magyarországra hozzák, először Ráckevén láthatja őket a közönség, majd a jövő évben Körmenden
bj
állítják ki őket.
vésznek számított Hollandiában. Ő biztatta, hogy tanuljon, s maga is szánt időt
a fiatal lány oktatására. Először rajztanári diplomát szerzett és főiskolai rajztanárként dolgozott. Ebben az időszakban
ismerte meg férjét. Közben természetesen festett is. Az amszterdami városi
múzeumban az ő képei is rendszeresen

szerepeltek tárlatokon, de sohasem önálló bemutató keretében.
Nyugdíjazása után nagyon hiányzott
számára az iskolai légkör, ezért elkezdett magánórákat adni, amit csak 92
éves korában hagyott abba.

Családi Nap a Petőfi iskolában
2010. június 12., 10 óra
Program:
10.00: Megnyitó
10.10: Nick árpád erőművész
10.45: Cirkuszi törpe
11.15: GKKI kutyabemutatója
12.15: Első tombola-sorsolás
12.20: Családi olimpia Radnóti Lászlóval
13.20: Második tombola-sorsolás. Közben étkezés, kézműves-sarok,
filmvetítés. „Mienk a színpad“ – petőfis gyerekek előadásai
14.30: A Talamba Ütőegyüttes koncertje
Műsorvezető: Radnóti László
Fő támogató:

Sztárvendég: Joshi Bharat sorselemző

Aktivitását jól példázza, hogy hatvanévesen tanult meg síelni, s csak nyolcvan felett hagyta abba. Korábban teniszezett, versenyszerűen úszott, korcsolyázott.
Ma sem hagyja el magát, mindennap
főz, kivéve vasárnap, amikor templomba megy. Csak az okoz szomorúságot
számára mind a mai napig, hogy három
gyermeke közül az egyik fiatalon meghalt.
Élete során a művésznő több mint ötszáz festményt készített. A mostani kiállításon a jelentős gyűjteményből a tájképeket ismerhették meg az érdeklődők.
Alkotói pályája során sok stílust kipróbált, vonzódott az elvontabb megközelítéshez és az absztrakthoz is, de egyik
mellett sem kötelezte el magát.
Hofman Gáspár Mariskáról szülőhazája
sem feledkezett meg. A március 15-i
nemzeti ünnephez kapcsolódóan a hágai
magyar nagykövetségen a Magyar Köztársaság Érdemkereszt Arany Fokozatábj
val tüntették ki.

MEGHÍVÓ
A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete ünnepi közgyűlésére, mely tartatik az királyi kastély dísztermében az úr 2010. évének
június havában, annak 13. napján
nagyméltóságú gyaraki Grassalkovich Antal nevenapja tiszteletére.
Az ünnepség kezdete ebéd után egy
órakor, mely időben az egyesület
számot ad tevékenységéről és terveiről.
Utána fényes ünnepség keretében az
nagy tudású Lencsés György magiszter úr elmélkedéseit hallgathatytya meg az nagyérdemű közönség,
majd fülének édes dallamokat játszanak az kis diákok, kik az Erkel iskolában koptattyák az padot. S hogy az
fáradtságos munka elnyerje méltó
megbecsülését, gazdagon megjutalmazzuk az arra érdemes egyéneket.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Susog a kelta erdő
Paulo Coelho nálunk most
megjelent – eredeti nyelven
éppen húsz éve napvilágot látott – regénye Írországban játszódik. Brida női név, egy fiatal
ír nő neve, olyané, aki nem fél
eltölteni egy egész éjszakát
egyedül az erdőben.
Különös utat jár be, különös elszánással indul: mágiát szeretne tanulni.
Mi is lehetne célravezetőbb ehhez,
mint felkeresni egy mágust. Vagy inkább: a Mágust. Akitől elöljáróban
megtudja a legfontosabbat, azt, hogy
a mágia híd, amin keresztül átjuthatunk a látható világból a láthatatlanba.
Tanácsokat kaphat, hogy hogyan
közelítse meg a láthatatlant, de az
igazi felfedezéseket neki magának
kell megtennie. Alászállni a lelke legmélyére, megfeszített gondolkodásra
készteni az agyát, míg bekövetkezik a
megvilágosodása. Látomásai támadnak, megpillantja évszázadokkal korábban élt elődjeit, akiknek a sorsa
beleszövődött az ő mai díszletek között zajló életébe.
A tarot kártya, a rejtélyes kelta papok, a druidák, mi több, a keresztény
hit megannyi eleme van segítségére.
Az évi nagy boszorkánytalálkozón a
boszorkányok Szűz Máriát szólítják
meg buzgó imájukban, amit, ha belegondolunk, hogy hány hívő keresz-

tény nőt – és férfit – égettek el máglyán az évszázadok során mint boszorkányt, akár helyénvalónak is tarthatunk.
A szerelmi bonyodalmaktól sem
mentes a könyv: a Mágus felismeri
Bridában a Másik Felét. Egy fénylő
pontról, amit a bal válla felett lát.
Mégis átengedi őt a fiúnak, akivel
már régebben jár, pontosabban – pont
ide, vagy oda – nem veszi el tőle. Boszorkánnyá avatása után Brida békén
elmehet.
A boszorkányavatás egy buli keretében történik. Bridát ez kissé elszontyolítja, mert valami szertartásosabbra számított. Igaz, hogy lobogó tűz
körül táncolnak a buli résztvevői, de
mégiscsak isznak, csókolóznak, semmi tiszteletet nem tanúsítanak a jelentős esemény, a szent hely iránt. Ám
kiderül, csak azért a csüggedése, mert
még nem került a megfelelő transzállapotba. Majd az is bekövetkezik. Be,
hogy a levegő titkokat és illatokat hoz
messziről.
Talán már tudója lett a Hold Hagyományának. Mert kétféle hagyomány létezik, adja a regény még az
eleje táján az olvasó tudtára. A Nap
Hagyománya, mely a titkokat a téren
keresztül tanítja. Valamint a Hold Hagyománya, mely az időn keresztül
avat a titkokba.
Bevezetőben az író biztosít minket,
hogy a könyvében leírt szertartások

Gödöllői kórusok hangversenye

Bibliai történetek
Evangéliumi jelenetek megzenésített, kórusra és szólóénekre írt változatát adták elő
városunkban működő énekkarok szombaton este a máriabesnyői Nagyboldogasszony
Bazilikában.
Három éve hagyomány, hogy évente
egyszer egyházzenei bemutatóval
szerepeljen a város különböző templomaiban a Gödöllői Egyesített Kórus, melyet ez alkalommal az Evangélikus Gyülekezet Énekkara, a Református Gyülekezet Énekkara, a Szentháromság templom Énekkara, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika
Énekkara és a Gödöllői Városi Vegyeskar alkotott.
Orgonált Törpényi Sándor, vezényelt és konferált Pechan Kornél.
Elsőnek a XVII. században alkotó
Heinrich Schütz A farizeus és a vámos című kisoratóriuma hangzott fel.
A farizeus büszkén húzza ki magát a
templomban, fennen dicsekszik kiválóságával. Ezzel szemben a vámos

bűnössége tudatában lesüti a szemét,
szerényen meghúzódik egy sarokban.
De mint tudjuk, Jézus „a vámosok és
bűnösök barátja”. Nem a magukkal
eltelteket szereti, hanem a magukba
szállókat.

A második evangéliumi példázat, a
tékozló fiú története, melyet az 19061986-ig élt Gárdonyi Zoltán dolgozott

pontosan megegyeznek azokkal,
amiket évszázadok óta végeznek a
Hold Hagyományának követői. Különleges hagyomány ez, gyakorlása
komoly tapasztalatot és jártasságot
igényel. Ő személyesen találkozva
Bridával – Brida O’Fernnel – ismerte
meg a történetét. Egy lourdes-i kávéházban ültek. Úton voltak, egyiküket
erre, másikukat arra vezette zarándokútja. És megkérte Bridát, hogy
meséljen, mesélje el keresését, azt,
hogyan tett szert Beavatottságára és
Adottságára. Brida kötélnek állt,
annak ellenére, hogy elfogta a kétség,
különleges élményei másoknak is tanulságul szolgálnak-e?
De együtt vállalták a kockázatot.
(Paulo Coelho: Brida)
- nád -

fel, tett oratóriuma tárgyává, szintén
közismert. A templomot megtöltő közönség jól emlékezhetett már korábbról a többször is felhangzó mondatra:
„Atyám, vétkeztem az ég ellen és te
ellened!”
A hangverseny órája végén felhangzó taps meghatottságról tanúskodott. A szíveket eltölthették a magasztos hangok, s talán azóta is visszhangoznak bennük. Célt érhetett a

műsorlap szerinti szándék: „Ajánljuk
ezt az estet minden elmélyülésre fogékony embernek…”
N. A.

Királynői programok a kastélyban

Koronázási hétvége

Kegyes volt az időjárás a hét végén azokhoz, akik ellátogattak
a királyi kastélyba a koronázási hétvége programjaira. Az idei
esztendő fő attrakciója Erzsébet királyné két kedvenc kutyája
síremlékének visszaállítása volt. A kétnapos rendezvény során

a látogatókat színes programok várták: ismét királynéként
fogadta a látogatókat Szabó Dóra, az Erzsébet királyné hasonmásverseny győztese, A vendégek részt vehettek hagyományőrző játékokban, és lehetőség nyílt a felújított kastélypark megtekintésére is. A hagyományos vásáron kézművesek
kínálták portékáikat.
(Kapcsolódó írásunk a 9. oldalon olvasható)

Színes programok hat helyszínen

Múzeumok éjszakája 2010
A korábbi esztendők hagyományait követve az idén is bekapcsolódik városunk a Múzeumok
éjszakája programjaiba. Az évrőlévre egyre nagyobb népszerűségnek örvendő rendezvénysorozat az idén hat gödöllői helyszínen várja az érdeklődőket június
19-én szombaton este 18 órától.
Az eseményeket most is Gödöllői Városi Múzeum koordinálja, és ahogyan
azt már megszokhatták, a veresi gőzös
szállítja majd a látogatókat a különböző
helyszínek között. Az idei évben a Gödöllői Városi Múzeum, az Erzsébet királyné Szálloda, a Levendula galéria, és
a királyi kastély mellett két új helyszínen várják a látogatókat: a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti
Szakmúzeum és a Szent István Egyetem
Kosári Domokos könyvtár és levéltára
is megnyitja kapuit.
A városi múzeumban a Remsey- és a
cserkész kiállításhoz kapcsolódik a
program. Keresd a nőt! címmel Frey Vilmának, Remsey Jenő feleségének a családban betöltött szerepével ismerkedhetnek meg az érdeklődők, az ifjabbaknak pedig cserkészjátékok kínálnak kellemes időtöltést. Az idén is a Szederinda
együttes táncházával zárul a program,
amit a hagyományokat követve a Pelikános-kút körül rendeznek meg.
Az Erzsébet királyné szállodában fúvószenekari felvonulással veszi kezdetét az
este, de magyar nóta és reneszánsz zene
is felcsendül majd. A közönség megtekintheti Anti Szabó János kiállítását, és
a korábbi nagy érdeklődésre való tekintettel az idén is végig sétálhatnak a szálloda épületén azok, akik kíváncsiak milyen is lett az épület a felújítást követően.
A Levendula Galéria eseményeit már a
múlt évben is nagy érdeklődés kísérte.
Bizonyára így lesz ez az idén is, hiszen a
kicsiknek és a felnőtteknek egyaránt kínálnak érdekes programokat. Dercsényiné Horváth Gabriella „Nemez nem
az” címmel kézműves foglalkozásra és
mesedélutánra invitálja minden korosztály képviselőit a fennállásának második évfordulóját ünneplő galériában,
ahol ebből az alkalomból új kiállítás is
várja az érdeklődőket. Ezen az estén
Schäffer Erzsébettel, a Nők Lapja főszerkesztőjével is találkozhat a közönség, de hallgathatják Csoór Gábor jazz

zenéjét, és aki kedvet kap, megkóstolhatja Somlai Gábor borait.
Igazi különlegességre számíthatnak
azok, akik ellátogatnak a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti
Szakmúzeumba, ahol éjszakai tárlatvezetés mellett a 150-200 esztendős gépek
működésével is megismerkedhetnek.
Innen már csak néhány lépés a Szent
István Egyetem könyvtára, ahol az épületrészek megtekintése mellett tudáspróba, mini társasjáték-bajnokság és a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete jóvoltából Zenés Teaház várja a látogatókat. Ez utóbbi Ady szerelmi költészetével ismerteti meg az érdeklődőket.
Valamennyi program ingyenesen látokj
gatható.

Múzeumok éjszakája a Gödöllői Királyi Kastélyban
A Gödöllői Királyi Kastély Múzeum
idén is bekapcsolódik a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozatába. A hagyományos, kosztümös tárlatvezetések és a hangulatos, gyertyafényes díszudvari koncertek mellett különleges csemegének számítanak a
most megújított parkban tartandó szakvezetések és a padlástúra. (Utóbbira a
hely szűke miatt csak korlátozott számú résztvevőt tudnak fogadni.)
A gyerekek a Barokk Színházban a Lehetsz király! című játék keretében ülhetnek trónszékre, hogy felpróbálhassák a
koronázási jelvényeket. A kicsiket 21
óráig kézműves foglalkozások is várják,
amelyek esti mesével végződnek. Ezt
követően a felnőttek szakvezetések mellett tekinthetik meg a kastély „ékszerdobozának” tartott Barokk Színházat.
Éjszaka a Királydombi pavilon is nyitva lesz, s négy alkalommal (a parktúrák
végén) szakvezetéssel is megtekinthető
lesz, lantmuzsika mellett.
Természetesen üzemel majd a kávézó és
az ajándékbolt is, amely különleges akciós termékekkel várja majd a vendégeket. A programok többsége idén is ingyenes, a korlátozott létszámmal működő szakvezetéseket (színház, padlás, állandó kiállítás) azonban éjszakai kedvezményes tárlatvezetési díj mellett leFaludi Ildikó
het igénybe venni.
A Múzeumok Éjszakája teljes gödöllői
programja a www.godollo.hu címen
olvasható.

2010. június 9.

Ajánló

Gödöllői Szolgálat 7

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

2010. június 19. szombat
18 - 24 óra
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Közös program:
a Veresi Gőzös közlekedése
18-tól 24 óráig, a különböző
rendezvényhelyszínek között,
díjtalanul.
18.00: Fúvós zenekar felvonulása
18:30: Cserkészjátékok: interaktív bemutató
19: Keresd a nőt! Frey Vilma, a
feleség szerepe Remsey Jenő
és a Remsey-család életében
(előadás, emlékezés, kamarakiállítás)
22: A Szederinda együttes népi
táncháza a Pelikános kút körül
a programok és a múzeumlátogatás is ingyenes
A múzeumi boltban és a
múzeumban kapható
REMSEY JENŐ GYÖRGY
(1885-1980)

festőművész, író
emlékkiállítás katalógusa,
a tárlat összes színes képével
Ára: 1.000 Ft
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002
www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

2010. május 15-től pénteken, szombaton és vasárnap 10-18 óra között
egyénileg is látogatható a Gödöllői
Királyi Kastély Barokk Színháza!
További információ: 28/410-124

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY
INTENZÍV NYÁRI KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI TANFOLYAMOK
A GIM-HÁZBAN
RAJZ–KÉPZŐMŰVÉSZET –PLASZTIKA–KERÁMIA TANFOLYAM
F. OROSZ SÁRA keramikusművész vezetésével
2010. JÚNIUS 19 – JÚNIUS 28.
Részvételi költség: 36.000 Ft
Jelentkezések és befizetések határideje: 2010. június 14.
GOBELIN- ÉS SZŐNYEGSZÖVŐ TANFOLYAM
REMSEY FLÓRA Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész vezetésével
2010. JÚNIUS 21 – JÚLIUS 1.
Részvételi költsége: 35.000 Ft
jelentkezések és befizetések határideje: 2010. június 14.
Általános információk
Jelentkezés és befizetés személyesen, munkanapokon: 9-16 óra között,
Sukta Zsuzsánál az alkotóházban.
GIM-HÁZ, Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóháza
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. Tel./fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu
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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!

dr. Kalocsay Kálmán (1891 – 1976)
Kalocsay Kálmán infektológus orvos, eszperantó költő, műfordító, szerkesztő 1891. október 6-án született
Abaújszántón dr. Kalocsay Kálmán járásbíró és Panda
Jolán gyermekeként. Még nem volt kétéves, amikor édesanyja fiatalon, 26 éves korában meghalt. Az édesapa
1895-ben ismét megnősült, de az új feleség az anyai szeretetet nem tudta pótolni.
Gimnáziumi tanulmányait Miskolcon végezte, majd a
budapesti Pázmány Péter Orvostudományi Egyetemen
folytatta tanulmányait, ahol 1916-ban orvosi diplomát
szerzett.
1920-tól 1966-ig, nyugdíjba vonulásáig infektológusként ugyanazon a munkahelyen, a Szent László Kórházban dolgozott. 1926-ban adjunktusi kinevezést kapott.
1929-ben a Budapesti Tudományegyetem Orvosi Karán
egyetemi magántanári képesítést szerzett a Járványos betegségek klinikája tárgykörben. 1952-ben elnyerte az Orvostudományok kandidátusa, majd 1958-ban az Orvostudományok doktora tudományos fokozatot, 1963 címzetes
egyetemi tanári címet kapott. Elismert szakember volt tudományos kutatóként és szakíróként, és számos kitüntetésben részesült. 1929-ben megnősült. Felesége, Vangel
Margit elvált asszony volt egy 9 éves kislánnyal, akiről
példásan gondoskodott, de nem fogadta örökbe. Saját gyereke nem volt, féltestvéreivel sem tartott szoros kapcsolatot.
1911-ben kezdte el tanulni az eszperantó nyelvet,
1913-ban pedig már tanította. Költői tevékenységét még
gimnazista korában magyar versekkel kezdte. Három verse meg is jelent a Nyugatban. Első eszperantó nyelvű
verskötete 1921-ben jelent meg Mondo kaj Koro (Világ
és szív) címmel. Az 1931-ben megjelent Streĉita Kordo
(Feszített húr) című verskötetét a klasszikus eszperantó
költészet kezdeteként értékelik. Ő dolgozta ki az addig
hiányzó eszperantó verstant, melynek segítségével a
nemzetközi nyelv költészete technikailag egyenrangú lett
a nemzeti nyelvek költészetével. Néhány verséhez maga
komponált zenét.
Versei közül többet nemzeti nyelvekre (angol, cseh,
finn, francia, gall, holland, katalán, kínai, lengyel, magyar, román, orosz, svéd, vietnami) is lefordítottak. Kalocsay verseiben – megszólaltatva az általános emberi érzéseket (öröm, fájdalom, bizakodás, reménytelenség, szerelem) – jól használja az eszperantó nyelv hajlékonyságát,
gazdag kifejező képességét.

Irodalmi munkásságban fő feladatának a műfordítást,
főként a költészet tolmácsolását tekintette. Első nagyobb
fordítói vállalkozása Petőfi Sándor János vitéze volt. Ennek nyomán készült a kínai nyelvű átültetés 1931-ben és
újra fordítva 1997-ben. Legnagyobb fordítói sikerét Madách Imre Az ember tragédiája átültetésével érte el (1924,
1965). Az 1933-ban megjelent Hungara antologio-ban
mutatja be líránk legjavát. Az 1970-ben megjelent Libero
kaj Amo (Szabadság és szerelem) című kötetben Petőfi
válogatott költeményeit ismerheti meg a világ közös
nyelvet beszélő
közönsége.
A magyar irodalom külföldi
népszerűsítéséért a Magyar
PEN
Club
1970-ben emlékéremmel
tüntette ki.
Fordításainak
jelentékeny része a világirodalomból válogatott
átültetés.
Goethe a Római
elégiák, Baudelaire A romlás
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virágai. Heine Románcok, Dante Pokol fordítása, Shakespeare három műve: Lear király, Szentivánéji álom, A vihar felkeltik a nem eszperantista irodalmárok figyelmét
is. Az 1981-ben megjelent posztumusz kötete, a 30 nyelvből fordított Tutmonda Sonoro (Zengő nagyvilág) című
világirodalmi antológia meggyőző bizonyítéka a nemzetközi nyelv gazdag kifejező erejének, tolmácsolójuk tehetségének.
Alkotói munkásságában nyelvészeti tanulmányai és
könyvei igen jelentősek. A Lingvo, stilo, formo (Nyelv,
stílus, forma), a Parnasa gvidlibro (Parnasszusi kalauz) és
a francia Waringhiennel közösen szerkesztett Plena Gramatiko de Esperanto (Az eszperantó teljes nyelvtana),
nélkülözhetetlen tankönyvek. Az 1975-ben megjelent,
Csiszár Ada szerzőtárssal közösen összeállított Domfabriko (Házgyár) című 6000 magyar-eszperantó kifejezést
tartalmazó frazeológiai gyűjtemény a nyelv művelőinek
értékes, egyedülálló kézikönyve. Több könyv lektora,
szerkesztője, és az 1922-ben alapított eszperantó nyelvű
irodalmi és művészeti folyóirat a Literatura Mondo főszerkesztője, szellemi irányítója volt.
Kalocsay Kálmán 1976. február 27-én, 84 éves korában halt meg. Az eszperantó kultúra halhatatlan klasszikusaként tartják számon az eszperantó irodalom történetében. Műveinek gondozását Csiszár Ada végezte.
1991-ben megalakult a Dr. Kalocsay Kálmán Nemzetközi Baráti Társaság, mely névadója gazdag hagyatékának ápolásán, bővítésén fáradozik. Szülőföldjén emlékét a helytörténeti múzeumban emlékszoba, róla elnevezett utca, köztéri szobor őrzi.
Kalocsay Kálmán a máriabesnyői temetőben nyugszik, csúnya, szürke, házszerű építmény a kriptája, fekete vasajtaját felfeszegették. A kripta falán fekete gránittáblán a következő felirat olvasható: „Prof. Kálmán
Kalocsay d-ro de la med. sciencoj Genia poeto de esperanto 1891-1976”. Máriabesnyőn a Fenyvesi nagyút
76. szám alatt található az a ház, amely Kalocsay Kál-

Trianoni gyásznap

Megemlékezés
(folytatás az 1. oldalról)

Nincs hitelesebb és jobb, mint amikor fiatalok emlékeznek az akkor történtekre és megpróbálják átélni, hogy
milyen lehetett az az időszak. Borzasztó belegondolni, hogy valaki
egyik napról a másikra elveszíti a hazáját és gyökértelenné válik. Manapság persze a haza, a nemzet fogalma
sokak számára nem azt jelenti, amit
valamikor jelentett.
Néhány nappal vagyunk túl azokon
a döntéseken, amelyek mindnyájukat
örömmel, emelkedettséggel töltenek
el: a 90 esztendő történéseitől függetlenül – még ha jogszabály formájában
is – megtörtént a
nemzet lelki, szellemi újraegyesítése. A
lélekben való újraegyesítést
még
1990-ben – elsőként
– Antall József miniszterelnök fogalmazta meg, sokak
megbotránkozására, bizonyos politikai erők nagyon
komoly ellenállására és kritikájára.
Mégis megfogalmazta, hogy ő lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke szeretne lenni. Akkor indult el
egy újraegyesítés lehetősége. Ezt
megelőzően 40 éven keresztül a politika azt igyekezte kiírtani az anyaország magyarjaiból, hogy nincs más
magyar, csak akik itt élnek. Majd teltek az évek és 2004. december 5-én
hatalmas lehetőség előtt álltunk. Sajnos, nem éltünk vele. A nemzeti öszszetartozás helyett a nemzeti széthúzás időszakát éltük. Sokan – határon
túli magyarok – ekkor kilátástalannak
látták a jövőt és megfogalmazták a
második magyar Trianont, amit nem
politikai erők írtak alá, hanem amiről
mi magunk döntöttük. Itt, akkor Gödöllőn elkezdtünk arról gondolkodni,

népszavazás kapcsán, hogy Trianon
igenis legyen Trianon, legyen a miénk, legyen emléknap, emlékezve a
magyar történelem egy gyászos időszakára. Ezzel párhuzamosan – néhány nap elteltével – pedig megszületett a kettős állampolgárságról szóló
döntés. Adott a kérdés, hogyan tovább a nemzeti összetartozás gondolatával? Milyen formában lehet azt a
mozaikot összerakni, amit 90 esztendővel ezelőtt megalkottak nekünk.
Trianont soha nem szabad elfelejteni.
Ez a mi örökségünk, ez az, ami feladatot és küldetést ad mindannyiunk
számára. Legyen a nemzeti összetartozás napja, a mi összetartozásunk
napja. És legyen ez a nemzet felemelkedésének egyik lehetősége.
(h.c.)

Tisztelgés Nagy Sándor és Kriesch Laura előtt

Készül a méltó síremlék
Az év elején tette közzé felhívását lapunkban a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
annak érdekében, hogy méltó
körülmények között nyugodjon az egykori szecessziós művésztelep alapítója, Nagy Sándor, és felesége, Kriesch Laura.
Ennek eredményeként, valamint az Értékvédő Egyesület
saját forrásaiból és szponzorok támogatásával rövidesen
elkészülhet az új síremlék.
Mint azt Gaálné dr. Merva Máriától,
az egyesület alelnökétől, városi múzeum igazgatójától megtudtuk, Ambrus
Aladár, erdélyi származású fafaragó
készíti el az egy tőből kinövő két kopjafát. Ez jól szimbolizálja majd a két
személy összetartozását. Hiszen Nagy
Sándor és Kriesch Laura amellett, hogy
házastársak voltak, művészi tevékenységüket is közösen végezték. Még a
monogramjuk is közös volt, ezt egyébként az új síremlékbe is bevésik. Szerepelni fog rajta mindkettejük neve, születési és halálozási dátuma.

mán felesége családjának, a Vangel családnak a háza volt
és amelynek az emeleti részében volt Kalocsayék ötszobás nyaralója. A Vangel családé az a kripta is, amelyben
Kalocsay Kálmán nyugszik. A máriabesnyői házon 1987ben egy emléktáblát helyezett el egy eszperantó szervezet
a következő szöveggel: „E házban lakott és alkotott 19281955 nyarán dr. Kalocsay Kálmán eszperantó költő, műfordító és nyelvész. Állíttatta: IER 1987.” A háznak a közelmúltban történt felújítása után eltűnt a tábla. Jó lenne,
ha visszakerülne, hiszen egy nemzetközileg ismert és elismert embernek állít emléket, aki Gödöllő neves személyiségeinek sorába illeszkedik.

hogy ezt a sok egymás ellen ható erőt
hogyan lehetne egy irányba terelni;
megfogalmazni azt, hogy összetartozunk határon innen és határon túl,
hisz egy nyelvet beszélünk, közös a
himnuszunk, közös a történelmünk, a
gondolkodásunk, a gyökereink. Ezért
hoztuk létre a Nemzeti Együvé Tartozás Alapítványt, aminek köszönhetően magyar gyerekek találkozhatnakismerkedhetnek egymással.
Az elmúlt hónapokban Magyarország többsége egy irányt mutatott, és
azt mondta, hogy fontos számára ez
az érték is. Eldöntötte egy más típusú

Nagy Sándor
mint festő- és
iparművész,
Kriesch Laura
pedig mint iparművész szerepel majd a kopjafán, amin feltüntetik majd az
állíttató szervezet nevét is. Az
igazgató aszszony elmondta, a síremlék
kiválasztásakor
nagy hangsúlyt
helyeztek arra,
hogy hűek maradjanak ahhoz,
amit eredetileg
Remsey András
készített, illetve
az itt nyugvó két művész szellemiségéhez. Emellett figyelembe vették a család óhaját is, hogy ne legyen egy kő
monstrum, hanem természetközeli, a
szülőföld üzenetét hordozó alkotás kerüljön felállításra. A munkálatok során
a sírdomb határait is kijelölik, és 40 cm
magas léckerítés veszi majd körül a
hantot. Ez lehetővé teszi a gondozást,
és stílusában illeszkedik a kopjafákhoz
is.
A munkák már megkezdődtek, de
mint kiderült, a költségek meghaladják
a tervezettet. Ezért az egyesület továbbra is várja az adományokat az
alábbi számlaszámra:
65600168-11058186-00000000

G. Merva Mária
(b.n.)

2010. június 9.

Erzsébet, a természetkedvelő királyné

Shadow és Plato
Szombaton a koronázási hétvége keretében került a helyére Erzsébet királyné két kedvenc kutyája, Shadow és Plato sírköve. A
két eb végső nyughelye a kastély déli előkertje volt. A XX. században azonban az egyik kőnek nyoma veszett, így a megmaradt
mintájára készítették el most a síremléket, amit szombaton délben helyeztek vissza ünnepélyes keretek közt eredeti helyére,
közel Erzsébet királyné nemrég rekonstruált verandájához. Mivel
Shadow síremléke megmaradt, Varga Zoltán Zsolt ennek alapján
készítette Platóét. A rendezvényt Pécsi Ildikó, Kossuth díjas színművész Erzsébet királyné Kísértés, és Hajrá! című verseit mondta
el, majd Szabó Margit, a Sisi Baráti Kör titkára beszélt a királyné
állatok iránti szeretetéről, és két kedvenc kutyájáról.
Mielőtt Erzsébet kedvenc kutyáinak
sírköveiről esne szó, feltétlenül meg
kell emlékezni a királyné természet- és
ezen belül állatszeretétől. A Wittelsbach-család, a Münchenhez közeli
Possenhofenben, a Starnbergi-tó partján töltötte ideje nagy részét. Az édesapa, Miksa herceg híresen jó lovas és
vadász volt, mellette szerette meg a természetet a kis hercegnő. Amikor alig
kinőve a bakfiskorból és Európa második legnagyobb birodalmának uralkodója megkérte a kezét még nem sejtette, hogy milyen sokat kell majd harcolni azért, hogy ne szakadjon el a természettől.
Szerencsére férje, Ferenc József is
szeretett lovagolni, így erről a szenvedélyéről nem kellett lemondania. Amikor 1866-ban először járt Gödöllőn,
akkor a lovardából átalakított hadikórházban látogatta meg a porosz-osztrák
háború magyar sebesültjeit. A kíséretében lévő Andrássy Gyulától Grassalkovich Antal híres lováról, Schimmelről is érdeklődött. Aztán, amikor meglátta a híres paripa szobrát, megállapította, mennyire gyönyörű lehetett. Akkor még nem sejtette, hogy a kiegyezés

után, amelynek létrejöttében fontos
szerepet játszott, éppen a gödöllői lovardában dresszírozza majd a két híres
szürke lovat, Flicket és Flockot.
A kutyákkal kapcsolatban már nem
volt ilyen szerencsés. Ferenc József és
főleg a retteget anyós, Zsófia korántsem nézte jó szemmel, hogy a Hofburg
és Schönbrunn elegánsan berendezett
lakosztályaiban négylábúak sétálnak.
Erzsébetnek sokan szerettek volna örömet szerezni, és az ehhez vezető út, négy
lábon érkezett. Ő azonban nem mindegyiknek örült, egyszer azt mondta:
– Szinte attól félek, hogy nem is létezik akkora kutya, amilyent szeretnék.
A gödöllői kastélyban viszont ő határozta meg mi és hogyan történik, sokkal
egyszerűbb volt a kutyák szeretete is.
Részletet, egy korabeli újságcikkből.
„Azt mondják: egyszer volt Budán
kutyavásár és nem lesz többet. Gödöllőt azonban szerencsére nem zárta ki a
közmondás, mert Gödöllőn most olyan
kutyavilág van, aminőre a legöregebb
gödöllői kutyák sem emlékeznek. 32
tagból áll a falka, tehát 8-cal kevesebből, mint egy-egy tudományos akadémia, amelyek fölött mint korlátlan hatalom székel királyné őfelsége főkutyapecérje. A főkutyapecér igen büszke úri
ember, aki azt mondja, hogy egy kutyában több ész van, mint ötven emberben, s ha az emberekben igazságérzet
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lenne, kalapot emelnének a kutyák
előtt…”
Mikszáth Kálmán szellemes írásának részlete valójában Erzsébet királyné kifejezetten rókavadászatra tenyésztett kutyáit mutatta 1881-ben, a Pesti
Hírlap olvasóinak.
„…a királyné harminckét kutyája
közt, éppen úgy, mint egy akadémiában, vannak nevezetességek, hírhedt
celebritások, ünnepelt példányok és
középszerűségek.”
Mikszáth Kálmán korának egyik
legkitűnőbb hírlapírója is használta a
most oly sokat emlegetett kifejezést:
celebritások… Újabb bizonyíték: nincs
új a nap alatt.
Erzsébet királyné kedvtelésből tartott kutyái általában nagy testűek voltak, dog, mastiff, ír farkas, leonbergi, és
egy közönséges farkaskutya is. Ez
utóbbit Gödöllőn kapta ajándékba, a
kölyköt maga nevelgette, sokszor vele
utazott Bécsbe is. Egyszer, amikor vége volt a kastélyban töltött szép napoknak, Farkast ismét a császárvárosba
vitték. Útközben a királyné kíséretének
tagjai ijedten vették észre, a kutya valamelyik pihenőnél eltűnt. Keresték, nem
találták, már éppen sorsot akartak húzni, kimondja meg eltűnését, amikor a
Hofburg lépcsőin az elgyötört Farkasra
figyeltek fel: a kutya egyenesen a királyné lakosztálya felé vonszolta magát, és ott Erzsébet lába előtt kilehelte
lelkét. A személyzet tagjai is megkönynyezték a hűséges ebet…
Hogy mennyire szerette a királyné a
kutyákat, arra bizonyítéknak néhány
eredeti magyarul írt levél részlete.
Klaushofból 1865-ben írta Erzsébet
Kecskemétre:
„Édes Idám! Sokszor gondoltam
rád, és nagyon is hiánysz nekem a
hosszú fésülködés alatt, a séták közben,
és ugy ezerszer a napba. Egészen egyedül nem tudtam itt maradni, tehát ide
rendeltem Horse-Guard-omat, ki múlt
csütörtökön szerencsésen is érkezett
meg, és kimondhatatlan örömmel szívemre borult…”
Az édes Idám megszólításból sejthető, hogy kedves felolvasónőjének, Ferenczy Idának szólt ez előbbi levél és a
következő is.
Garatshausenből Ischlbe, Ferenczy
Idának, 1869.
„….Cora tegnap reggel szerencsésen lebetegedett nyolcz kölyökkel…
Most pompás új kutyám van, magas,
barna és sovány, Még nagyon vad: első
éjjel úgy óbégatott, hogy felhozattam a
hálószobámba…”
És most a két „celebritásról”, az
egyik sírkő Shadow-é eredeti, termé-

szetesen felújítva, a másikat, Platóét,
korabeli fotó alapján készítette Varga
Zoltán Zsolt.
Shadow, nevéhez méltóan hosszú
évekig árnyékként követte a királynét.
Bár fajtájáról és színéről többfélét lehet
olvasni. Fogadjuk a leghitelesebb Erzsébet-szakértő, Brigitte Hamann
osztrák történész megállapítását. A
királyné életéről szóló képeskönyvében egyértelműen világos színű ír farkas látható a Ludwig Angerer által készített fotókon, Shadow aláírással.
Az 1860-as évek elején még kölyökkorában kapta ajándékba Viktória angol királynőtől.
Hogy mennyire szerette Erzsébet a
gyönyörű ír farkast
bizonyítja az is,
hogy egész fotósorozat készült kettőjükről. Ez azért is érdekes, mert a királyné valójában babonásan félt a fotómasinától. Nagyon
kevés eredeti fénykép maradt meg róla.
Például legkisebb lányát, Mária Valériát,
a gödöllői kastélyban nevelkedett királykisasszonyt is
nagyon szerette, de
csak kettejüket ábrázoló fényképekről nem tudunk. Ez a
tény is bizonyíték arra, hogy valóban a
nagyon szeretett kutyáját temették el
valahol a kastélyparkban.
A tenyésztőket még most is sokan
keresik meg mutatva valamelyik Shadow-fotót, hogy ilyen ír farkast szeretnének...
Sajnos a kedvencek élete is véges.
Festetics Mária német nyelven írt,
magyarul a kastély gondozásában
megjelent naplójából tudjuk, hogy mikor is jött el vég. Részlet a könyvből:
„Gödöllő, 1875. november 22.
A császárné szép, hűséges Shadow
kutyája halott! Hirtelen súlyosan megbetegedett, és mivel menthetetlen volt
és nagy kínjai voltak, ő maga adta be
neki a ciánt! Ezt a tettet nagyszerűnek
tartom! Megsiratta. Hát nem volt-e
olyan, mint egy régi jó barát, és nem
volt-e tanúja olykor úrnője könnyeinek
és bánatának? – Mi jó barátok voltunk.
A császárné sokat adott a kutya ösztönére. Miután mi ismeretségünk első
pillanatától kezdve barátok voltunk –
amivel nem mindenki dicsekedhetett a
császárné környezetében –, talán könynyebb volt úrnőm bizalmát elnyernem,
mint máskülönben lett volna! ”
A másik celebritásról, Platóról kevesebbet tudunk. Nem tudjuk, hogy mikor és hogyan került az udvarba. Anynyit viszont megbízhatóan ismerünk,
hogy vele próbálta betöltetni a királyné
kedvence, Shadow elvesztése miatt űrt.
Gróf Corti, Erzsébet egyik első életrajzírója szerint Plato szép juhászkutya
volt. Ennél közelebbi fajmeghatározást
nem ismerünk róla.
Ismét egy Ferenczy Idához írt levélből:
„Mit gondolsz – kérdezte felolvasónőjétől –, hű maradt e nekem Plato, fog
e nekem örülni s a régi lenni. Hányszor
gondoltam rá, s vágyódtam utána. Azt
tudom, hogy én őtet nagyon szeretem,
s alig várom viszont látni…”
Plato 1881-ben távozott az örök vadászmezőkre. Őt is a kastélyparkban
temették el, és neki is készítettek sírtáblát.
Ezen a mostani táblaavatáson emlékezzünk a természetet, az állatokat
annyira szerető királynéra, aki, amikor
egyszer eltévedt a máriabesnyői erdőben, egy arra járó favágótól kért segítséget, magyarul: „…gödöllői lakos vagyok. Eltévedtem, hogy jutok haza, a
kastélyba.”
Nézzék meg a felújított Erzsébetelőkertben elhelyezett két táblát, és
érezzék jól magukat itt, a Gödöllői Királyi Kastélyban!
Szabó Margit

Segítség az állatmenhelyeknek

Pedigree a kutyákért
Idén is minimálisan 10 millió forintot
adományoz állatmenhelyek számára
a Pedigree Örökbefogadási Program
keretében Magyarország egyik legnagyobb állateledel-gyártó és -forgalmazó vállalata, a Mars Magyarország.
Az akció június 1.-november 30.
között zajlik, ennek keretében minden eladott Pedigree-termék árából
átlagosan 5 forintot a nehéz sorsú kutyák megsegítésére szánnak. A 10
millió forintot a cég kiegészíti azzal
az összeggel, amennyivel az akció végén az meghaladja a minimálisan szétosztható összeget – közölte a társaság az MTI-vel.
A támogatásra már korábban pályázhattak az állatmenhelyek, és közülük öt nyert el minimálisan 2-2 millió forintot. A program célja a menhelyeken élő kutyák sorsának javítása és a társadalmi tudatformálás.

A külön célra létrehozott honlap
(http://pedigreeorokbefogadas.hu)
segítségével eddig mintegy 1500 kutya talált gazdára, és a Magyarországon bejegyzett menhelyek több mint
70 százaléka megtalálható az oldalon.
A hatóságilag engedélyezett állatmenhelyek száma az országban 52,
emellett van még mintegy száz, mely
nem rendelkezik ugyan engedéllyel,
de karitatív alapon menti az állatokat.
A hatóságilag engedélyezett állatmenhelyeken mintegy 6-7 ezer a kutyaférőhelyek száma.
Orbán Zsófia, a Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség
(MÁTSZ) elnöke szerint a menhelyeken évente mintegy 10-12 ezer kutya
fordul meg, ezeknek mintegy a felét
lehet örökbe adni új gazdához. Egy
kutya napi menhelyi ellátása 480-500
forint.
(pts)

V. Bika-tavi Természetvédelmi
és Ornitológiai Tábor
Az MME Gödöllői Helyi Csoportja 2006 óta rendezi meg
a Bika-tavi Természetvédelmi és Ornitológiai Tábort, a BITOT-ot.
A táborban 10-14 éves diákok vehetnek részt. A sátrakat és a napi
háromszori étkezést, illetve a szakmai programokhoz szükséges felszerelést a Helyi Csoport biztosítja. A gyerekek külön 6-7 fős kiscsoportokban
mennek délelőtti szakmai programokra. Minden kiscsoportot egy
szakvezető és egy kiscsoportvezető kísér.
A programok: rovarászat, madarászat, gyűrűzés, természetjárás,
botanika, vízivilág és meteorológia. Délután közös játékok,
ismeretterjesztő előadások kötik le a gyerekeket!
A 2. BITOT óta délutáni programokat egy a történelemhez kapcsolódó
játékos kerettörténet színesíti. 2007-ben a török hadjáratokat, 2008-ban
a magyarok honfoglalását, 2009-ben az olimpiai játékokat élhettük át
közösen ókortól a napjainkig a résztvevő gyerekekkel. A következő tábor
kerettörténetét mindig a tábor első napján ismertetjük a gyerekekkel.
Helyszín: Galgahévíz, Bika-tó
A tábor időpontja: 2010. augusztus 6-15. (érkezés 6-án 16 órától)
Elhelyezés: Helyi Csoport által biztosított sátrakban
Részvételi díj: 22.000 Ft
Jelentkezés: 10-14 éves korig
Elérhetőség: Juhász Tibor (06-20-3689757)
Név: ……………………………...................………….
Születési év: ....................................................
Levelezési cím: .................……………………………………………
Telefon: …………………………………..
E-mail cím: ……………………………..........……, osztály: ….....…..
A sikeres jelentkezés feltétele a minél pontosabban kitöltött feladatlap
(40-nél több beérkezett és jól kitöltött feladatlapoknál az érkezési sorrend
számít) és a szülői beleegyezés! A táborba való felvételről értesítést küldünk a levelezési címedre. A részvételi díjat a táborba való felvétel után
kell befizetni. Ne felejtsd el mellékelni a saját címedre megcímzett felbélyegzett borítékot is!
Jelentkezési határidő: Július 1.
Jelentkezési cím: 2114 Valkó Rózsa F. köz 6/A, e-mail: juhosz@freemail.hu
FELADATLAP
1. Sorolj fel 5 hazai fokozottan védett növényt.
…….....…....... …….......…….... ……........…..…. ……..........……. ……..........…….
2. Melyik faj a kakukktojás, és miért az alábbiak közül?
Zöld juhar, Mezei juhar, Hegyi juhar, Korai juhar
…………………………………………………........................…………..
3. Sorolj fel 3 olyan gombafajt, melynek nevében állatnév található!
….................................... ……......….........………… ………...............…………
4. Melyik faj a kakukktojás, és miért az alábbiak közül?
a; pongyolapitypang b; vízparti deréce c; apró kőtörőfű d; szarvashagyma, Miért?:…………………………………
5. Kösd össze: Erdő
Kis légykapó
Kis őrgébics
Búbos vöcsök
Mező
Parlagi pityer
Nagy kócsag
Csuszka
Nádas
Fekete harkály

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Június 12-13.:

dr. Pénzes János
Tel.: 06-30-9531241
Szada, Ipari Park
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Közérdek

JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT TARTALMÚ TELJES BIZONYÍTÓ EREJŰ MAGÁNOKIRAT
SZÜKSÉGES A JÁRMŰVEK TULAJDONJOGÁNAK, ÜZEMBENTARTÓ SZEMÉLYÉNEK
VÁLTOZÁS BEJELENTÉSÉHEZ 2010. JÚLIUS 1. NAPJÁTÓL
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv.
2010. január 1. napjától történő módosításával a közúti közlekedési
nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó
személyének változás bejelentését
teljes bizonyító erejű (két tanú aláírásával ellátott) magánokirattal kell
teljesíteni, mely okirat kötelező tartalmi elemeit a 304/2009. (XII. 22.)
Korm. rendelet határozza meg. A kötelező tartalmi elemekre vonatkozó
rendelkezések hatályba lépésének
napja: 2010. július 1.
A jármű tulajdonjog változás bejelentése
Az eladó kötelezettsége, hogy a változástól számított 5 munkanapon belül a tulajdonjog változásáról készült, teljes bizonyító erejű magánokirat eredeti példányát benyújtsa
vagy megküldje az okmányirodának,
a vevő kötelezettsége pedig, hogy a
változástól számított 15 napon belül
a tulajdonjog változásról készült teljes bizonyító erejű magánokiratot –
annak ugyancsak eredeti példányát –
a nyilvántartásba való bejegyzés végett benyújtsa az okmányirodán.
Amennyiben a vevő bejelentési kötelezettségének késedelmesen tesz
eleget, az okmányiroda erről a tényről értesíti a szabálysértési hatóságot, illetve mulasztási bírság kiszabása érdekében az adóhatóságot.
Amennyiben a vevő bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, s azt
a hatóság felhívását követő 3 munkanapon belül sem pótolja, vagy az
utólagos bejelentés során hitelt érdemlően nem igazolja, hogy bejelentési kötelezettségének önhibáján kívüli okból nem tudott eleget tenni, a
járművet az okmányiroda a jogszabályban meghatározott időtartamra
kivonja a forgalomból és azt a nyilvántartásba bejegyzi.
A közúti közlekedési nyilvántartás
járműnyilvántartásba bejegyzett
jármű tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a

LOMTALANÍTÁS 2010.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az elmúlt évhez hasonlóan a
Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.
idén is térítésmentesen gondoskodik
a nagydarabos hulladék szervezett
gyűjtéséről és elszállításáról az alábbi ütemezés szerint.
Kérjük, hogy ömlesztett hulladékot,
építési törmeléket, lakásfelújításból
származó anyagokat ne tegyenek ki,
mert a gyűjtőjárművek ezeket nem tudják elszállítani. Az ilyen hulladékok
céljára külön konténert szíveskedjenek
megrendelni.
A telepszerű többszintes beépítési övezetekben a lomtalanítás időszakában a
nagydarabos hulladék a gyűjtőedény
mellé helyezhető ki május hónap folyamán. A konténereket, minden megjelölt napon a reggeli órákban helyezzük
ki és a következő napon a reggeli órákban szállítjuk el.
A családi házas övezet lomtalanítási
időpontjai a következők:
Kihelyezés: június 14., hétfő, a reggeli órákban
1. Kapucinusok terén a buszmegálló
mögé
2. Damjanich u. 31. sz. elé
3. Damjanich u. 98. sz. elé
4. Bánki D. u. 5. sz. elé
5. Puskás T. u. 8. sz. elé
6. Besnyő u. 1. sz. elé
7. Székely B. u. 8. sz. elé

következők:
a) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása;
b) a jogügylet tárgyát képező jármű
azonosító (rendszám, alvázszám) és
gyártmány adatai;
c) a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési
családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám
adata, valamint lakcím adata, jogi
személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;
d) a járműhöz tartozó okmányok
(forgalmi engedély és törzskönyv)
sorszáma, az okmányok átadásánakátvételének ténye, időpontja;
e) a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja;
f) a jogügylet hatálybalépésének
napja;
g) a felek nyilatkozata, mely szerint
mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási
hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban
meghatározott határidőn belül;
h) a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba
történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményeit.
Üzembentartó személyének változás bejelentése
A tulajdonos kötelezettsége, hogy a
változástól számított 15 napon belül
az üzembentartói jog létesítéséről
vagy változásáról készült, teljes bizonyító erejű magánokirat eredeti
példányát a változás nyilvántartásba
való bejegyzése érdekében az okmányirodában benyújtsa.
A közúti közlekedési nyilvántartás
járműnyilvántartásba bejegyzett
jármű üzembentartó személyének
változását igazoló teljes bizonyító

erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők:
a) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegére történő utalás;
b) a jogügylet tárgyát képező járműazonosító (rendszám, alvázszám) és
gyártmány adatai;
c) a tulajdonos, az üzembentartó, valamint az új üzembentartó természetes személyazonosító adatai (családi
és utóneve; születési helye és ideje;
anyja születési családi és utóneve), a
személyazonosságát igazoló okmány
sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
megnevezése, képviselőjének adatai,
székhelyének (telephelyének) címe,
cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási
száma;
d) a járműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma, az okmány új üzembentartó részére történő átadásánakátvételének ténye, időpontja;
e) a járműnek üzembentartó birtokába kerülési időpontja;
f) a jogügylet hatálybalépésének napja;
g) a jármű tulajdonosának nyilatkozata, mely szerint a külön jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségének a közlekedési igazgatási hatóság előtt a jogügylet hatálybalépését követő 15 napon belül eleget tesz;
h) a felek nyilatkozata, melyben kijelentik, hogy ismerik a bejelentés
alapján a nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat,
valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség
késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.
Amennyiben a 2010. július 1.
napját követően benyújtott okirat
nem felel meg a jogszabályban
meghatározott követelményeknek,
az okmányiroda a nyilvántartásba
való bejegyzést elutasítja, egyben
felszólítja az ügyfelet a kötelező
tartalmú teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtására, valamint
felhívja a figyelmét a késedelmes
bejelentés jogkövetkezményeire.
Gödöllő Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati és Okmányiroda

8. Sztelek u. 8. sz. elé
9. Mikes K. u. 8. sz. elé
10. Zúzmara u. 8. sz. elé
11. Harmat u. 8. sz. elé
12. Gárdonyi u. 5. sz. elé

12. Fenyvesi nagyút – Fenyves köz
sarok

Kihelyezés: június 15., kedd, a reggeli órákban

1. Fenyvesi nagyút 48. sz. elé
2. Fenyvesi nagyút – Tavasz u. sarok
3. Fenyvesi nagyút 15. sz. elé
4. Tavasz u. 10. sz. elé
5. Nyár u. 13. sz. elé
6. Százszorszép u. 43. sz. elé
7. Százszorszép u. –Boróka u. sarok
8. Százszorszép u. – Fenyves köz sarok
9. Toboz u. – Százszorszép u. sarok
10. Mátyás király u-i sorház felső vége
11. Mátyás király u. – Gomba u. sarok
12. Mátyás király u. – Vasvári Pál u.
sarok

1. Gárdonyi u. 28. sz. elé
2. Ősz u. 8. sz. elé
3. Tél u. 8. sz. elé
4. Őrház u. 3. sz. elé
5. Madách u. 7. sz. elé
6. Katona J. u. 8. sz. elé
7. Szedres u. 3. sz. elé
8. Kinizsi u. 13. sz. elé
9. Napsugár u. – Zápor u. sarka
10. Fenyvesi főút 38. sz. elé
11. Szivárvány u. közepe
12. Napsugár – Szivárvány vége a vasútnál
Kihelyezés: június 16., szerda, a reggeli órákban
1. Fenyvesi főút ABC elé
2. Mandula u. vége
3. Csemetekert
4. Fenyvesi főút – Kertész köz sarok
5. Peres u. 48. sz. elé
6. Peres u. 16. sz. elé
7. Nádas utca 6. sz. elé
8. Havas utca 14. sz. elé
9. Havas utca 40-42. sz. elé
10. Fenyves köz 3. sz. elé
11. Klapka György út 16. sz. szemben
üres területre

Kihelyezés június 17., csütörtök, a
reggeli órákban

Értesítés – építési szabályzat és
szabályozási terv
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdése a) pontjának megfelelően Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala tisztelettel értesíti a lakosságot, hogy a Gödöllő Város Önkormányzata a város teljes
területére vonatkozóan a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv
felülvizsgálatát kezdeményezte.
A tervkészítés általános célja: A 194/2009. (VI. 25.) számú önkormányzati
határozatban foglalt részletes feladatok megoldása valamint a jogszabályi
előírásnak megfelelő időszaki felülvizsgálat elvégzése. A munkát a 85/2009.
(IV. 23.) számú önkormányzati határozattal elfogadott Településszerkezeti
terv alapján kell kidolgozni és a hozzátartozóan szükségessé váló településszerkezeti tervmódosítást kezdeményezni, a Településfejlesztési és Közlekedési Koncepció vonatkozó megállapításainak figyelembe vétele mellett.
A már kidolgozott, de még elfogadás előtt álló terv kifüggesztéséről, valamint a hozzá kapcsolódó lakossági fórum időpontjáról – mely során
észrevételeiket, javaslataikat megtehetik – a szokott módon, a helyi sajtóban értesíteni fogjuk Önöket.

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BALATONLELLÉN
2010. június 19-től augusztus 21-ig az önkormányzat Balatonlellei
Gyermeküdülőjében korlátolt számban üdülési lehetőséget ajánlunk fel
gödöllői családok részére 2, 4, 5 ágyas fürdőszobás szobákban.
Üdülési díjak 8 napos turnusokra
(szombattól-szombatig), 7 nap teljes ellátással:
Óvodás korú gyermek: 12.691 Ft/fő
Általános- és középiskolás tanuló: 27.209 Ft/fő
Felnőtt: 43.190 Ft/fő
Nagycsaládos felnőtt és nyugdíjas: 36.645 Ft/fő
Nem gödöllői gyermek: 33.299 Ft/fő
Nem gödöllői felnőtt: 52.178 Ft/fő
Üdülési csekket is elfogadunk!
Tájékoztatást kérni és időpontot egyeztetni személyesen a Polgármesteri
Hivatal Közoktatási Irodáján (222-es szoba), a 529-139-es telefonszámon
vagy a garam@godollo.hu e-mail címen lehet.

Tájékoztató – fogadónap változás
Tájékoztatjuk a tisztelt gödöllői lakosságot, hogy dr. Gémesi György
polgármester júniusi fogadónapját az alábbi időpontban tartja:

2010. JÚNIUS 11-ÉN, PÉNTEKEN 10-12 ÉS 14-16 KÖZÖTT
Kihelyezés június 21., hétfő, a reggeli
órákban
1. Mátyás király u. az Árpád u-val
szemben
2. Mátyás király u. – Rákóczy sarok
3. Mátyás király u. – Hunyadi u. sarok
4. Bástya u. – Agyagos u. sarok
5. Vasvári u. eleje
6. Vasvári u. közepe
7. Vasvári u. vége
8. Ádám u-ba a Rózsa u. és a Mátyás
király u. közé
9. Rózsa u. 38. sz. elé
10. Ádám u-ba a Nap u. és Attila u.
közé
11. Kör u. 10. sz. elé
12. Szőlő u. – Éva u. sarok

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 7-13-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Június 14-20-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.
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NYÁRKÖSZÖNTŐ FINOMSÁGOK
Június 1-jétől 30-ig
Füstölt libamell salátaágyon
1100 Ft
Tárkonyos gyenge csirkeleves cipóban 850
Zöldborsóleves vajasgaluskávall
700
1100
Vasalt 1/2 csirke
Mézes-mustáros sült csibe
1100
Diós rántottcsirke (30 perc türelmet kérünk)
1340
Zöldborsós újburgonya
700

Bor- és pezsgőajánlatunk
(Ft/dl, Ft/üveg)
Pannonhalmi Sauvignon Blanc
3000
Frittmann Ezerjó
260 1800
Frittmann Rosé
260 1900
Takler Merlot
380 2700
Heimann Kékfrankos
380 2600
Törley Gála, Muscateller Doux – pezsgő
300 1800
Törley Francois Nyers, Brut – pezsgő
700 4200

Lecsóspecialitásokkal várjuk kedves vendégeinket!
NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Információ: Vörös Péter (06-70-523-7857)
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

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

Futsal – Három év, három érem

Labdarúgás – Gödöllői bentmaradás

Bronzérmes az U21-es csapat

Győzelem hazai pályán

Május 28-án játszotta idei utolsó
mérkőzését a Gödöllő-Fortuna
U21-es csapata a korosztályos
futsal bajnokságban. A gödöllői
fiatalok a 3. helyért léptek pályára hazai környezetben, az ellenfél a Gyöngyös volt.
Nagy Roland vezérletével magabiztos
győzelmet aratott a Gödöllő, ezzel teljesen megérdemelten állhatott fel a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a csapat. Az első 20 perc jó játékot hozott, de
a folytatásra mind fejben, mind fizikálisan elfáradt a mindössze hét játékossal
érkező Heves megyei gárda, ami végül
könnyed gödöllői sikert eredményezett:
végül 7–2-re nyerte a találkozót, ezzel
együtt pedig a bronzérmet az együttes.
A Gödöllő két évvel ezelőtt bajnok, az

előző U21-es kiírásban ezüstérmes, míg
az idén bronzérmes lett.
U21-es futsal bajnokság, bronzmeccs
Gödöllő-Fortuna – Gyöngyös 7–2 (2–1)
Gól: Nagy Roland (2), Turnai Csaba
(2), André Béla, Fehér risztián, Vernes
Zsolt
-li-

Nagy Roland a díjátadón

Vívás - Két arany, két bronz az ob-n
Véget ért a korosztályos országos bajnokság a kard és a tőr szakágban. A mérleg: két arany, két bronz.
Gyermek kardban Matuz Márk 6.,
Morvai Ákos 8. helyezést értek, csapatversenyen a GEAC az első helyen végzett. A csapattagok: Holló Áron, Matuz
M., Morvai Á. és Lebek Marcell. A tőrözőknél Takács Flóra végzett a 7. lett.
Az újonc ob-nak Gödöllő adott otthont.
Bancsics Máté harmadik, Gémesi Huba a 6. helyen végzett. A GEAC csapata

itt is az első lett, a csapatot alkották:
Bancsics M., Gémesi H., Morvai Dániel, Matuz Márk és Holló Áron. A tőrözőknél Horváth Eszter 6. lett.
A serdülő versenyen a kardozóknál a
legjobb gödöllői Bancsics Máté lett, aki
a 6. helyen zárta a versenyt. A csapat
bronzérmet szerzett. A csapatban vívtak: Bancsics M., Gémesi H., Szilágyi
Gergely, Morvai D. és Blaskó Gergely. A tőrözőknek Czakel István, a
kardozóknak Bokor Gergely az edzője.

Atlétika – A sógoroknál jártak az atlétáink

Remek ausztriai eredmények
Ausztriában jártak a GEAC atlétái, az Austrian Top Meetings sorozat Sankt Pölteni versenyén. A
hűvös, esős idő ellenére az igen
jó nemzetközi mezőnyben (a
tengeren túlról is érkeztek versenyzők), minőségi eredményeket és szép helyezéseket értek el
a gödöllői sportolók.
Külön kiemelendő Deák Nagy Marcell
47,22 másodperces ideje 400 méteren,
amellyel vezeti a hazai ranglistát és első
számú esélyes a csapat Európa-bajnokságon szereplő válogatott egyéni 400-as
helyére. Komiszár Kriszta nagyon jó
döntőt futott, valamint a 15 éves Rendik Zsófi 400 m gátja és Pék Andrea
800 m-re is figyelemre méltó.
Eredmények:
100 m: 1. Komiszár Kriszta (12,15 mp);
800 m: 2. Pék Andrea (2.10.3 perc); 400
m gát: 5. Rendik Zsófi (66.25 mp); 400

m: 3. Deák Nagy Marcell (47.22 mp),
Hoffmann Péter (53.40 mp); 800 m: Pápai Gergő (2.04.8 p)
Franz Schuster emlékverseny –
Bécsi kifli helyett atléta aranyak
Bécsben vett részt a GEAC a Franz
Schuster emlékversenyen, ahol Újvári
Bella két számban is nagyszerűen teljesített az erős nemzetközi mezőnyben,
míg a többiek is öregbítették a gödöllői
atléták jó hírét a határon túl.
16 év alatt: Távol: 1. hely: Újvári Bella
(526 cm); 80 m gát: 1. Újvári Bella
(12.13mp.)
18 év alattiak: 3. Ambrus Lóránd gerely
56.70 cm; 800 m: 4. Pápai Gergő
(2.04.0 p); 100 m gát: 4. Rendik Zsófi
15.13 mp; 4x100 m lányváltó 3. hely:
GEAC (Koós Blanka, Zsíros Zsanett,
Újvári Bella, Rendik Zsófi)

Az elmúlt vasárnap, a 2009-2010es Pest megyei I. osztályú bajnokság utolsó hazai mérkőzését
játszotta a Gödöllői SK csapata a
Bag ellen. A találkozót megnyerte a csapat, ezzel biztosította tagságát az első osztályban. Az ifisták is nyerni tudtak egy gólgazdag mérkőzésen.
Szabados György csapata jól kezdte a
találkozót és a 15. perc környékén Nagy
Roland szabadrúgás góljával megszerezte a vezetést. Ugyan a vendég
bagiaknak is volt lehetőségük, a GSK
már az első félidőben eldönthette volna
a három pont sorsát. Nem tette, így továbbra is nyílt maradt a meccs. A második játékrészben többnyire a látogatóknak volt lehetőségük a gólszerzésre,
de a gödöllői kontratámadásokban is
benne volt a veszély. Egy ilyen akció
végén Tóth László volt eredményes a

83. percben, ezzel eldőlt a meccs érdemi
része. A végén még szépített ugyan a
Bag, de a Gödöllő győzelme teljesen
megérdemelt. A csapat 32 pontjával a
11. helyen áll a tabellán, ami biztos
bentmaradást ér egy fordulóval a bajnokság vége előtt. Az ifisták, ha nem is
könnyedén, de nyerni tudtak, ezzel ők is
győzelemmel búcsúztak a hazai pályától.
Pest megyei I. osztály, 29. forduló
Gödöllői SK – Bagi TC 2–1 (1–0)
Gól: Nagy Roland, Tóth László
U19: Gödöllői SK – Bagi TC 4–3 (2–0)
Gól: Koczeth Zsolt (2), Pálinkó Gergő,
Berze Tamás
Megyei I/B osztály – Vereség idegenben
A GEAC csapata is az utolsó előtti
fordulót játszotta az elmúlt hétvégén.
Nagy Béla együttese nem bírt a házi-

Röplabda – Diákolimpia

Egy arany, egy ezüst, két bronz
Újabb szép sikerek születtek röplabdában Gödöllőn, ezúttal az
utánpótlásban. A Petőfi Sándor
és az Erkel Ferenc Általános Iskola röplabda csapatai országos
elődöntőkön vettek részt az elmúlt héten.
A III. korcsoportban a Petőfis fiúk - akik
csak az idei tanévben kezdtek el röplabdázni Wirnhardt Oszkár vezetésével a bronzérmet szerezték meg. Ugyancsak bronzérmesek lettek az Erkeles fi-

úk is, ami Gadanecz György testnevelő tanár munkáját dicséri. Az Erkeles
lányok Pest megye bajnokaként kerültek az országos elődöntőbe. Ők a második helyen végeztek, megelőzve az egri
lányokat, akik eddig évről évre bejutottak az országos döntőbe.
A legkiemelkedőbben most a Petőfis
lányok szerepeltek. Szabados István
edző tanítványai drámai, ötjátszmás
csatában győzték le a hazai, ikrényi iskola csapatát és jutottak az országos

gazda dunabogdányiakkal és egygólos
vereséget szenvedett. Az „egyetemisták” a 13. helyet foglalják el a tabellán a
29. játéknapot követően.
Pest megyei I/B osztály, 29. forduló
Dunabogdány – GEAC 2–1 (1–0)
Megyei III. osztály – Negyedik lett
a GSK II.
A Gödöllői SK második csapata utolsó bajnoki mérkőzésén lépett pályára az
idén próba jelleggel elindított erőviszonyos bajnoki küzdelemben. Legéndi
György csapata az utolsó fordulóban a
Fót II. ellen lépett azzal a tudattal pályára: ha nyer minimum bronzérmes a csapat. Sajnos a GSK II. hiába vezetett a találkozó nagy részében, a 94. percben
egyenlített a házigazda, ezzel pedig, a
többi eredmény alakulása és rosszabb
gólkülönbsége miatt a 4. helyen végzett
végül a csapat a Gödöllő körzetben.
Pest megyei III. osztály Gödöllő körzet, 24. forduló
Gödöllői SK II. – Fót II. 2–2 (0–1)
Gól: Szabó László, Legéndi Balázs
-tt-

döntőbe. A június 16-17-én megrendezésre kerülő nyolcas döntőnek Pécs ad
otthont. A Petőfi iskolát és ezzel Gödöllő városát a következő játékosok képviselik majd: Halla Petra, Iglódi Adél,
Koleszár Elza, Kovács Adél, Simák
Dominika, Szabados Lara, Szita Brigitta, Zöld Pálma.
-klA Petőfis csapat

Kézilabda – Gólzáporos félidő a felnőtteknél

Középmezőnyben a GKC
A bajnokság 22., utolsó fordulójában az NB II. keleti csoportjában szereplő Gödöllői KC férfi csapatai Egerben vendégeskedtek.
A felnőttek az első félidei döntetetlen
után egy gólgazdag második 30 percet produkáltak, de ennek a házigazdák örültek jobban és nyertek, ezzel a
GKC a 8. helyen zárta a bajnokságot.
Az ifisták a bajnokság végére elfáradtak. Az utolsó játéknapon a listavezető egri fiatalokkal sem bírtak, így
végül az 5. helyen végeztek a pontvadászatban.

Befejezte a bajnoki küzdelmeket a
Gödöllői SK, megyei „B” csoportban
szereplő férfi csapata is. A GSK kézisei az alapszakaszt követően a 7. helyért játszhattak a rájátszásban a Ráckeve ellen. Előbb idegenben 30:28-ra
kaptak ki, de hazai környezetben
27:24-re nyerek, így egy góllal jobbnak bizonyultak ellenfelüknél és a
mieink végeztek a 7. helyen.
NB II. keleti csoport, 22. forduló
Eger SE – Gödöllői KC 25–19 (8–8)
Ifi: Eger SE – Gödöllői KC 40–28
(23–16)
-ll-

-bá-

FELHÍVÁS!
Június 12-én, a Sportnap
keretében megrendezésre
kerülő városi futóverseny
ideje alatt (8:30-9:30-ig) a
Táncsics Mihály utca-Liget
utca-Kenyérgyári útSemmelweis utca le lesz
zárva.
Kérjük az autósokat, hogy
kellő odafigyeléssel
közlekedjenek!

Focizz velünk és legyél Te is tagja a Gödöllői
Bikák nagy családjának!
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó-szakosztálya várja 5-16 éves kor közötti, focizni vágyó gyerekek jelentkezését. Versenyző és nem versenyző korcsoportjainknak kimagasló szakmai munkát, versenyzési lehetőséget, az egyesület bázisául szolgáló Táncsics Mihály úti sporttelepen kulturált körülményeket, valamint partnerkapcsolataink révén előrelépést biztosítunk. Focizz velünk és legyél
részese annak a miliőnek, amit már több száz gyerek megtapasztalhatott és nap,
mint nap újra átél. Érdeklődni, valamint jelentkezni a +36/70-60-44-388-as telefonszámon lehet!

ÚSZÁSOKTATÁS!
A Hajós Alfréd Általános Iskola uszodájában Gödöllőn,

2010. június 16 - július 6.
naponta 8-10 óra között
(választható időpontok: 8:00–8:40, 8:40–9:20, 9:20–10:00)
Úszásoktatást szervez a FUT Alapítvány
5-12 éves korig (kezdőknek és már úszni tudóknak)
Részvételi díj: 14.000.-Ft
Jelentkezés és érdeklődés
naponta: Bencsik Ernő tanár úrnál
reggel 7 és 9 óra között, valamint
19 óra után a 420-632-es telefonszámon

2010. június 9.
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HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!
H IRDETÉSE

13700

PÉLDÁNYBAN JELENIK
MEG HETENTE !

H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

*Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm
alapterületű, 3 szobás teljesen alápincézett,
jó állapotban lévő családi ház 540 nm-es
örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 24,9
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

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

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

INGATLAN
*JÓ VÉTEL! Gödöllőn Erzsébet krt-on
35m2-es 1 szobás lakás, alacsony rezsivel, szabályozható fűtéssel eladó, befektetésnek is kiváló, könnyű bérbe adni. Iár
6,95 MFt 20-772-2429

*Igényeseknek! Gödöllőn polgári stílust kedvelőknek kertvárosi csendes utcában, extrán
felújított 1 szintes 3 és fél szoba nappalis ház
eladó. Iár 43 MFt 20-772-2429
*Gödöllő új építésű részén 5 szoba + nappalis 1 szintes, duplagarázsos, duplakomfortos ház 1200 m2 gyönyörűen parkosított
telekkel eladó. Iár 39,9 MFt 20-772-2429
*Sürgősen eladó, Fenyvesi részen 700m2-es
építési telek! 20m-es utcafront, víz, villany a
telken. Iár:7.5Mft!! 20-539-1988
*Szadán gyönyörű környezetben, panorámás
duplagarázsos, szuterénes, 3szoba+ nappalis, igényesen kivitelezett 2004-ben épült
családi ház eladó. A telek adottságából
következően az alsó szint is lakószintnek
használható mivel külön bejárattal rendelkezik. 20-772-2429

*Központban két utcára nyíló ikerház
eladó. Iár 29,5 MFt 20-944-7025

*Extra vétel! Gödöllőn, panorámás részen 3
szoba+
nappalis,
duplakomfortos,
szuterénes, garázsos, gázkazán + vegyes
tüzeléses 1992-ben épült, felújított kertes
ház 1600 nm-es telken eladó. Iár 18,9 MFt
20-772-2429

*Gödöllő legkeresettebb részén eladó
1100 nm ősfás telken, 226 nm rusztikus
családi ház, borospince, dupla garázs,
kerti tó, légkondicionáló, riasztó. Iár 52
MFt. 20 7722428

*Eladó
Gödöllőn
100
nm-es
3szoba+nappalis jó állapotú, gázkazán +vegyes tüzelésű családi ház, 884 m2.-es
telekkel, új iskola és óvoda a környéken! Iár
20,5Mft 20-804-2102

*Gödöllőn központhoz közel 71 m2, 3
szobás erkélyes téglalakás eladó Iár 14 MFt
20-772-2428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Kartalon csendes helyen 84 nm-es 3
szobás felújított jó beosztású családi ház
1079 nm-es telken eladó. Iár 8,9 MFt 208042102

*Szabadka u.4-ben 2 szobás, erkélyes tégla,
konvektoros lakás eladó Iár:11,2 M Ft Víz, villany, festés, burkolás felújítva. 20-944-7025

*János utcában 2 szoba erkélyes 52 m2 II
emeleti felújított, műanyag nyílászárós, cirkó
fűtéses lakás eladó Iár 12,8Mft 20-804-2102
*Gödöllőn 3 szoba + nappalis, 2 fürdőszobás, dryvit szigeteléses új építésű ikerház
kocsi beállóval eladó Iár kulcsrakészen 23,5
MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Jó vétel! Befektetésnek is kiváló, Gödöllő
centrumban új építésű I. emeleti 42 nm-es
1,5 szobás lakás kulcsrakészen eladó. Iár
13,6 M Ft. 20-7722429
*Erzsébet krt-on 1+2 félszobás erkélyes
lakás, beépített konyhabútorral eladó. Iár
9,5 M FT 20-8042102

*Sürgősen eladó, Újfenyvesben, 984m2-es,
ikerház építésére is alkalmas saroktelek.
Iár:13.9Mft!! 20-539-1988
*Sürgősen eladó, Gödöllő Blahai részén
103m2-es családi ház rendezett telken, felújított állapotban, 3+fél szobával! Iár:21.9Mft!!
20-539-1988
*Gödöllőn újépítésű környezetben családi
ház eladó! 1200m2 telek,130m2 alapterület.
Iár:35.5Mft! 20-539-1988
*Ügyfeleink részére keresünk eladó-kiadó,
családi házakat, lakásokat! GÖDÖLLŐ
INGAZLANKÖZPONT 20-539-1988.

*Sürgősen eladó családi ház! 100m2, 3és
fél szoba, 500m2-es rendezett telek! 20539-1988.
*Keresek készpénzes ügyfeleim részére
eladó lakásokat, házakat, telkeket Gödöllőn,
Szadán, Veresegyházán! 20-8042102
*Gödöllőn PANORÁMÁS 600 nm-es
építési telek érvényes építési engedéllyel
eladó. Iár 4,9 MFt
20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Gödöllő központjában 2 szobás cirkos tégla
lakás SÜRGŐSEN ELADÓ Iár 11,5 MFt 20539-1988
*Új építésű 1+2 félszobás lakások
kertrésszel, kocsi beállóval eladók 15,7MFttól 20-804-2102
*Sürgősen eladó a Remsey Krt-on 1+2 félszobás jó állapotú lakás Iár 13,9 MFT 20804-2102
*János utcában sürgősen eladó 60 m2
2szobás magasföldszinti, erkélyes konvektoros lakás Iár 9,9 MFt 20-8042102
*Sürgősen áron alul! Palotakerten parkra
néző 2 szobás lakás Iár: 9.4 M FT 208042102
*Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó
állapotú 2 szobás, 60nm-es lakás a Kazinczy
Krt Iár 10,9 MFt 20-8042102
*Gödöllőn újszerű környezetben csendes
helyen 757 nm-es építési telek eladó.
Iár:14,5 M Ft. 20-944-7025
*ELADÓ, KIADÓ lakásokat, családi házakat,
telkeket keresünk készpénzes ügyfeleink
részére Gödöllőn és Szadán! 20-944-7025
*Gödöllőn a Boncsokban 16 m utcafronti
szélességű, 800 m2-es zártkert. Egy 12 m2
alapterületű, 2 helyiségből álló típus faházzal.
Iá: 5,8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn Klapka városrészen 70 nm
alapterületű, 2 szobás, részben felújított, jó
állapotú családi ház 879 nm-es telekkel. Iá:
10,8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*Gödöllőn a központban 78 nm-es, 3 szobás,
részben felújított, 2 erkélyes lakás. Iá: 15,5
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*Gödöllőn csendes környezetben található,
100 nm alapterületű, 3 szobás felújított
családi ház 615 nm-es telekkel. Iá: 27 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*Gödöllőn a Kertváros szélén, 879 m2-es
telken, 110 m2 alapterületű nappali + 2 és fél
szobás családi ház + a telken egy különálló
50 m2-es, részben felújított lakóépülettel
benne nappali, 1 szoba, konyha, fürdőszoba,
wc kialakítással. Iá: 28 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*ELCSERÉLNÉM gödöllői, 780 m2-es telken
épült, 80 m2-es 2,5 szobás családi házamat
1,5-2 szobás lakásra, I. emeletig megegyezéssel. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870

*Gödöllő belvárosában, 2007-ben épült társasházban, igényes kialakítású, nappali + 2
szobás, 70 m2 alapterületű öröklakás, beépített
konyhabútorral 23 mFt irányáron eladó. Az ár
tartalmazza a teremgarázsban található gk.
beálló árát is. Érd.: FŐNIX Iroda 20/9194-870
*Gödöllőn a belvárosban, 2005-ben épült
társasházban kétszintes (73+30 m2) öröklakás. Nappali, 2 szoba, konyha kamra,
fürdősz. A lakáshoz ponyvagarázs tartozik. Iá:
24,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*Gödöllőn 670 nm-es telken, 2002-ben
épült, 90 nm alapterületű, nappali + 2 szobás
családi ház, egy külön bejáratú 1 szobás
lakrésszel, beépíthető tetőtérrel, melléképülettel. Iá: 30 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Haraszti részen, a központtól
néhány percnyire 120 nm alapterületű (2
lakrésszé kialakított) 3 szobás, belül teljesen
felújított családi ház, 900 nm-es ősfákkal
beültetett hangulatos telekkel. Iá: 35 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn Királytelep városrészen 2006-ban
épült, kifogástalan állapotban lévő, 177 m2
össz.lakóterű, nappali + 4 és fél szobás, 2
szintes családi ház, kis pincével, 2 beállásos
garázzsal, 740 m2-es telekkel. Iá: 38 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*ALKALMI VÉTEL Gödöllőn! 150 nm lakóterű,
nappali + 5 szobás, kitűnő állapotban lévő
újszerű, kétszintes családi ház nagy
terasszal, pincével, 874 nm-es parkosított
telekkel. Iá: 42 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Szt. János utcában ÁRON ALUL
eladó magasföldszinti, 2 szobás gázkonvektor fűtésű lakás 9,9 mFt irányáron. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Szt. János utcában, 43 nm-es,
1+fél szobás, 2 emeleti, konvektor fűtésű
lakás. Iá: 10,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Kertváros legkeresettebb
részén, 750 nm-es, parkosított saroktelken
épült 110 nm alapterületű, 3 szobás, bővíthető (40 % beépíthetőség) polgári jellegű
családi ház garázzsal. Iá. 33 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Margita utcában, a környék
egyik legszebb telke eladó. 5858 m2-es,
extra méretű (74 m-es utcafront), panorámás
telek 6000 Ft/m2 áron. FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Szadán 1500 nm-es, összközműves építési
telkek 10,6 mFt irányáron eladók. Érd:
+3620/9194-870
*SÜRGŐSEN ELADÓ Veresegyházon tó
közelében, csendes környéken, 1996-ban
épült, 130 m2 lakóterű, 2 szintes családi ház.
Nappali+2 szobával, 2 gardróbszobával,
különálló garázzsal. Iá: 25 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Új ÉPÍTÉSŰ Lakások a Városmajor u.-ban a
Haraszti részen kedvező áron és egyedi finanszírozással eladók. Tervek megtekinthetők a
Kossuth L. u. 34-ben. ÉRTÉKESÍTÉS: Major
Zoltán 70/77-33-222 www.perfektotthon.hu
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*Minimális 2MFt-önerővel, kedvező törlesztő
részlettel: 61.000 Ft/Hó megvehető Munkácsi utcában téglaépítésű 2 emeleti, 57 m2-es,
kétszobás, egyedi-mérőórás, konvektoros
fűtésű, parkettás lakás. Ár: 9,6MFt Major
Zoltán 70/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*Lakásbeszámítással is megvehető kétszobás Új építésű lakás, Városmajor u.-ban
41m2 kétszobás első emeleten, parkettás,
egyedi gázfűtéses minőségi kivitelezésű
lakás kulcsrakészen Ár: 15.3MFt Major
Zoltán 70/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*ÚJ SORHÁZI lakások a Harasztban, Szent
Imre u.-ban új építésű egyedi tervezésű saját
telekkel rendelkező 100-120 m2 nappali
+háromszoba, garázs, mosókonyha, minőségi
kivitelezés, kulcsrakész állapotban leköthetők.
Átadás 2010 utolsó negyedév. Lakásbeszámítással is lehetséges. Ár: 32 MFT Major
Zoltán 70/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*Gödöllőn központhoz közel eladó egy
FÖLDSZINTI 43 nm-es 1+félszobás, csendes
helyen lévő, Ny-i fekvésű, parkra néző, felújított lakás, beépített konyhával, saját tárolóval. Iár:8,9MFt. Tel: 06-30-491-5020
*ERZSÉBET PARK közelében téglaépítésű,
60 nm-es, 2+félszobás, erkélyes, tágas, világos, parkra néző, konvektoros, 3.em. lakás
eladó 5 nm-es tárolóval. Kiváló közlekedés,
óvoda, iskola a közelben. Iár:11,5M Ft.
Katonáné Enikő Tel: 06-30-491-5020
*Fenyvesi részen 2001-ben épült, tégla,
cirkófűtéses, 74 nm-es, 2szoba +galériás,
18nm-es terasszal, 25nm-es tárolóval rendelkező igényesen felújított lakás sürgősen
eladó. A társasház zárt, parkosított udvarán
belül játszótér, kerti grill, gépkocsi beálló
található. Csendes, nyugodt zöldövezet,
barátságos, családias kis lakóközösség.
Iár:15,4MFt 06-30-491-5020
*Gödöllőn, KERTVÁROSI hangulattal,
ERZSÉBET parkhoz közel, 55nm es, 2
szobás, déli fekvésű, III. emeleti lakás, kedvező rezsiköltséggel eladó! Iá:11.6M Ft Tel:
30/491-5020
*Egyedi ajánlat! Gödöllőn a Nagyfenyvesben
családias környezetben, konvektoros, 1.em.
121nm-es 3szobás, nagy erkélyes lakás
beépíthető tetőtérrel, saját tárolóval, garázzsal eladó. Iár:19,9MFt. Tel: 06-30-491-5020
*Gödöllőn földszinti, 60nm-es, 2szoba
+gardrób szobás, cirkó fűtéses, D fekvésű,
nagy erkélyes, igényesen felújított lakás
beépített konyhával eladó. Iár:14,5MFt. Tel:
06-30-491-5020
*ÖRÖKPANORÁMA, CSEND ÉS NYUGALOM!
Gödöllőn a Lázár Vilmos utca laposabb részén
eladó 1600 m2-es a városra néző telek. Villany
a telken belül; víz, gáz, csatorna az utcában.
IRÁNYÁR: 15.500.000 Ft. Hívjon most: 0630919-5960, www.ingatlanvadasz.hu - A
NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN. Sorszám: 3643.
*ELADÓ GÖDÖLLŐI HÁZRÉSZ LAKÁS ÁRON:
Központban, 50 m2-es, 2 Szobás, külön
bejáratú, 370 m2-es önálló telekrésszel rendelkező téglaházrész SÜRGŐSEN ELADÓ.
Kitűnő közlekedés, csendes környezet.
Irányár: 11.000.000 Ft. Hívjon! 30-919-5960.
www.ingatlanvadasz.hu - A NAGYPOSTÁVAL
SZEMBEN. Sorszám: 4137.
*EGYEDI AJÁNLAT! SZADÁN 2005-ös
építésű önálló TÉGLAHÁZ 14.990.000 Ft
IRÁNYÁRON! 117 m2-es, Nappali + 2 vagy 3
Hálószoba kialakítható, rendezett telekkel
központhoz és buszmegállóhoz közel
SÜRGŐSEN ELADÓ! Tel.: 0630-919-5960,
www.ingatlanvadasz.hu - A NAGYPOSTÁVAL
SZEMBEN. Sorszám: 4201

*Gödöllőn I. emeleti, 2 szobás, gázfűtéses
felújított tégla lakás eladó 13,9 MFt-os
irányáron. Érd: +36-70-454 0354
*Galgamácsai 110 m2-es, 2+1 szobás
sorházi lakás sürgősen eladó 8 MFt-ért. Érd:
+36-70-454 0351
*Gödöllői nappali+2 szobás, 98 m2-es kis
ráfordítást igénylő családi ház eladó
17,5MFt-ért. Érd: +36-70-454 0351
*Gödöllőn eladó egy 2007-ben épült 3+2
szobás 140 m2-es családi ház nagy telekkel,
39,5 MFt-os irányáron. Érd: 70-454 0351
*Mogyoród, Szentjakab lakóparkban eladó
egy 276 m2-es, igényesen kivitelezett kúriajellegű családi ház 59,5 MFt-os irányáron.
Érd: +36-70-454 0350
*Veresegyház Ligetekben eladó egy 1665
m2-es építési telek 17 MFt-os irányáron. Érd:
+36-70-454 0350
*Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési telek családi okok miatt
eladó. Tel: +36-30-946-7702
*Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó
2 db 25 m2-es épületekkel közművesítve
eladó. Tel: +36-30-946-7702
*Gödöllő legszebb részén, a TESCO
közelében, most épülő új lakóparkban
építési telkek ELADÓK! Tel: 30-946-7702
*Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű lakások eladók. Tel:
+36-30-946-7702
*Olcsón eladó 1080 nm-es, panorámás
építési telek. Víz, villany, gáz, szennyvíz
elvezető van. Tel: 06-30-585-1611
*Szadán, Bp-től 30km-re összközműves
1500nm-es építési telek eladó. Csendes,
nyugodt környezet, gödöllői autópálya kijárat
5percre. Buszmegálló, bevásárló központ a
közelben. Érd: 30-634-1013, 70-261-2495
*Építsen saját lovardát! Gödöllőn,
Repülőtéri útról nyíló 22.000+24.000 nm
mezőgazdasági besorolású 3% beépítésű,
nyugodt környezetű ingatlanokon. Irár:
700 Ft/nm. T: +36-20-965-0066
*NAGYFENYVESI TELEK ELADÓ! A valkói
úttal párhuzamosan, az első utcában. Tel:
30/588-9219
*Peresben egy 1080nm és 1180nm-es telek
eladó közel a buszfordulóhoz. Befektetésnek
is kiváló. Érd: e-mail: h74sanyi@citromail.hu
vagy +447838599970-s telefonszámon.
*Dessewffy utcában 1560 nm-es telken
felújításra váró kb. 100 nm-es családi ház
telek áron 12.9 M FT-ért eladó teljes közművel. Tel: 06-70-3397-895
*KÉTLAKÁSOS TÁRSASHÁZ közvetlen az
építőtől – lakásonként 3 szoba, nappali,
konyha, két vizes helyiség, kamra – fedett
autóbeállóval, teraszokkal, 300 nm saját
kerttel eladó. Tel: 06-20-329-2116
*Eladó ház! Gödöllő Nagyfenyvesben
900m2–es telken 150m2 felújított családi
ház, gondozott kerttel, öntözőrendszerrel,
dupla garázzsal eladó. A telek két utcára nyílik, a háznak két különálló bejárata is van,
kétgenerációs házként is használható. Iár:
35 M Ft Érd: 70-604-4403, 30-469-6721
*TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nm-es
telken eladó egy 1992-ben épült 70 nm
alapterületű téglaépítésű, 2 szobás
nyaraló a strand közelében. Érd: Végh
Tamás - 70-333-1362
*Gödöllőn a KOMÁROMI utcában 702 nm-es
telken 96 nm lakótérrel, teljes szuterénnel
családi ház eladó. Tel: 06-30-474-5862
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*Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában egy 64 nmes, 2 és félszobás, egyedi fűtéses, felújított
földszinti lakás, tulajdonostól. Irányár: 14,5 M
Ft. Tel: 06-20-3965-811

*Gödöllőn, Palotakerten földszinti egyszobás, 37 nm-es, szabályozott fűtésű,
redőnyös, déli fekvésű, jó állapotú lakás
eladó. Tel: +36-28-421-619

*A Remsey körúton igényes, kis utcai résszel
is rendelkező, 87 nm-es 2+2 szobás földszinti lakás eladó. Iár: 19,5MFt. Tel: 30-638-7499

*Eladó Gödöllőn az Erzsébet királyné körúton egy 2+félszobás 67 nm-es felújított
lakás. Iár: 13,3 MFt. Tel: 06-70-379-2129

*Gödöllőn, Zombor utcai felújított első
emeleti, konvektoros, 1 szobás lakás eladó.
Ár: 6 millió Ft alku nélkül. Tel: 30-350-4346

*Gödöllőn Paál L. közben (6-4-2.) eladó
1,5szobás földszinti, konvektoros, parkettás,
44 nm-es lakás új nyílászárókkal, külön
tárolóval. Mozgáskorlátozottnak is jól
megközelíthető. Iár:10,7MFt. 20/777-9961

*Gödöllőn, Blaháné úton, Napsugár
étterem közelében eladó 103nm-es, 1979ben épült, nagyon hangulatos polgári ház
665nm-es gondozott, szép telken. 2+félszoba, nagy nappali, konyha, étkezővel, nagy,
félig fedett terasszal. 2 autó részére fedett
beálló. 2009-ben belül részben felújítva.
Gyűrűs kút. Ár megegyezés szerint. Tel: 28416-257, v. este 30-561-9120
*VÁCSZENTLÁSZLÓN
2030
nm-es
(osztható) telken 3 szobás családi ház eladó.
Érd: 06-30-415-5364, esti órákban
*Eladó lakás Gödöllő Központjában, Remsey
krt.: 3.em. 79nm, 2+2 félszoba, étkező,
vízóra, erkély, 2WC, távfűtés: 17,2 MFt.
Pinceparkoló: 1,6 MFt. Tel: 06-30-34-37-934
*Alvégben új építésű hőszigetelt 72nm-es
ikerházfél 216nm telekkel eladó. 20,6 MFt.
Lakást beszámítunk. Tel: 06-30-914-4174
*Gödöllőn Ambrus köz 7-ben 2.em. 2 és
félszobás, klímás lakás eladó. 15 M Ft.
Érd: 06-20-571-3654
*Budapest Váci út 86. – Dózsa Gy. út sarkán
üres, 2 szobás, 5.em. lakás 14 millióért
eladó. Metró, piac, liget elérhető közelségben. Gödöllői csere is érdekel! Tel: 06-28421-269, 06-20-463-6452
*ELADNÁM,
VAGY
NAGYOBBRA
CSERÉLNÉM János utcai, konyha-nappalis,
1,5
szobás,
IV.emeleti
lakásomat.
Ingatlanosok kíméljenek! Érd: 30-966-1375
*Eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában 54
nm-es, IV.em. 2 szobás lakás. Iár: 10,5 MFt.
Tel: 06-30-331-8172
*Szent Imre utcában 68 nm-es galériás lakás
eladó beépített extrákkal. Iár: 22,5 M Ft. Érd:
06-30-331-7992
*CSALÁDI HÁZ OLCSÓN ELADÓ. Iár: 5,8
MFt. PANELBÓL ELVÁGYÓKNAK. Tel: 06-20462-5503
*Palotakerten eladó 6.em. 45nm-es felújított
lakás. 2hálószoba, nappali, beépített konyha
(kerámialapos tűzhely), beépített szekrény,
vízóra, hidromasszázs fürdőkád, 2klíma,
redőny. Érd: 06-20-380-4647
*SZADÁN 2001-ben épült 57 m2-es családi
ház 19,5M Ft-os iáron, ugyanitt 3280m2
közművesített építési telek 9,2M Ft-os iáron
eladó. Tel: 06-28-404-124, 06-70-570-5461
*Eladó Gödöllőn 90nm-es nappali +3szobás
felújított családi ház melléképülettel,
1500nm-es parkosított kerttel új óvoda és
iskola közelében. 1,5-2 szobás lakást
beszámítunk
értékegyeztetéssel.
Iár:19,9MFt. 30-385-7372, 30-961-7264
*Eladó Gödöllő központjában, Kossuth L.
utcában 56 nm-es, 3.em. erkélyes, jó elrendezésű lakás. Iár: 10,9 mFt. Tel: 30-907-9322
*ÁRON ALUL eladó Gödöllőn az Alvégben
3,5+1 szobás konvektoros, cserépkályhás családi ház melléképületekkel.
Cserelakás
értékegyeztetéssel
beszámítható. Iár: 17,2M Tel: 30-2014-769

*Gödöllő központjában, Kossuth L.
utcában 3.em. részben felújított 46 nmes, 1,5 szobás lakás tárolóval eladó. Iár:
10,3 MFt. Érd: 06-30-415-0856
*Gödöllőn, Munkácsy utcában 1.em.
részben felújított, konvektoros, 59 nm-es,
2 szobás lakás nagy tárolóval eladó. Iár:
12,8 MFt. Érd: 06-30-415-0856
*VALKÓN 5,3 millióért főúton, buszmegállóval szemben jó állapotban lévő kétlakásos, egybenyitható parasztház cserépkályhával + konvektoros gázfűtéssel, új
fürdőszobával, melléképülettel, boltíves
pincével, a házban kemencével, 400 nöles telekkel eladó. Bankkölcsön felvehető.
20-915-0341, 28-417-125
*Gödöllő, ERZSÉBET körúton 3. emeleti, 64
nm-es egyedi fűtésmérésű, jó állapotú lakás
eladó. Iár: 13,6 MFt. Érd: 06-20-5433-407
*Gödöllő központjában eladó egy 1,5
szobás (45 nm), amerikai konyhás,
távfűtéses lakás alacsony rezsivel. Ár:
9,3MFt. Érd: 20-405-9840

ALBÉRLET KIADÓ
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.:
20/9455-583.
*Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában KIADÓ
60 nm alapterületű, teljesen felújított és átalakított, részben bútorozott, 1. emeleti lakás.
50 eFt+rezsi/hó
*KIADÓ Gödöllőn kertvárosi részen csendes
utcában 3 és félszoba + nappalis +étkezős,
garázsos, ház 1000 nm-es telken, alacsony
rezsi, dryvit szigetelt, új nyílászárók 100
EFt/hó+ 2 havi kaució 20-772-2429
*Gödöllő csendes lakóparkjában I. emeleti
nappali+3 szobás társasházi lakás kiadó
havi 110 ezer forintért. A lakáshoz mélygarázs tartozik. Érd: +36-70-454 0351
*Gödöllő központjában 120 m2-es, nappali+2 szobás társasházi lakás kiadó havi
120 ezer forintért. Érd: +36-70-454 0351
*Mogyoródon, hévnél 2szoba összkomfortos házrész 3 főnek kiadó. Kábeltévé,
kocsi beállási lehetőség. 45EFt +rezsi +2
havi kaució. 06-20-430-0348
*János utcában kiadó 2 szobás, konvektoros, erkélyes, felújított lakás. Érd: 0620-9805-765
*Gödöllőn 2 szobás konvektoros, felújított
lakás kiadó. Tel: 06-70-372-4475
*Ambrus Zoltán közben albérlet kiadó. 55
nm, erkély, távhő, 4. emelet. 50.000 Ft +
rezsi + 1 havi kaució. Érd: 06-30-500-7028
*Kétszobás, gázkonvektoros, II. emeleti
lakás kiadó a Szent János utcában. 50.000
Ft + rezsi. Tel: 20-340-4861 (14 után)

*Gödöllőn a kertvárosban családi ház 720
nm-es megművelt kerttel eladó! 3 szobás,
nagy konyha és fürdőszobával, cirkófűtéssel
és vegyes tüzelésű kazánnal. Érd: 06-30268-5949

*Gödöllő központjában 2 szoba összkomfortos, gázkonvektoros, egyedi vízórás nagy
erkélyes, parkettás, kábeltévés, redőnyös,
2.em. igényesen berendezett lakás csendes
környezetben kiadó. T: 28/412-463

*Tóalmáson gyógyvíz utcájában kétszintes,
összkomfortos házunkat eladjuk, esetleg
Gödöllő és környékén lévő lakásra, kis családi házra, házrészre elcserélnénk. Bankterhelt
is érdekel. Tel: +36-20-621-5111

*Bútorozott, kétszobás családi ház Gödöllőn
a Komáromi utcában kiadó. Tel: 28/414093, +36-30-613-1280

*Gödöllőn, Szt. János utcában, 3.em. 2+félszobás, extra nagy fürdőszobás, felújított,
egyedi fűtéses lakás eladó a központhoz
közel. Iár: 13,85 MFt. Tel: 06-20-21-61-962
*Eladó 2 szobás lakás Gödöllőn téglaépületben, gáz és cserépkályhafűtéssel. Parkettás,
vízórás, pincével és kocsibeállóval. Ár: 12,4 M
Ft. Tel: 06-30-373-5830
*Tulajdonostól sürgősen eladó, azonnal
költözhető Gödöllőn, Kazinczy körúton 4.em.
59 nm-es, 2szobás, téglaépítésű, bútorozott,
(beépített szekrénnyel a folyosón, konyhában), gázkonvektoros, vízórás, klímás,
erkélyes, napfényes, jó elrendezésű lakás
ebédlővel, kamrával, fürdővel (külön Wc),
tárolóval. Alacsony közös költség (5EFt). 2030km-es körzetben kisebb lakás beszámítható, értékegyeztetéssel. Iár:10,7MFt.
70-361-7776, ptaylor@fibermail.hu
*Gödöllő Központjában 1 szobás, 40 nm-es,
loggiás 1. emeleti, tehermenetes lakás
eladó. Fürdő, WC, konyha felújított. Busz,
HÉV 5 percre. Tel: +36-30-564-3615, +3628-415-324
*Gödöllőn, Kör utcában 2.em. 69 nm-es 1+2
félszobás beépített konyhás, jó állapotú
lakás eladó. Ár megegyezés szerint. Tel: 0630-384-2587, 06-30-483-3022

15

*Gödöllő kertvárosi részében, újonnan
épített kertes ház kiadó! Riasztóval felszerelt,
külön bejárattal, saját kerttel, autóbeállóval.
2szoba, konyha, fürdő, WC. Újonnan bútorozott, konvektoros, konyhagépekkel felszerelt.
Kábeltévével, igény szerint internet
lehetőséggel. Ingyenes buszjárat (Tesco
busz) a városközpontba kb. 5percre. 35.000
Ft/szoba +rezsi +kaució (egyedi víz, villany,
gázóra). 06-70-542-5509
*Gödöllő belvárosában utcai bejáratú konvektoros, egyedi mérőórás 58 nm-es (nem panel)
lakás irodának is kiadó. Tel: 30-9617-621
*Kiadó Gödöllőn 92 nm felsőszint külön
bejárattal (60.000,- +rezsi), és egy vadonatúj
65 nm-es különálló családi ház 360 nm-es
telekkel (80.000,- +rezsi). Érd: 70-576-8741.
*Gödöllőn Kossuth L. utcában kiadó 2
szobás, erkélyes, 3.em. bútorozatlan
lakás. 40.000 Ft + rezsi + 1 havi kaució.
Tel: +36-30-907-9322
*Ambrus Zoltán közben kiadó 2,5 szobás,
2.em. erkélyes, bútorozatlan lakás. 50.000
Ft + rezsi + 1 havi kaució. Tel: -30-907-9322
*Kiadó Gödöllőn 110 nm-es összkomfortos,
kertes családi ház. Tel: 06-20-573-3189
*Gödöllő kertvárosi részében, ősfás
környezetben, zárt parkolóval, hat lakásos
társasházban 58 nm-es lakás kiadó.
Buszmegálló a ház előtt, vasútállomás,
egyetem 5percre. Érd: 06-30-515-7795

*Gödöllő kertvárosi részében, ősfás
környezetben, zárt parkolóval, hat lakásos
társasházban 58 nm-es lakás eladó.
Buszmegálló a ház előtt, vasútállomás,
egyetem 5percre. Iár:13,5MFt. Érd: 06-30515-7795

*Szada rózsadombján a Martonyi villa
szomszédságában eladó modern tervezésű, összkomfortos, mediterrán stílusú
családi ház, ötletes megoldásokkal,
igényes kivitelezéssel. Össz alapterület
lakótér 15nm, +szuterén 120nm, telek
840nm. 20-98-62-770

*Gödöllő Palotakerten 4.em. társasházban 2,5 szobás 67 nm-es, erkélyes
3.em. lakás eladó. Érd: 06-30-515-7795

*Eladó házat vagy lakást keresünk Gödöllőn
és környékén. Tel: Varga munkaidőben 0630-719-9988, hétvégén 06-20-509-2000

*Palotakerten
földszinti
egyszobás,
bútorozatlan, szabályozott fűtésű, redőnyös,
jó állapotú lakás kiadó. Tel: +36-28-421-619

*ELADÓ DÁNYBAN téglaépítésű, 3
szobás, nappalis, szép állapotú családi
ház, parkosított udvarral, magánszemélytől. Iár: 13,9MFt. Tel: 06-70-941-4458

*Gödöllőn 47 nm-es családi ház, 24 nm-es
terasszal 300 nöl telken sürgősen ELADÓ
vagy HOSSZÚTÁVRA KIADÓ. Csere is
érdekel. Tel: 20-461-0405, 20-385-2699

*Gödöllő Kazinczy krt.6.fsz./1.sz. alatt lévő
52nm-es, 2 szobás, külön mérőórákkal ellátott, bútorozott lakás hosszútávra – igényes
bérlőnek kiadó. Érd: 06-30-222-8909

*Gödöllő Mátyás kir.utcában családi házam
tetőtere kiadó. Teljesen különálló lakrész,
amerikai konyhás, fiatalosan berendezett új
bútorokkal. (Kocsibeállóval.) Tel: 06-28-417724, 06-70-516-4176, 0670-525-0266

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Március 15. utcában 2 szobás, 68
nm-es, részben felújított családi ház
gondozott 718 nm-es telken (díszfák,
ásott kút) garázzsal, 68 nm-es műhelynek, raktárnak alkalmas szuterénnel
eladó. Irányár: 24 mFt.
*A Damjanich utcában 2002-ben épült
nappali+3 fél szobás családi ház külön
bejáratú mini garzonnal 670 nm-es,
panorámás telken eladó. Iár: 30 mFt.
*Kellemes kertvárosi utcában, nappali+2 szobás, 95 nm-es családi ház,
40 nm-es különálló házzal, fedett
autóbeállóval, melléképülettel, ásott
kúttal1120 nm-es telken eladó. Két generáció számára is kiválóan alkalmas.
Irányár: 26,5 mFt
*A Máriabesnyő Lakóparkban 2005ben épült, 193 nm-es, nappali+ 5
szobás, teraszos, igényes lakóház
beépített konyhabútorral, garázzsal
985 nm-es telken, szép természeti
környezetben eladó. Irányár: 35 mFt.

IKERHÁZI LAKÁSOK:
*A Fenyvesben most épülő 2 lakásos
társasházban 85 nm-es, 3 szobás
lakás 300 nm-es telekrésszel, 70 % -os
készültségben eladó. Irányár: 15,5 mFt.
*Az új Fenyvesben, 2003-ban épült,
120 nm-es, kétszintes, nappali+ 3
szobás ikerházi lakás garázzsal, 500
nm-es telekrésszel eladó. Iá: 26,5mFt.
*Az új Fenyvesben, 2005-ban épült,
132 nm-es, kétszintes, nappali+ 3
szobás ikerházi lakás garázzsal
(riasztóval, automata garázs és kapunyitóval, öntözőrendszerrel) 450 nm-es
telekrésszel eladó. Iá.: 38 mFt
*A Fenyvesben 640 nm-es telken, 94
nm-es, most épülő, nappali + 3 szobás,
amerikai konyhás ikerházi lakások,
garázzsal, szerkezetkészen eladók.
Irányár: 18 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül felújított ikerházi lakás, 1527 nm-es telken,
pincével, melléképülettel eladó. Iá: 21mFt
*Szadán, szerkezetkész 88 nm-es
alapterületű, földszintes, 3 szobás
ikerházi lakás (fedett kocsi beálló,
terasz) eladó. Irányár: 21,5 mFt.
TELKEK, ZÁRTKERTEK:
*GÖDÖLLŐN, a Nyárkút utcában 1912
nm-es, bekerített zártkerti telek (művelt
szőlővel, ásott kúttal) 86 nm-es, jó
állapotú téglaházzal eladó. Iá: 13 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 1600 nmes,(szélessége: 36m) megosztható
építési telek kellemes környezetben
eladó, 30 %-a beépíthető. Iá:19 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben 1376
nm-es,(22x62) panorámás építési telek
eladó, közmű a ház előtt, 25 %-a beépíthető. Irányár: 17 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben 1354
nm-es,(22x61,5m) panorámás építési
telek aszfaltos utcában eladó, közmű a
ház előtt, 25 %-a beépíthető. Iár: 17 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben 1443
nm-es,(22x65m) panorámás építési
telek eladó, közmű a ház előtt, 25 %-a
beépíthető. Irányár: 17 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az Öreghegyen 870 nmes közművesített építési telek (20x43,5m)
eladó, 30%-a beépíthető. Iár: 16 mFt.

*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben, a
vasútállomás közelében 650 nmes,(szélessége: 25m) építési telek
eladó, 30 %-a beépíthető. Iá:5,9 mFt.

16 Gödöllői Szolgálat
*Gödöllő Szabadka u.6/A.II.em. 1szobás,
konvektoros, vízórás, bútorozott garzon lakás
igényesnek hosszútávra, szép környezetben
kiadó. 45.000 +rezsi+ 2havi kaució.
20/922-6616, 28/521-434
*Gödöllőn, Szt. István téren teljesen felújított,
2.emeleti 56 nm-es, bútorozatlan, egyedi
fűtésű lakás alacsony rezsivel kiadó. 55.000
+ rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel: 06-70354-0703
*Szt. János utca elején 1 szoba összkomfortos, bútorozott lakás kiadó. Bérleti díj + 1 havi
kaució szükséges. Tel: 06-30-828-5854
*Gödöllő, ERZSÉBET körúton részben
bútorozott, 64 nm-es lakás kiadó. Jó állapotú,
egyedi fűtésmérés. Díj: 64EFt +rezsi/hó, 2
havi kaució. Érd: 06-20-5433-407
*Gödöllőn a Szent János utcában 2. emeleti
64 nm-es, 2 szobás, étkezős lakás
hosszútávra kiadó. Felújított, gázkonvektoros, légkondicionált. Kaució szükséges.
Érd: 06-30-308-1316
*Kiadó Palotakerten egy 1 szobás bútorozatlan 44 nm-es lakás 40 eFt+rezsi/hó. 2 havi
kaució szükséges. Tel:+36-20-3539492
*Gödöllőn a centrumhoz közel, Árpád
utcában, kertes családi házban, külön
bejáratú 50 m2-es összkomfortos lakás
kiadó. (Kábeltévé, Internet.) Albérleti díj
+2 havi kaució. Tel: +36-20-914-2007
*Kazinczy körúton 3. em, 2 szoba
összkomfortos, konvektoros, erkélyes,
egyedi vízórás lakás frissen festve,
bútorozott konyhával kiadó. 50e +rezsi +2
havi kaució. Tel: 06-20-578-6848
*Társbérletként kiadó 44 nm-es bútorozott,
kábeltévés, internetes Gödöllő központjában
lévő lakás nagyobb szobája egy vagy két
személy részére. (20.000.- ill. 15.000.-Ft/fő
+rezsi.) Kaució szükséges. Tel: 20-824-4664
*Kertvárosban közel a közel a központhoz
110 nm-es családi ház bútorozottan
kiadó. Kaució szükséges +rezsi. 06-28418-360, +36-70-226-9942
*Gödöllőn a Mikszáth K. utcában 2 szobás
összkomfortos ház bútorozatlanul vagy
kevés bútorral bérbeadó. Tel: 70-213-8499
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs
kiadó más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.
*Gödöllő belvárosában a Petőfi téren, új
építésű, 52 nm-es riasztós, légkondícionált
üzlethelyiség kiadó. Kiváló irodának is! Külön
tárgyaló,raktár rész! Tel.: 20/3464-718.
*Új építésű IRODÁK KIADÓK 27-60-80-100
m2-es, legjobb helyen a Kossuth L.-Dózsa Gy.
u. sarkán, liftes házban, klímával. Nettó ár:
1.200,-Ft - 2.500,-Ft/m2 Major Zoltán
+3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*KIADÓ Gödöllőn 124 m2-es, központhoz
közeli üzlethelyiség raktárral, saját telekkel és
parkolóval. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620-9194-870
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*Isaszegen törzsvendégekkel rendelkező,
bevezetett italbolt KIADÓ. Érd: FŐNIX Iroda +3620-9194-870
*Gödöllői Missy Szépségszalonban helyiségek kiadók a szépségiparban tevékenykedők részére. Tel: Erika 30-247-6718
*Gödöllő központjában, a Petőfi udvarban
54 nm-es üzlet kiadó. Riasztóval felszerelve. A kirakat betörésvédelmi fóliával
ellátva. Érd: +36-70-535-4474
*Eladó vagy kiadó Gödöllőn a Kossuth L.
utcában egy 42 nm alapterületű garázsból
tervezetten átalakított, hatóságilag engedélyezett üzlethelyiség. Iár: 7,2m Ft. Tel: +3630-537-6985
*KAZINCZY KÖRÚTON GARÁZS KIADÓ. Tel:
06-70-224-7137
*Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11-ben július
15.-től udvari, 30 nm-es üzlethelyiség.
Irodának is alkalmas. Tel: 06-30-346-5408
*Gödöllő központjában utcafronti, felújított üzlet kiadó raktárral. 80 +20 nm. Tel:
06-30-9519-369

*ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁSRA –
Gödöllő és környékéről – nem dohányzó
munkatársak jelentkezését várjuk a +3628-513-115 telefonszámon.
*Gödöllő központjában lévő szépségszalonba keresek fodrászt, műkörmöst,
pedikűröst, kozmetikust. Érd: 06-309893-652
*Gödöllői telephelyre 24 ill. 12 órás vagyonőröket felveszünk. Feltétel: érettségi.
Előny: angol nyelvi, informatikai alapismeretek. Tel: 06-30-263-2795

*HOZZA FORMÁBA LÁBFEJÉT! Ha
bőrkeményedéstől fáj szinte minden
lépése, vagy csak az esztétikusság lévén
szeretné kezeltetni a talpát, körmeit,
hívjon bizalommal, és otthonában
pedikűrt vállalok! Tel.: +36-30-851-8763
*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341, 30/211-9388.
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül.
30/3006200. www.hutogepszereles.hu

*Központban üzlethelyiség eladó. A Fókusz
Üzletház udvarában 30 nm-es üzlet
7.200.000 Ft irányáron eladó. Érd: 06-20521-6706 v. 06-28-610-071 este

*Szobafestő-mázoló, tapétázót felveszek.
Önállóan dolgozni képes 25-45 év közötti
szakembert azonnali kezdéssel felveszek.
Bérezés
megállapodás
szerint.
Antialkoholista, nem dohányzó személyek
előnyben! Tel. 06-20-435-9650

*Gödöllő, Kossuth L.u.11.sz. alatt
(Tűztorony mellett), udvari 35 nm-es iroda
vagy üzlethelyiség kiadó. Tel: 20/9-833338, 20/9-325-415.

*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás
vomával,
korszerű
gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. +36-70-2479072, +36-20-9177555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu

*6 éves bejárónői múlttal, gépkocsival
rendelkező hölgy főzést, takarítást vállal.
Precíz, pontos vagyok, hosszú távú
munkát keresek. Tel: 06-70-576-8741

*KÉPGALÉRIA
ÜZEMELTETÉSÉHEZ
KERESÜNK ÜZLETI PARTNERT. HELY ADOTT.
Tel: 06-30-405-351

*Munkanélküliek figyelem! Azonnali
munkalehetőség kizárólag dolgozni
vágyók
számára.
Kortól,
nemtől
függetlenül keresünk munkatársakat
gödöllői
irodaházba,
irodabővítés
céljából. Iskolai végzettség nem szükséges, cégünk teljes körű betanítást vállal. Feltétel: jó megjelenés, kommunikációs készség, agilitás. Érd: 70-625-3284

*KÖLTÖZTETÉS,
ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés,
dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift
bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás:
+36-20-423-4828, www.interiortrans.hu

*FOTÓ ÉS KERET! Elköltöztünk a
tízemeletesből a Coop áruházzal szembe!
Üdvözlettel: Fotósarok. Tel: 30/358-1795
ÁLLÁS
*A turai Tamás Patika gyógyszerész és
szakasszisztens
munkatársat
keres,
mielőbbi belépéssel. ötnapos munkahét,
ügyelet nincs. Tel.: 70/381-5973.
*Ingatlan-tanácsadó, ingatlanbróker állás
betöltésére munkatársakat keresünk, új, és
használt
lakások
forgalmazására.
Képesítés nem feltétel. Idegen nyelvtudás
előny. Jelentkezés csak írásban: godollo@perfektotthon.hu www.perfektotthon.hu
*Tíz éve jól működő, Táncsics Mihály úti
fodrász szalonunkba keresünk férfi-női
fodrászt, pedikűr-, manikűröst, műkörmöst. Jelentkezni a +36-20 9194-870 -es
telefonszámon lehet.
*Szakképzett szakácsot keresünk, önállóan dolgozni tudót is és olyat,aki még nem
rendelkezik kellő gyakorlattal, de szívesen
tanulna, rutint szeretne szerezni. Gödöllő,
Fagyöngy étterem Tel: 20/454-27-68
*Szakképzett LÁTSZERÉSZ ELADÓT
felveszünk. SZEPESI OPTIKA KFT.
Gödöllő, Gábor Á. u.2-10. Tel: 28-418-676
*Gödöllői kávéház konyhájára kézilányt és
mosogató munkatársat felveszünk. Érd:
06-20-322-03-72

*Bank
–
Biztosító
termékei
értékesítéséhez munkatársakat keres, vállalkozói jogviszonyban, 18 hónapos támogatással. Min. feltétel: érettségi. Előny:
értékesítési tapasztalat. Érd: Kapitány
Andrea: 20/415-0002
*KÉPKERETEZŐ üzletbe keresünk tapasztalattal rendelkező ELADÓT. Jelentkezni
rövid
önéletrajzzal
a
countaxeladas@gmail.com címen.
*Gödöllőn 15 éve működő szépségszalonba keresünk FODRÁSZT egyéni vállalkozóival. Alacsony bérleti díj. Tel: 06-30369-3499, 06-20-9370-221
*Gyakorlattal rendelkező nő takarítást,
vasalást, kerti munkát vállal korrekt áron.
Tel: 06-20-962-6370

*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-3024622. www.csoszereles.hu
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2
órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi
házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. +3620-9370-199
*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: +36-30-9134-599.
Hétvégén és ünnepnapokon is.
*Vízvezeték
szerelés,
fagyásos
dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tar tályok,
mosdók, mosogatók, csőtörések
javítása 0-24 óráig. 70-613-5662.
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2 órán belül. +36-20-9-177-555
*KONTÉNERES SITT ÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS. TERMŐFÖLD ÉS GÉPI
FÖLDMUNKA RENDELÉSE. 20-9-537-537
*KERTÉPÍTÉS, -TERVEZÉS, KERTGONDOZÁS.
Web: www.kertszabok.hu Tel: 20-571-3008
*GÉPI FÖLDMUNKA, TEREPRENDEZÉS
negyed m3-es KANALAS RAKODÓGÉPPEL. Tel: 06-20-390-5387
*Kedves Vendégeim! Újra fodrászkodom!
Szeretettel várlak titeket! Szikszai Enikő
30/588-9219
*PILATES TORNA az Isaszegi úton.
Szeretettel várunk családias hangulatú
kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629
*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés,
légtechnikai és csatornázási munkák
rövid határidőre. Tel: +36-30-202-0050
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*KERTGONDOZÁS:
sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: +36-30-528-7777
*Földmunkák kis és nagygépekkel.
Árokásás, betonvésés, épületbontás,
tereprendezés, termőföld értékesítés.
www.foldmunkalatok.hu Tel: 30/211-0009
*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések
tisztítása,
átépítése,
javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20-5231-094
*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Idén rendelje meg, tavalyi áron! Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: +3620-4-359-650
*20%
ÁRENGEDMÉNNYEL
FESTŐ
MESTER
VÁLLAL
KARTONOZÁST,
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST.
Kisebb kőműves munkákat, szigetelést,
dryvitozást. Tel. 20-9-361-233, 28-610-982
*Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel: +36-28-407-122.
*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta
lerakást,
csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel:
+36-70-505-1177.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső
színezés, minden, ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs
munkák. Tel: +36-30-386-4456
*Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag gombás benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talp
masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon a feketén dolgozó kontároktól!
Bárándi József 06-20-532-7275
*Számítógépes problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
+36-30-333-9201
*KŐMŰVES munkát olcsón, garanciával
vállalok. 06-3-6511-562

Gödöllői Szolgálat

*KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és
tetőjavítási munkákat azonnali kezdéssel
vállalok. Tel: 06-70-361-9679
*FESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS bútormozgatással, fóliatakarással, kedvező
áron. Tel: 28-418-591, 20-5944-574
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: +36-209527-289, +36-28-476-229
*MŰKÖRÖMÉPÍTÉS KÉNYELMESEN! Frissen végzett műkörmösként porcelán és
zselés körmök építését vállalom az Ön
otthonában - hétvégén is! Diákoknak 10 %
kedvezmény! Érd.: +36-30-851-8763
*KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása,
áthúzása. Új egyedi kárpitos bútorok
készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: +36-70384-8711
*ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT
VÁLLALOK, szgk és utánfutó van. Többek
között autója belső takarítását is
megoldom az otthonában (a mindenes).
Érd: +36-20-486-2747
*FŰNYÍRÁST,
KASZÁLÁST,
kisebb
kőműves, ácsmunkát, akku polus javítást,
vizsgálást vállalok. Tel: 06-30-402-4623
*Gödöllői érettségizett, leinformálható,
nem italozó férfi házkörüli munkát vállal.
Kertépítészeti munka alkalmanként, rendszeresen földmunka, lakatos munkák,
bármilyen kerítés-készítés, javítás, festések. Csapadék víz elvezetés, lambériázás, tetőjavítás, kőműves munkák,
fakivágás. +36-30-402-7276
*LAKATOS MUNKÁK széles skálán, javítások is! Tel: 06-20-562-5015
*REDŐNYÖS – készítés – javítás +
szúnyoghálók + harmonika ajtók. +36-209-943-145
*Víz-, gáz-, fűtésszerelés, csatornabekötés, locsoló-mérőszerelés, fürdőszobák felújítása. Tel: 06-20-9-947-715
*FŰKASZÁLÁST kedvező áron vállalok.
06-20-9335-909
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Lélegzet
Lélegzethez sem jutottam egész nap, s
mikor végre leültem a már üres étterembe, eszembe jutott, éhes vagyok. De nem
is az éhség. Inkább meg akartam jutalmazni magam, ezért szakácsunktól a
kedvenc desszertemet kértem.
A szuflé a
francia souffler – lélegzik,
fúj szóból eredeztethető. „A
bout de souffle”,
azaz
Kifulladásig
volt Godard
híres
filmjének a címe,
melyben Belmondo
játszotta
élete
első világsikerét... Ehhez
képest profán,
hogy a pránaisták is eszembe jutnak, akik állítólag
levegőből élnek, ételt nem is esznek. Én
is el lennék egy-két hétig lélegzeten-szuflén, azaz felfújton. Annyi féle van!
Decemberben, amikor a sütőtöknek van
születésnapja, abból készítettünk felfújtat. Kívül a tésztája (tészta? hiszen csak
tojásfehérje és sárgája) arany barnára
pirul, mintha a mediterránumban napozott volna, belül a karamellizált sütőtök
viszont folyékony aranyként buggyan ki
a kanál első hívó szavára. A tojásfehér-
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jéből vert hab - ami a felfújt légiességét
adja - a sütés után 8-10 percen belül kicsit összeesik, ezért mindig csak frissen
érdemes készíteni. Sajt, málna, birsalma,
krumpli, kávé sőt füstölt hal is alkalmas
szuflé készítésre!
Kisgyerekek részére nagy élmény a sült
fagyi nálunk, ami ugyanígy készül.
Különlegessége az ellentmondás: kívül
forró az édes tojáshab, belül jéghideg a
fagylalt... Mintha mesebeli Okos Kata
készítette
volna,
aki
igazságos
Mátyáshoz menet hálót vett magára, teljesítendő a király kérését: fel is legyen
öltözve, meg nem is.
A fent említett nehéz nap végén kedvenc

*ANGOL – KÉZMŰVES TÁBOROK 5 – 10
éveseknek. Részletek: http://somag.hu
Tel: 06-20-5678-038
*FRANCIA nyelvtanár nyelvvizsgára
felkészítést, korrepetálást, tanítást vállal.
Tel: 06-30-638-4947
*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható
munka. Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: +36-20-4359-650
*Akupresszúrás kezelés. Stresszoldás,
izületi bántalmak, derékfájás, hátfájás,
talp reflexmasszázs. Tel.: 70-701-9510.
*Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
+36-20-2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok,
WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés, duguláselhárítás. Tóth László. Tel: 30-9229-553.
*Gépi kaszálást, illetve kertészeti
munkákat vállalok rövid határidőn belül.
Tel: +36-70-944-2377
*Szobafestés, mázolás, tapétázás!
Tiszta munka, elfogadható áron! Tel:
+36-20-9133-165
*Utánfutó kölcsönzés: +36-20-220-62-98

desszertem természetesen szuflé volt.
70%-os csokoládéból készül a képen
látható csokivulkán, melyből lávaként
ömlik ki a forró csokoládé az első kanál
érintésére. Mohón, az utolsó morzsáig
bekanalaztam, bár sietségre nem volt ok,
hiszen a Gödöllő felett szálló repülőkre
ebből a vulkánból hamu sem maradt...

*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű
anyagok gépelését. Érd.: 30/851-8763.

OKTATÁS

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

*TOP-TAN: Nyári 3 hetes szuperintenzív,
középfokú nyelvvizsgára, érettségire
felkészítő angol és német nyelvtanfolyamok. Kezdési időpontok: jún. 14, júl. 5.
és aug. 16.. Jelentkezés: Gödöllő, Szőlő u.
16.
4.
15.
www.toptan.hu,
toptan1999@gmail.com. Mobil: 30-224-75-63.
*MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL,
OROSZ, JAPÁN általános, beszédcentrikus, és üzleti nyelvtanfolyamokat
kínál, anyanyelvi tanárokkal is, az
alapoktól felsőfokig, 4-6 fős csoportokban. Felkészítés vizsgákra (Origo,
TELC, ECL, Euro, TOEIC, STB.), érettségire, felvételire, munkavállalásra.
Bővebb
információ:
www.mencelus.com Tel: 70-219-3689

júniusban

*Angol, német, orosz kezdő, középhaladó,
haladó általános és szókincsfejlesztő tanfolyamok indulnak júniustól 4 hetes
kurzusokban egyénileg vagy kiscsoportban. Érdeklődni: HEBE Kft. 30 / 2480661
vagy info@hebe.hu
*Angol, német, orosz nyelvvizsga (TELC,
EUROEXAM, ORIGO, GOETHE, ÖSD, ECL)
és érettségi felkészítő tanfolyamok indulnak júniustól egyénileg vagy kis csoportokkal. Érdeklődni:. 06 30 /2480661
vagy info@hebe.hu
*10 hetes online nyelvvizsga felkészítő
tanfolyamot indítunk júniustól. 10 x 10
tananyag az írásbeli és szóbeli vizsgákra,
konzultáció, tanácsadás. Jelentkezés és
érdeklődés a 30 /2480661-es telefonszámon vagy e-mailben info@hebe.hu
*Gyerekeknek indítunk angol és német
beszédcentrikus
nyelvtanfolyamokat
egész nyáron rugalmas órabeosztással.
Érdeklődni:. 06 30 /2480661 vagy
info@hebe.hu
*ANGOL NYELVOKTATÁS LEHETŐSÉGE
egyéni és kiscsoportokban, kezdőtől a
középfokúig, megfizethető áron. Tel: 0670-230-9030

*Német intenzív 80 órás kiscsoportos
nyelvvizsga felkészítés jún.21.-júl.16-ig
vizsgáztató tanárnál a városközpontban,
hétfőtől péntekig naponta 9-12:30-ig.
Jelentkezés jún.18-ig, szintfelmérő, nemetnyelvoktatas@gmail.com 30-4877-396
*NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál.
Minden szinten, minden korosztálynak.
Egyéni és kiscsoportos NYÁRI INTENZÍV
NYELVVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ (ORIGO,
TELC, GOETHE). Érd: 06-30-611-0036
Kollarics Katalin
*TELC ANGOL Középfokú vizsgára kiscsoportos, 40 órás felkészítés indul június 21
–július 6, de. 8-12, H-K-Sz-P napokon.
Jelentkezés júni. 15-ig. Takárné Bacsó
Márta 28-430-229, 30-49-73-066
*Kineziológia tanfolyamok Gödöllőn: -1.2.
Tanulási problémák témával: 2010.
júl.24.25.30. aug.1. Pedagógusoknak
25% kedvezmény. –Várakozó kilók: 1.2.
jún.26-27. Előzetes jelentkezés: Barna
Krisztina 06-20-323-1856
*Egy életen át tanulunk, de nem mindegy
hogyan. Próbálja ki! Tanuljon meg tanulni:
emlékezet, figyelem és gondolkodásfejlesztés. Tel. 28-415-998, 20-388-4953
*Gödöllőn a Nagyfenyvesben, gyönyörű
természeti környezetben várja kis lakóit a
most nyíló CSALÁDI NAPKÖZI (Mókus-odú
helyén) szakképzett óvodapedagógusokkal,
MAGÁNÓVODAI
MAGAS
SZÍNVONALLAL. 2,5-6 éves gyermekek
jelentkezését várjuk. 30/205-0229,
20/9862-770
*NYELVOKTATÁS ÉS NYELVVIZSGA EGY
HELYEN! Június közepétől ANGOL intenzív
nyári nyelvtanfolyamok indulnak kezdőtől
a nyelvvizsgára felkészítőig Gödöllőn az
EURO
Nyelvvizsga
Központban.
Tel:28/432-767, www.corvuskft.hu
*Továbbtanulási lehetőség érettségizetteknek! Szeptembertől nappali és
esti tagozaton államilag támogatott
képzések indulnak. *Idegenforgalmi szakmenedzser,
*Kereskedelmi
szakmenedzser *Kereskedelmi ügyintéző,
*Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmákban. Külföldi szakmai gyakorlat munkalehetőséggel!
Gödöllői
Szakképző
Magániskola, 2100. Gödöllő, Fürdő u.19.
Tel:28/432-767, www.gszm.hu
*Szakmát adó OKJ-s tanfolyamok kedvező áron részletfizetéssel! Üdülési
csekkel is fizethet! Őszi tanfolyamainkra
már most jelentkezzen! Induló tanfolyamaink: Kereskedő, boltvezető, Élelmiszer és vegyi áru- eladó, Bolti pénztáros,
Logisztikai ügyintéző, Bérügyintéző,
Társadalombiztosítási
ügyintéző,
Mérlegképes könyvelő, Ügyintéző titkár,
ECDL Start. Corvus Kft. Tel:28/432-767,
www.corvuskft.hu
*ÜZLETI, SZAKMAI, ÁLTALÁNOS ANGOL
tanítás, korrepetálás tanulópárok részére,
DIPLOMÁS tanártól. Hatékony, olcsó,
számlázható,
magánszemélyeknek,
cégeknek. 06-20-411-0042, kellazangol@gmail.com
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*MAZDA 626, 2.0.Diesel, 1990-s
évjáratú személygépkocsiból alkatrészek eladók: önindító, generátor, visszapillantó, tükrök, adagoló. Tel: 06-20368-6012
*FORD SIERRA szgk. ’92-s évjáratú,
2011. augusztusig érvényes vizsgával,
vonóhoroggal eladó. Iár: 180.000 Ft.
Érd: 06-30-387-1944

ÜDÜLÉS
*HORVÁTORSZÁGBAN a tengerparttól
80 méterre PANORÁMÁS APARTMAN
családok részére családias áron kiadó.
Érd: 06-30-300-2111

*TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kez-dőknek
és haladóknak, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Érd: 20-544-8021
ADÁS~VÉTEL
*MEGNYÍLT GÖDÖLLŐ ELSŐ PÁNCÉLSZEKRÉNY- ÉS POSTALÁDA BEMUTATÓ TERME! 2100 Gödöllő Kazinczy
Ferenc utca 17. Tel: 06-30-277-7668
Honlap: www.TREZORBOLT.hu
*Eladó: Tölgyfa étkező garnitúra
160x100cm, 280cm re bővíthető, 8
székkel, 150 ezer Ft, banánlevél szófa
120 ezer Ft. Tel.: 30/619-9399
*Eladó 1 db gyermek íróasztal görgős
székkel. Ár: 12eFt. Tel.: 30/6342-172.
*Eladó, kiváló állapotú, 2 személyes
kanapé, fekvésre is alkalmas. Sötétbarna színű, ágyneműtartós, 2 db hozzáillő
díszpárnával. Az ágy ülőfelülete és a párnahuzatok moshatóak. Kihúzott állapotban 122X 195 cm. Azonnal elvihető! Ár:
18eFt. Tel.: 30/547-3296 (10-20 óráig).
*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok. Tel: 28-412-230
*4.500 db nagyméretű kalapácsos és
sima tégla eladó. Tel: 06-20-377-4009
*Kiállításokból visszamaradt KEREKES
háztartási kukák eladóak. Méretek: 80L: 5.500 Ft, - 120L: 6.000 Ft, - 240L:
8.500 Ft. Szállításban segítünk. Tel:
+36 (20) 32-99-695
*Bosch mosógép kiváló állapotban
eladó. Érd: 20/340-4861 14 óra után.
*Eladók: 40-45kg-s süldőmalacok 750.Ft/kg, üsző és bikaborjú 1500.-Ft/kg,
tehéntrágya 300.-Ft/q+1000.-Ft/km
rakodással, tej 120.-Ft/l. Vennék: 510db zárható 200 l-s fémhordót szennyvíznek, 25-50db olcsó raklapot széna
alá. Szeles Imre, Gödöllő, Radnóti u.17.
20/456-0481
*Nagyméretű FENYŐ KÖNYVESPOLC
alsó szekrényekkel kedvező áron eladó.
Tel: 06-20-5757-049
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*Eladó 2006-os évjáratú, kitűnő állapotban lévő full extrás Volkswagen Golf V
1.6 Perfekt. Iár: 2.750.000 Ft. Tel.:
20/212-6315, 30/505-6992.
*Eladó 2006-os évjáratú, kitűnő állapotban lévő, full extrás Toyota Yaris 1.3
Max. Iár: 2.150.000 Ft. Tel.: 20/2126315, 30/505-6992.
*AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, kedvező árak. Cím:
Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel
szemben) 20-94-58-766, 28-611-728

*Olcsón eladó HÉVÍZEN, (Tavirózsa út
12.) a Napsugár üdülőszövetkezetben
2×2 hetes –változó időpontú- üdülési
jog. Tel: 06-30-585-1611
*OLCSÓN – üdülési jog - kedvező áron
KIADÓ Harkányban, a SIESTA CLUB
HOTELBEN: 2 fős (pótágyazható) apartman, fürdőhöz közel, 2010. 06. 14. –
06. 20-ig. Önellátó. Tel: 30-3900-951

EGYÉB
*Társ
és
20/9455-583.

partnerközvetítés.Tel.:

*Kisállatpanzió
20/9455-583.

várja

ügyfeleit.

Tel.:

*AKCIÓS ÚJ TEREMGARÁZS Kossuth L.
utcában.
1,5MFt.
Major
Zoltán
0670/77-33-222-Gödöllő, Kossuth L. u.
34.-www.perfektotthon.hu
*KISCICÁK elvihetők! 2 hosszú szőrű,
perzsa keverék lány, 1 tiszta fekete fiú
és 1 vörös fiú, árván maradt, talált kiscicának (kb. 4-5 hetesek) gondoskodó
gazdit keresünk. Érd.: 70/322-5239
*FOTÓ ÉS KERET! Elköltöztünk a
tízemeletesből a Coop áruházzal szembe! Üdvözlettel: Fotósarok. Tel: 30/3581795
*Gondja van hivatásában, munkahelyén, párkapcsolatában, vagy szülői
szerepében? Segítséget ajánlok egyéni
tanácsadás, transzformáció társasjáték,
vagy akár családállítás formájában. Tel:
+36-20-388-4953
*TENISZPÁLYA bérlés, tenisz oktatás a
hét minden napján, az egyetemi
teniszpályán. Barátságos árak, barátságos környezetben. Érezze jól magát! Tel:
06-20-9375-051
*78 éves idős hölgy mellé
ÁPOLÓNŐT KERESÜNK ott lakással. Tel: 20-571-2776
*Angyali Érintés…Úgy érzi Minden
összejött? Problémák adódtak? Egészség, Munka, Család. Nem látja a
kiutat? Lelki támaszra, MEGOLDÁSRA
van szüksége? Hívjon bizalommal, ha
tudok, segítek! 06-20-53-73-444
*MÉZET
KÖZVETLENÜL
A
TERMELŐTŐL!
A
LUDÁNYI
MÉHÉSZETBŐL. Akác-, virág-, hárs-,
erdei-, aranyvessző-, ámor-, gesztenye-,
repce krém-, lépesméz kapható. 3kg
fölött házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721
*Kiscicák elvihetők. Tel: 20/340-4861
*2 gyönyörű szelíd cica gazdát
keres. Ugyanitt Samsung micro,
Bosch hűtő és egyéb lakásfelszerelés eladó. 70/213-8499
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Utazni jó!

Görögország
Kos-sziget
A török partok előtt szétszórtan fekvő
Dodekanisos szigetek közül Kos a második legnagyobb és legszínesebb kultúrájú sziget. A
görög szárazföldtől és Athéntól legmesszebb
fekvő szigetek voltak a legvédtelenebbek,
ennek megfelelően sokan és sokszor támadtak a
Dodekanisos szigetekre, melynek jelei Koson is
lépten-nyomon fellelhetőek. Kos kellemes,
meleg éghajlatával és fövenyes partjaival sok
látogatót vonz, bár még messze nem lepték el a
turisták a szigetet, így a kalandvágyók sok szép
eldugott öblöt fedezhetnek fel.
A sziget fővárosa Kos, amelynek környékén
nagyon népszerű közlekedési eszköz a
kerékpár.
Biciklizésre egy 3-4 méter széles aszfaltozott út
áll a vendégek rendelkezésére elsősorban a
főváros
környékén,
így
biztonságos
körülmények között tehetnek kisebb nagyobb
kirándulást még a gyermekes családok is. Az
1933-as földrengés által súlyosan megrongált
Óváros képét a lovagok vára uralja. A főváros
talán legnevezetesebb látnivalója a Plátiá
Plátánu öreg platánfa, amelyet a legenda szerint
még Hippokratész ültetett 2400 évvel ezelőtt.
Törzse körülbelül 14 méter átmérőjű, ennek
ellenére a fa életkorát csak 560 évre becsülik.
Az viszont elképzelhető, hogy Hippokratész a
fa őse alatt tanította az orvosnövendékeket. Kos
szigetén született ugyanis a modern orvostudomány atyja, Hippokratész i.e. 460-ban.
Valószínűleg
Hippokrátesz
orvosi
ténykedésének következménye, hogy ezen a
szigeten épült fel az első gyógyító központ, az
Aszklépion (gyógyítás istenéről kapta a nevét),
a mai kórházak őse. Az Aszklépion épületéből
mára nem sok maradt fent, de a hely ma is békét
és nyugalmat sugároz. A szigeten körülbelül
kétszáz hotel áll a vendégek rendelkezésére az
egyszerűtől a magas igényeket kielégítő szálláshelyekig. Ha utazásuk során szeretnének
Törökországba átlátogatni, akkor az útlevelüket
semmiképp se hagyják itthon, hiszen csupán
egy órás hajózás után Bodrumban nézelődhetnek. A sziget remek úti cél párok és családok
számára egyaránt.
(GT)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
JÚNIUS 16.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Zachár Dorottya (Kőrösi Csoma
Sándor u. 17.), Gáspár Ágnes
(Palotakert 6.)
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Matisz József (Tölgyfa u. 11.),
Halász Györgyné (Jókai u. 6.)
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Gubcsi Anna (Nap u. 2.)
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Tóth Márk
(Csalogány u. 2.)

JUBILEUMI

XX.
MAGYAR SZABADSÁG NAPJA
Helyszín: Alsópark, Világfa

2010. június 27, vasárnap, 2100

“...SZABADSÁG!
TE SZÜLJ NEKEM RENDET...”
Zene:
Kormorán együttes

Közreműködik:
Bodnár Vivien, Détár Enikő, Götz Anna, Mészáros Árpád Zsolt,
Miller Zoltán, Rancsó Dezső, Rékasi Károly, Ruttkay Laura, Sipos Imre
Gödöllő Táncegyüttes (koreográfus: Széphalmi Zoltán)
Zuglói Hunyadi János Általános Iskola nagykórusa
(karnagy: Igaliné Büttner Hedvig)
Összeállította és rendezte: Koltay Gábor

Mozgás!!!
A testi-lelki harmóniáért.
Moderntánc jellegű mozgástechnikai képzés
indul. Az órák, táncos előképzettséget nem
igényelnek. Szombatonként 10 órától.
Oktató: Hegedűs Tamás
Hely: Láng fitness stúdió (www.langfitness.hu)
Gödöllő, Dózsa György út 35.
Tel.: +36-70-3813159

