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A gödöllői kötődésű Veiszer Alindát és
Keserü Katalint is jelölték az idén a Prima Primissima díjra.
(5. oldal)

Benkó Réka, a GEAC kardozója ezüstérmet nyert a női kardozók New York-i
Világkupa-versenyén.
(12. oldal)

Példa értékű beruházás az Ökörtelek-völgyben

Múzeumok Éjszakája

Átadták a hulladékkezelő-központot

Sikerprogram

Átadták a Zöld Híd Program részeként megépült, az európai uniós követelményeknek mindenben megfelelő Ökörtelek–völgyi hulladékkezelő központot, ahol 2010. július 1-jétől Pest
megye észak–keleti részének 61 településéről
beszállított kommunális, és szelektíven gyűjtött
hulladékokat fogják feldolgozni.
A 8 millió 177 ezer euróból megvalósított létesítményt dr. Gémesi György, az Önkormányzati Társulás elnöke, Gödöllő város polgármestere, dr.
Szűcs Lajos, a Pest megyei közgyűlés elnöke és
dr. Illés Zoltán államtitkár köszöntő beszédeivel
avatták fel június 15-én.
Gémesi György, az Észak–Kelet
Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnöke az átadáson elmondta,
ez a beruházás jóval több mint, egy
hulladékkezelő központ, hiszen a
kezelés és az újrahasznosítás mellett oktatási feladatokat is ellát, és
célja, hogy a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával és környezetbarát szemlélettel egy környezetvédelmi központtá váljon.
A Zöld Híd Program elemeként
megvalósult létesítmény a jövőben jelentős mértékben átalakítja Észak–Kelet
Pest megye hulladékgazdálkodását,
miután a használatba vételével párhuzamosan a szelektív hulladékgyűjtésre épülő, a nyugat-európai gyakorlatnak megfelelő hulladékkezelést vezetnek be az üzemeltetők a

régióban. Ennek
része többek között a gyűjtőszigetes és hulladékudvaros szelektív gyűjtés, az
újrahasznosítható
anyagok utóválogatása, a mechanikai - és biológiai
hulladék előkezelés, illetve a
komposztálás.
A mérföldkő lerakása megtörtént,
de a munka neheze most kezdődik –
mondta az átadási ünnepségen
Szűcs Lajos, aki gratulált a beruházáshoz, és felhívta a figyelmet
arra, hogy a projekt csak akkor lehet igazán sikeres, ha ahhoz a lakosság partnersége is biztosított.

Az európai nagyvárosok hagyományait követve 2003 óta Magyarországon is az év leghoszszabb napjához, Szent Iván
napjához legközelebb eső
szombat éjszakán rendezik
meg a Múzeumok Éjszakáját.
Ilyenkor késő éjszakáig lehet megtekinteni a kiállításokat, de a tárlatlátogatásokon kívül számos más aktív
program is várja az érdeklődőket.

A nettó 8.177.000 euróból, a lakott
területektől távol felépült Ökörtelek-völgyi központban dolgozzák
majd fel a térségben szelektíven
gyűjtött hulladékokat, amiket szétválogatnak, lebáláznak, majd onnan a hasznosító üzemekbe szállítanak. A kezelőközpont egyéb sajátossága, hogy a háztartási hulladék
kezelését nem hagyományos lera-

kással oldják meg, hanem mechanikai–biológiai előkezelést alkalmaznak. Az eljárás során a beszállított kommunális hulladékokból kiválogatják a hasznosításra alkalmas
szerves anyagot és könnyű frakciót
(műanyag, papír, kombinált csomagolóeszköz, textil- és fa hulladékok).

Az első hazai Múzeumok Éjszakájának még csak pár ezer látogatója volt,
tavaly viszont már több mint 380 ezren jöttek el országszerte. Köszönhető ez annak is, hogy évről-évre nő a
résztvevő múzeumok száma is.
Nincs ez másként Gödöllőn sem. Az
idei esztendőben már hat helyszínen
kínáltak színes programokat az érdeklődőknek.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 6. odalon)

Takarítják az utakat és a patakmedret

Folytatódó útfelújítások
Jelentős többletmunkát ad a
VÜSZI-nek az idei nyár. A csapadékos idő nemcsak akadályozza a felújításokat, hanem a
munkavégzést is nehezíti.
A múlt héten lezúdult nagy mennyiségű csapadék elsősorban a stabilizált
utak állapotán rontott. Elmosott útpad
kákat kellett rendbe hozni, és több helyen is szükség volt a sodralék takarításra. Emellett folyamatosan végezték a tervezett munkát, aminek eredményeként elkészült a Balaton utcai
járda, itt már csak tereprendezési
munkák maradtak hátra. A Kossuth

Lajos utcai járdaszakaszon még aszfaltozni kell, de a tervek szerint ez is
elkészül a héten.

Túl sok volt a vízből

Vihar után
Óriási felhőszakadás zúdult városunkra a múlt héten. Hétfőn
60 mm körüli mennyiségű csapadék hullott le alig kér óra
alatt. Ezzel a vízmennyiséggel
ideiglenesen nem tudott megbírkózni sem a Rákos-patak,
sem az Aranyos-patak medre.
Szerencsére az ár hamar elvonult, és rövid idő alatt rendeződött a helyzet.
Az eső a legnagyobb károkat az Antalhegyen lévő stabilizált utakon, és a
Lázár Vilmos utcában okoztak. A

VÜSZI Kft. folyamatosan vizsgálta a
bejelentéseket és elvégezte a szükséges javításokat.
A felhőszakadás azonban felhívta a
figyelmet a városon keresztülhaladó
patakmedrek szélesítésének szükségességére. Erre leginkább a Rákospatak munkaügyi központ és a KaMint azt lapunk megtudta, a
szúnyogirtás azután kezdődhet
meg, ha az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az erre vonatkozó engedélyt megadja; ez jelenleg folyamatban van. Az irtás
megkezdéséhez szükséges, hogy az
időjárás szárazabbá váljon, ugyanis
esőben és szélben ez nem lehetséges.
Az időpont kijelöléséről a méhészeket is értesítik.
A tervek szerint elsőként a légi irtást

Akadály lehet az időjárás

Szúnyogirtás
Hasonlóan az országos helyzethez,
városunkban is jelentősen megszaporodtak a szúnyogok, így indokolttá vált az irtás megszervezése.
Az előkészítő munkák már megkezdődtek, a tervek szerint légi és földi
permetezésre egyaránt sor kerül.

Átírják az önkormányzati választást

Parlamenti döntések
Lapzártánkkal egyidőben több, az őszi
önkormányzati választással összefüggő új szabályról dönt a parlament. A
tervek szerint újra szavaz az Országgyűlés a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött kormánytisztviselői jogállásról szóló törvényről is. Az őszi önkormányzati választásokat már az új választási eljárási
szabályok szerint kell tartani, ha hétfőn megszavazza az Országgyűlés a
fideszes képviselők választási eljárási
törvényt módosító javaslatát.
Az új szabályok szerint a jelenlegi
72-ről 60 napra csökken a választási
kampány. Rövidebb idő marad az
ajánlószelvények gyűjtésére, a kampánycsendre is: az ajánlószelvények
összegyűjtésére 9 napot ad a törvény, a
kampánycsend pedig csak a választás
napjára – vasárnapra – korlátozódna.
Ősztől a jelenleginél kisebb létszámú
kisebbségi önkormányzatok jönnek
létre: a parlament dönt a kisebbségi
önkormányzati képviselők számának
mérséklését javasló kereszténydemokrata indítványáról is. Az iskolába
járatáshoz köti a Fidesz a családi pótlék kifizetését: a parlament dönt a
családok támogatásáról szóló törvény
módosításáról is. A fideszes javaslat
szerint az ősszel induló új tanévtől, ha
egy tanköteles korú gyermek egy tanévben ötven tanórát igazolatlanul hiányzik, akkor őt a jegyzőnek védelembe kell vennie, és el kell rendelnie,
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hogy függesszék fel a gyermek után
járó családi pótlék teljes összegének
kifizetését. A javaslat két részre bontja a családi pótlékot: a nevelési ellátásra és az iskoláztatási támogatásra.
Az Országgyűlés zárószavazást tart a
közoktatásról szóló, fideszes képviselők által benyújtott indítványról is:
a fenntartó legkésőbb az intézkedés
tervezett végrehajtása évének május
utolsó munkanapjáig hozhat döntést a
nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, átalakításával,
megszüntetésével, az alapfokú művészetoktatási intézményben a tanszak
indításával és megszüntetésével kapcsolatban; az egyéb átszervezésre vonatkozó döntések határideje pedig július utolsó munkanapja.
Szavaz a Ház a fideszes, a választási
eljárásról szóló törvénymódosítási javaslatáról, amelynek értelmében minden általános választás – az országgyűlési, az önkormányzati és az európai parlamenti voksolás – előtt megújítanák az Országos Választási Bizottságot (OVB). Az OVB választott
tagjait az említett választások kitűzését követően legkésőbb a szavazás
napja előtti 42. napon kellene a jövőben megválasztani.
Az Országgyűlés dönt a CserPalkovics András és Rogán Antal
(Fidesz) által benyújtott médiacsomag három eleméhez benyújtott módosító indítványról is. E szerint dön-

Még a múlt héten, amint lehetőség
nyílt rá, megkezdték a patak melletti
területek kaszálását és a mederkotrást. Ezeket a munkákat a szilháti és
Ganz mellékágakon is elvégzik.
A kaszálást a héten is
folyamatosan végzik, valamint a Zúzmara utcában
a szegélyépítéssel folytatódik az útfelújítás.
Megkezdődött a fák elektromos vezetékek alatti
gallyazása is. A munkát az
ELMÜ alvállalkozókkal
végezteti el, a nyesedéket,
illetve azokat a fákat,
amiket a balesetveszély
miatt kivágnak, a VÜSZI Kft. néhány
napon belül elszállítja.

Hajtson Ön elsőként az
M31-es autópályán!
Kerékpárosok avatják majd fel az M31-es autópályát július 8-án. A
szervezők remélik, hogy kegyes lesz az időjárás, és nem lesz akadálya
annak, hogy 18 órától biciklitúrát rendezzenek a gödöllőiek számára az
új létesítményen.
A résztvevők 17.15-től gyülekezhetnek az Alsópark kastéllyal szemben
lévő területén, és innen indulnak 18 órakor. A tervezett táv kb. 28 km.
Az autópálya avató kerékpáros felvonuláson mindenki részt vehet.

jk

zinczy utca közötti szakaszán van szükség.
Nem kímélte az ítéletidő a
városi növényzetet sem. Az
Alsóparkban gyökerestül
fordult ki az átázott talajból
egy fa, de az Ady sétányon
is volt, amelyik megrongálódott. Az Antalhegyi úton
egy nyár és egy hársfát kellett biztonsági okokból kivágni.
A rossz hírek mellett azért akad jó is:
1000 db. növényt ajánlott fel a városnak a Sieberz Kft. városszépítési célokra. Mint megtudtuk, ezeknek egy
részét a tervek szerint a lakótelepekre
helyezik ki, valamint a tervek szerint a
kastély előtti parkosított részt teszik
majd még szebbé.
jb
végzik el, és ezt követően a frekventáltabb helyeken földi permetezéssel
védekeznek a vérszívók ellen.
Amennyiben az időjárás engedi, a
permetezést már a hétvégén elvégzik, ha ez nem lehetséges, akkor a
munka a jövő hétre tolódik.
A rendkívüli áradások miatt az egész
ország területén a megszokottnál jóval több a szúnyog, mint a korábbi
években.
jk

tenek az alkotmánymódosításhoz, a
médiát és egyes hírközlést szabályozó
törvénytervezethez, és a Közszolgálati Közalapítvány felállítását indítványozó határozati javaslathoz benyújtott módosítókról.
2011. január elsejére tolja el a Fidesz a
csődtörvénynek azt a jelenleg július 1jén hatályba lépő rendelkezését, amely
szerint a bíróságok és a felek közötti
írásbeli közlés csak elektronikusan történhet, s a csődeljárás iránti kérelem kizárólag elektronikusan nyújtható be: a
Ház lefolytatja a részletes vitát és várhatóan szavaz is a csődeljárásról és felszámolásról szóló törvény fideszes módosító javaslatáról.
Az Országgyűlés megkezdi annak a Fidesz-KDNP törvényjavaslatnak az általános vitáját is, amely meghatározná,
miként tudják az adózók a társasági adóból és a személyi jövedelemadóból érvényesíthető kedvezményeken keresztül a „látvány csapatsportokat“ támogatni; a javaslat a „látvány csapatsportok“
közé sorolja a labdarúgást, a kézilabdát,
a kosárlabdát, a vízilabdát és a jégkorongot. Több általános és részletes vitát
is lefolytat a Ház az este folyamán.
Előbbiek közé tartozik az alkotmánybírák tagjait jelölő bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat és a
kis- és középvállalkozások támogatásáról szóló törvényjavaslat. Utóbbiak
között van az egyszerűsített foglalkozásról, az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe való felvétel
egyes szabályairól, valamint a közoktatási törvény módosításáról szóló
javaslat is.

Megalakult a Garam – Ipoly – Gödöllő EGTC

Határokon átívelő partnerség
Június 19-én Gödöllőn tartotta alakuló ülését a Garam – Ipoly –
Gödöllő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás. A résztvevő magyarországi és szlovákiai települések képviselői az egyezmény és alapszabály elfogadása mellett
megválasztották a csoportosulás elnökét is.
Az eseményen részt vett Vécsey László országgyűlési képviselő.
Az Európai Parlament és az Európai
Unió Tanácsa által létrehozott új jogintézmény bővíti az önkormányzatok
határokon átnyúló együttműködéseinek lehetőségeit. Ennek révén az eddiginél jelentősebb európai uniós támogatás nyerhető el közös fejlesztési

mindennapi gyakorlatában is előnyös
lehet, legyen szó a napjainkban különösen élesen jelentkező időjárási
szélsőségek hatásai elleni védekezésről, a közlekedés szervezéséről vagy
az idegenforgalom fejlesztéséről.
A gödöllői képviselő-testület május-

programok és projektek megvalósítására, kapcsolatépítésre, tapasztalatcserére, koordinációra, térségi lobbizásra és marketingre.
A kooperáció az önkormányzatok

ban döntött arról, hogy alapító tagként csatlakozik a csoportosuláshoz,
melynek hazai részről többek között
Balassagyarmat, Rétság, Nagymaros,
it
Szada és Szob is részese.

24.

2010. június 23.

Jelesre vizsgázott a megújult iskola

Épület évértékelés
A múlt héten befejeződött a
tanév. A Damjanich János Általános Iskolában ez különösen fontos esztendő volt, hiszen nemcsak a diákok értékelése volt a feladat, hanem a
tanév elején átadott, megújult
iskolaépület is vizsgázott.
– Milyen volt az első tanév az új falak között? – kérdeztük Szűcs Józsefné igazgatót.
– Ha érdemjegyet kellene adnom,
akkor mindenképpen jelest adnék a
megújult és kibővített iskolaépületnek. Kényelmes, kulturált körülmények között tudunk dolgozni, és ezt a
gyerekek is értékelték. Nagyon vigyáztak mindenre, a rongálás ismeretlen fogalom volt a most lezárt tanévben, s erre büszkék is vagyunk. A
szülők is örömmel fogadták az új környezetet, és sok mindennel segítettek,
hogy még otthonosabbá tegyük.
Természetesen voltak olyan kisebb
problémák, amik a működés közben
derültek ki, de ezeket vagy azonnal,
vagy a garanciális szerződésben foglaltak alapján javítják. Így például a
tetőn kell javításokat végezni, ahol a
rendkívüli időjárás kihozott néhány
gondot. De ezeknek a hibáknak a
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mennyisége elhanyagolható a beruházás volumenéhez képest.
– A z elmúlt hónapokban sok rendezvénynek szolgált helyszínül az
intézmény. Az új közösségi terek
beváltották a hozzájuk fűzött reményeket?
– Az épületben három kiemelt tér
van, ami közösségi térként is működik: a bejáratnál lévő kiállítótér, a
színházterem és a tornacsarnok. Mindegyik, amellett, hogy városi rendezvényekre is kiválóan alkalmas, jelentősen hozzájárul pedagógiai programunk megvalósításához.
A kiállítótéren folyamatosan voltak

Lassan kezdődhet a bútorozás

fotókiállítások; a gyerekek alkotásainak itt helyet tudtunk biztosítani, és a
bemutatott anyagok nagy sikert arattak.
A többfunkciós színházterem is maximálisan kiszolgálja az intézményt.
Egyrészt otthont ad az iskolai rendezvényeknek, és a megfelelő környezetben érzelmileg gazdagabb műsorokat
tudunk adni.
A drámapedagógia és színjátszás mellett itt tartják a néptánc órákat, valamint az akrobatikus torna koreográfiáit, a gyógytornát, és rock and roll is
ide költözött. Az oktatás és az iskolai
események mellett több színházi előadásnak és konferenciának is helyszíne volt ez a létesítmény. Büszkék
vagyunk arra is, hogy már több mint
ezer diáknak tartott a Színházi Nevelési Központunk drámapedagógiai
foglalkozásokat (mindezt pusztán
szeretetből honorárium nélkül).
Szintén jól vizsgázott a tornaterem,
amiben az a nagyszerű, hogy elválasztófal segítségével egyszerre két
csoport tud benne dolgozni. Mivel a
területe háromszorosa az iskola korábbi tornatermének, még megosztva
is nagyobb tér áll a gyerekek rendelkezésére, mint korábban, így sokkal
eredményesebb a munka. Ezt jól nyomon tudjuk követni, hiszen a galériáról bárki megtekintheti az órákat. Ez a
lehetőség egyébként nagyon tetszett
az ide látogatóknak is.

– Sokan keresték fel az intézményt
az elmúlt évben?
– Az idei tanévben tizennyolc tantestület, köztük négy külföldi jött el
megtekinteni az itt folyó munkát. Angol, spanyol, svéd és holland pedagógusokat láttunk vendégül. Óriási
meglepetés volt az iskola a csángóföldön tanító tanár kollégáinknak is,
akiket mi már nem számítunk a külföldi látogatók közé. Alig akarták elhinni, hogy mindez egy esztendő alatt

valósult meg. Nagy öröm számomra,
hogy tanáraink is fontosnak érzik az
intézmény nyitottságát, és remekül
tudnak dolgozni ebben a környezetben.
Összességében elmondható, hogy
az új iskola mind a pedagógusokra,
mind a gyerekekre jó hatással volt.
Segítette programunk további kibontakozását, ami szerint „Minden gyer-

Megkezdődött a Művészetek Háza felújítása

Átadás előtt a Zöld óvoda Első lépésként bontanak
Befejeződtek a Zöld óvoda kivitelezési munkái és megkezdődött egy új folyamat, a műszaki átadás. Az udvari játékok
és a növényzet már a helyén
van, a belső tér is már csak bútorozásra vár.
Annak ellenére, hogy a munkák véget
értek, a következő hetekben is lesz
elég feladat a Zöld óvodánál. A nem-

rég megkezdett műszaki átadás-átvétel során a szakemberek helyiségrőlhelyiségre végigjárják az épületet. A
szükséges szakhatósági engedélyek
már megérkeztek, a használatba vételi engedélyhez szükséges dokumentumokat már benyújtották.
Mint megtudtuk, az elmúlt hetek
rendkívüli csapadékos időjárása a

kivitelezés során csak a kertrendezést
nehezítette, az épület kiállta az első
próbát.
A kedvezőtlen időjárás ellenére az
udvaron is sikerült befejezni a játszóterek kialakítását és a növényzet telepítését. Már csak a terület rendezése
maradt hátra, majd az egyhónapos
átadás-átvételi eljárást követően megkezdődhet a beköltözés, a bútorozás.
Új, korszerű, környezetbarát, az akadálymentesítés követelményeinek teljes körűen
eleget tévő épületbe költözhetnek be majd az
óvodások, amely egészséges, modern, harmonikus környezetet tud biztosítani az itt nevelkedő
gyermekek számára; ez
elősegíti későbbi iskolai sikerességüket, továbbá előmozdítja a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési
igényű gyermekek esélyegyenlőségének megvalósulását.
A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul
Kép és szöveg: jb
meg.

Start előtt a vasútállomáson

Néhány nappal a kivitelezési szerződés aláírását követően megkezdődött a Művészetek Háza felújítása. Első lépésként megtörtént az állapotfelmérés, majd a dokumentálást követően megkezdték a gépészeti munkákat. Jelenleg zajlik a fűtési rendszer,
és az ehhez kapcsolódó válaszfalak bontása.
Eltávolítják a cserére szoruló lámpatesteket. Ahol indokolt, ott cserélik az álmennyezetet, valamint a padlóburkolatot is.
Az elmúlt hét rendkívüli esőzése
azonban más problémára is felhívta a
figyelmet: indokolttá vált az épület
lapostetős részéről levezető csapadékvíz-elvezető rendszer egyes szakaszainak cseréje. Ahol lehet, ott átmosással, tisztítással oldják meg a
megfelelő elvezetést.
Az intézmény energiahatékony és
funkcióbővítő átalakítására a Főtér
program keretében nyílik lehetőség,
annak egyik projektelemeként. A fel-

gában 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.
Kép és szöveg:jb

újítás magába foglalja a
földszinten többcélú rendezvénytér kialakítását, az
utólagos beépítések elbontását, a színházteremhez
felvezető lépcsők átalakítását, a főbejárat áthelyezését az épület kastély felőli homlokzatára, valamint új információs-porta kialakítását. A felújítás során megtörténik az épület energetikai korszerűsítése, mely ma-

Átadták a hulladékkezelő-központot
(folytatás az 1. oldalról)
A szerves anyagot komposztáló telepeken dolgozzák fel, míg a könnyű
frakciót energetikai hasznosításra továbbadják külső partnereknek. Mindössze a maradék, hasznosíthatatlan
részt rakják majd le a szigetelt hulladéklerakóba.

Mint arról múlt heti lapunkban
beszámoltunk, a vasútállomáson megkezdődtek a királyi váró
felújításának előkészületei.

rakozásra is lehetőséget nyújt, és természetesen szociális helyiség kialakításáról is gondoskodott a MÁV, ez is az állomás területén lesz majd. Az átköltözésre
azonban még nem kerül sor, azt csak
közvetlenül a kivitelezés megkezdése
kj
előtt hajtják végre.

jk

Példa értékű beruházás az Ökörtelek-völgyben

Átköltözésre készen

Ennek első lépéseként a jelenlegi nyitott
várórészen már kialakították az ideiglenes pénztár helyiségeket, ahol a felújítás
ideje alatt jegyvásárlásra lesz lehetőség.
A konténereket már beállították, de még
folynak a munkák annak érdekében,
hogy biztonságos és korszerű körülmények között végezhessék munkájukat az
itt szolgálatot teljesítők.
Az ideiglenes helyiségeket úgy alakították ki, hogy a pénztár előtere egyben –
rossz idő esetén – a zárt helyen való vá-

mek érték, mindenki tehetséges valamiben”. Ezt a tehetséget keressük a
gyermekekben. Minden diákot a saját
szintjéről fejlesztünk, s ehhez nélkülözhetetlen, hogy jól ismerjük testilelki fejlődésüket. Ennek a gyermekközpontú pedagógiának különösen megnőtt számunkra a jelentősége,
azaz most vált számunkra világossá,
hogy nem minden gyakorlat ilyen.
Ahogy a diákok létszáma folyamatosan növekszik, úgy a pedagógus létszámot is növelni
kell. Sajnos, az újonnan felvett kollégák
között volt, aki súlyos
hibát vétett, amit sem
iskolánk nevelőtestülete, sem az iskolavezetés nem tart megbocsáthatónak.
Az
ügyben érintett pedagógus nem kezd új
tanévet nálunk.
A pozitív megerősítés
és a legszélesebb cselekedtetés módszerét
el kell sajátítaniuk az új kollégáknak
is, amit ma már a szülők is elvárnak
tőlünk.
Minden egyes gyereket, akit ránk bíznak, a lehető legmagasabb szintre kívánunk fejleszteni. Ez az épület jól
szolgálja ezt a programot. Ezzel egyedülálló lehetőséget kaptunk, igyekszünk élni vele.

Pozitívan nyilatkozott a létesítményről Illés Zoltán államtitkár, aki példaértékűnek nevezte a beruházást. Beszédében felhívta a figyelmet arra,
hogy nem elég az, hogy a jövőben
környezetbarát módon kezeljük a hulladékot, ugyanilyen gondossággal
kell elvégezni a korábbi lerakók teljes
körű rekultivációját is. Egyúttal beje-

lentette, a kormány át fogja vizsgálni
hulladékgazdálkodást érintő összes
rendeletet, és azokat úgy alakítják át,
hogy a jövőben hatékonyabbak és
egyben környezetbarátabbak legyenek.
A 100 ezer tonna/év feldolgozási kapacitással működő létesítmény a vonzáskörzetében lévő két gyűjtőkörzet
(Vác, Kerepes) 61 településéről több mint 208.000
ember számára fogja biztosítani a hulladékok újrahasznosítását és biztonságos kezelését. A kezelőközpontban közel 90 munkahelyet teremt a beruházás. A létesítményt 2010.
július 1-től helyezik üzembe több lépésben, Elsőként
a lerakó kezdi meg a működést.
A Zöld Híd Program 106 település
összefogásával megvalósuló regionális hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi program, amely Pest megye Észak-keleti részére, illetve Nógrád megye nyugati részére terjed ki. A
több mint 102.000 háztartást és közel
300.000 embert érintő beruházás cél-

ja a régió hulladékgazdálkodási rendszerének európai uniós normák szerinti kialakítása. A projektet az Európai
Unió Kohéziós Alapja 50 százalékban, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium 40 százalékban, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 5 százalékban támogatja.
A fennmaradó 5 százalék önerőt az
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás tagönkormányzatain keresztül biztosítja.
Kép és szöveg: jb
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Közélet

Bánffy György kapta a Magyar Szabadságért díjat

65 év a magyar nyelv védelmében
12. alkalommal adták át a Magyar Szabadságért díjat, amit ebben az évben Bánffy
György Kossuth-díjas színművész vehetett
át. Az elismerés minden évben a Magyar
Szabadság Napja előtt kerül átadásra. A díjat azok kaphatják, akik az elmúlt évtizedekben nagyban hozzájárultak Magyarország függetlenségéhez, önállóságához, a
magyarság megmaradását szolgáló alkotások létrehozásához és tevékenységükkel a
magyarság fennmaradását szolgálják.

Tiltott terület (1968), vagy a Magasiskola
(1970). Színészi munkája mellett mindig
küzdött a magyar nyelv ápolásáért, megőrzéséért. Tudatossá vált benne, hogy ez
megmaradásunk záloga, ami ha elsatnyul,
akkor magyarságtudatunk is vele satnyul, és
beolvadunk a körülöttünk élő népek közé,
amelyeknek csak szolgálói leszünk – mondta Koltay Gábor, aki kijelentette, olyan jeles
személyiséget köszönthettünk, aki nemcsak munkájában, hanem közéleti személyiségként is példát mutatott.
„A hatvanöt év
szolgálati
idő
alatt első volt
mindig annak a
tudatnak az erősítése, hogy itt, a
Kárpát-medencében csak akkor
maradhatunk tovább életben, ha
legfőbb identitástudatunkat erősítve, a magyar
Koltay Gábor, Gémesi György és Bánffy György
nyelvvel kötözBánffy György színészként sokat tett, és zük magunkat a röghöz, mint Odüsszeusz
mind a mai napig tesz a szép magyar nyelv az árbóchoz.” – mondta Bánffy György mimegőrzéséért, ápolásáért. Parlamenti képvi- után átvette az elismerést. A színművész röselőként szorgalmazta hazánknak a genfi viden szólt azokról az évekről is, amikor poegyezményhez való csatlakozását. 1989- litikusként tevékenykedett. Kiemelte, parlaben az MDF képviselőcsoport vezetőjeként menti munkáját szolgálatnak tekintette, és
a párt nevében ő szólította fel az Országgyű- elsősorban édesapja iránti tiszteletből vállést, hogy oszlassa fel önmagát, hogy ezáltal lalta, aki Teleki Pál mellett dolgozott. Beúj választásokat lehessen kiírni.
szédének végén a számára rendkívül fontos
Gémesi György, a díj alapítója köszön- Széchenyi István naplójából készült monotőjében elmondta, a mostani díjátadás iga- drámából idézett, amit több mint hatszáz alzán különleges, hiszen 1991-ben ezen a na- kalommal adott elő: „Sokan azt gondolják:
pon hagyta el hazánkat az utolsó szovjet ka- Magyarország volt; – én azt szeretném hintona, és a díjazott számára is kiemelt ünnep, ni: lesz” …mert „Jó hazafinak lenni nehéz,
ugyanis Bánffy György június 19-én ünnep- de nem lehetetlen.”
li 83. születésnapját.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétéA színművészt Koltay Gábor, a Magyar vel Mádl Dalma asszony és özv. Antall
Szabadság Napja Alapítvány kuratóriumá- Józsefné (aki elsőként kapta meg a Manak tagja méltatta. Röviden felelevenítette gyar Szabadságért díjat), valamint
jelentősebb film és színpadi szerepeit, s kie- Tempfli József nagyváradi megyéspüsmelte, olyan elgondolkodtató alkotásokban pök, az elmúlt esztendő kitüntetettje.
Kép és szöveg: bj,rc
mutatott rá a diktatúra jellemzőire, mint a

Tájékoztató a nyári megjelenésről
A Gödöllői Szolgálat tájékoztatja a tisztelt olvasókat és partnereit, hogy június 30-tól
augusztus 23-ig az alábbi időpontokban jelenik meg az újság:
JÚNIUS 30.,

JÚLIUS 14.,

JÚLIUS 28.,

AUGUSZTUS 11.,

AUGUSZTUS 25.

Ezt követően ismét heti rendszerességgel jelenik meg lapunk.
A Gödöllői Szolgálat Szerkesztősége

A hét kérdése
Országos összefogással, számtalan
akcióval igyekeznek segíteni az árvízkárosultakon azok a honfitársaik,
akiket megkímélt vagy csak kevésbé
sújtott a tavasz végi, nyár eleji katasztrofális időjárás. Az összefogáshoz Gödöllő Város Önkormányzata
is csatlakozott; az egyik legnagyobb
kárt szenvedett település, Felsőzsolca
árvízkárosultjainak részére megnyitott számlára egymillió forint támogatást utalt át. A Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a Sátoraljaújhely közintézményeiben keletkezett károk helyreállításához, a közfeladatok ellátásához szükséges feltételek újbóli megteremtésének biztosítása érdekében indított gyűjtést.
– Ön részt vesz valamilyen formában
az árvízkárosultak megsegítésében?
„Szép példája az összefogásnak az,
ami jelenleg az országban ezen a téren
zajlik. Sajnos, az én családomnak elég
szűkösek a lehetőségei, de néhányszor
felhívtuk az árvízi segélyvonalat. Tu-

dom, hogy ez nem sok, de mi most ennél többet nem tudunk tenni. Szörnyű
volt nézni a híradókban a tudósításokat. A múlt évben a gyermekeimmel sokat jártunk Borsodban, de egyszerűen
rá sem ismertünk a településekre. Remélem, hogy a sok adomány a megfelelő helyre jut majd el.”
Kocsisné
„Sokan kérdezgettük az elmúlt hetekben, hogy itt a városban nem lesz-e valamilyen jótékonysági akció. Mi valamilyen segélykoncertre gondoltunk,
mert ilyen már többször is volt Gödöllőn, de ez a típusú támogatás is jó megoldás.
Nagyon szeretem az országnak ezt a
részét; a kis falvaival, a régi házaival
közel állnak a szívemhez. Borzasztó
volt látni, ahogy ezek a házak megroggyantak, összedőltek. Ezek közül
sokat talán a bennük élők szülei, nagyszülei a saját kezükkel építhettek fel.
Remélem, hogy minél többen csatlakoznak majd az önkormányzathoz vagy
a lokálpatriótákhoz, mert ha csak egykét ezer forintot is tud adni valaki, már
az is nagyon nagy segítséget jelenthet a
rászorulók számára.
Hantos M.

„…Volt már olyan áradás, amikor az
egész családommal elmentünk gátat
építeni. Most erre nem volt lehetőségünk, így ruhaneműket gyűjtöttünk,
amit eljuttattunk az árvízkárosultaknak. Egy-egy családban – főleg ahol
kisgyermek is van – nagyon sok nem
használt, de jó minőségű ruha gyűlik
össze. Most nem a rokonok, barátok
kapják ezeket, hanem azok, akiknek
nem maradt semmijük sem. Azért döntöttünk így, mert a kitelepített családoknak nem volt idejük arra, hogy
összeszedjék a holmijukat. Sokuknak
nem maradt csak az, ami éppen rajtuk
volt…”
K. T.
A gödöllői kezdeményezéshez bárki
csatlakozhat. Az adományokat a következő számlaszámokra utalhatják:
Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet: 54500112-10021550.
Sátroaljaújhely részére a Magyar
Önkormányzatok Szövetségén keresztül:
10103836-09701639-00000005
A hét kérdése:
– Ön hol tölti a nyári szabadságát?

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 írásunkban a termékbemutatókon történő értékesítéssel összefüggésben felmerült problémával
foglalkozunk. Nyugdíjas olvasónk
részt vett egy ilyen rendezvényen,
ahol értékesítettek számára – sorsolásos alapon – egy gőzgépet, melynek
ára közel 600.000 forint volt, de mint
szerencsés nyertes, ezt megvásárolhatta 250.000 forintért. Aláírattak
vele egy megrendelést, illetve az
OTP hitel igényléséhez lemásolták
az iratait. Igazából otthon tudatosult benne, hogy mi történt, ezért el
kíván állni a szerződéstől, de az iratok áttanulmányozása során kiderült, aláírt egy olyan „cetlit” is az
általános vásárlási feltételek mellett, mely szerint az áru értékének
25 százalékát bánatpénz címén meg
kell fizetnie, amennyiben a szerződéstől eláll. A bánatpénz alapjaként
természetesen az engedményekkel
nem csökkentett ár került feltüntetésre.
Ezzel kapcsolatban a következőket
kell tudni. A 17/1999. (II. 5.) sz.
Korm. rendelet határozza meg azokat
az alapvető szabályokat, melyeket az
ilyen típusú szerződésekre alkalmaz-

ni kell. Ennek értelmében a vevőnek
joga van a vásárlástól, illetve a megrendeléstől számított 8 napon belül
indokolás nélkül elállni. Ez esetben
ennek semmiféle díja nincs, bánatpénz nem köthető ki. A vevőt mindösszesen azok a költségek terhelik,
melyek az esetlegesen már kiszállított
termék visszajuttatásával kapcsolatosak, egyéb költségek megtérítése tőle
nem követelhető. Amennyiben a vásárlással kapcsolatban hitelszerződés
megkötésére is sor került, akkor a vásárlástól való elállás ennek a felbontását is maga után vonja. Arra kell tehát figyelni, hogy a jogszabály által
biztosított határidő alatt szándékunkat az eladóval – lehetőleg dokumentálható módon – közöljük.
Az elállás joga bizonyos körülmények között nem gyakorolható, ez esetben lehet jelentősége annak, hogy bánatpénz fizetését kikötik a felek,
melynek teljesítése esetén a szerződéses kötelezettségétől mentesül a vevő.
A fenti esetben azonban ez vélhetően
nem merült fel, mivel a már hivatkozott rendelet értelmében a vevő akkor
nem gyakorolhatja az elállás jogát, ha
az kifejezetten az ő személyéhez kötött, az ő egyedi igényei és utasításai
alapján személyre szabottan készítették el, illetve ha az a jellegénél fogva
nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó. Ha ezek a feltételek
nem teljesülnek, akkor 8 napon belüli
elállás esetén semmiféle bánatpénz
nem követelhető, és nem terhelik az
esetleges hitelszerződésből eredő kötelezettségek sem. A hitelintézet felé
az eladónak van értesítési kötelezettsége, de a saját megnyugtatása érdekében ezt a vevő is megteheti.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda Munkatársai
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Június végétől szavazhatunk a közönség-díjasra

Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete

Gödöllői jelöltek a primák között

Jubileumot tartottak

A Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma, valamint az Alapító
mellett működő Társadalmi Tanácsadó Testület a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Tanácstermében megtartott együttes
ülésén megválasztotta a Prima Primissima Díj 2010. évi „prímáit”. A jelöltek között van Veiszer Alinda, és a sok gödöllői kötődéssel bíró Keresü Katalin is. A díjak ünnepélyes átadására
2010. december 3-án, pénteken, a Magyar Vállalkozók Napja rendezvénysorozata keretein belül, immáron nyolcadszor kerül sor,
ez alkalommal is a Művészetek Palotájában. A Gálaestet a Magyar Televízió I. csatornája ebben az esztendőben is késleltetett
élő adásban közvetíti.
A Prima Primissima Díjat és Alapítványt Demján Sándor hozta létre
még 2003-ban a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos
Szövetsége
(VOSZ) elnökségének közreműködésével. Az alapítvány tíz éven keresztül tüntetheti ki az arra érdemeseket.
Tíz kategóriában jutalmaznak, kategóriánként három jelölt (primák) közül kerülnek ki a győztesek. A legjobbak, vagyis a primissimák 50 ezer eurót kapnak, csakúgy, mint a közönségdíjas. A primák pedig tízezer eurós
jutalomban részesülnek
Az idei esztendőben két Gödöllőn jól
ismert és népszerű személyiséget is
találunk a jelöltek között. A sajtó területén Veiszer Alinda műsorvezető a
díj egyik jelöltje. Az ő tevékenységét

Veiszer Alinda

Keserű Katalin

már nem először díjazza az alapítvány, 2008-ban, ő volt az egyik kitüntetettje az akkor első alkalommal odaítélt Junior Prima díjnak.
Az oktatás és köznevelés területén jelöltek között is örömmel fedeztünk
fel egy jól ismer nevet: Keserű Katalin művészettörténész igaz, hogy
nem városunk lakója, de az egykori
szecessziós művésztelep kutatójának

Városi Könyvtár és Információs Központ

Rejtvényfejtők találkája
Egy esős tavaszi délután lelkes és izgatott kis csapat szorgoskodik a városi
könyvtár folyóirat-olvasójában: pillanatok múlva kiderül, vajon sikeresen veszik-e a résztvevők az akadályokat és
felülkerekednek-e a fekete-fehér mezőkkel vívott küzdelemben. A székek
között egy lelkes és mosolygós fiatalember járkál – türelmesen és gyakorlottan segíti a munkát, hol itt, hol ott kukucskál bele a rejtvényekbe: javít, kérdez, tanácsot ad, míg az összes betű a
helyére nem kerül.
A Rejtvényfejtő Klub első összejövetelén vagyunk. A lelkes fiatalember Barna Viktor, aki a Rejtvényfejtők Országos Egyesületének alapító tagjaként,
rejtvényszerkesztőként és mesterfokozatú rejtvényfejtőként arra vállalkozott,

neve mára összeforrott Gödöllővel.
Gyakran vesz részt a városi múzeum
kiállításain, előadásait mindig óriási
érdeklődés kíséri.
Eben az évben is átadásra kerül a Közönség-díj, melyet a 30 díjazott közül
egy fő nyerhet el.
A „prímákra” június végétől telefonon,
SMS-ben,
interneten
a
www.primaprimissima.hu honlapon,
illetve ősztől a nagyobb bevársárló

hogy e maroknyi kis csoportot eligazítja
a rejtvényfejtés kacskaringós ösvényén,
kit-kit képességei és tudása szerint.
Az ismerkedés és bemutatkozás után
egyforma rejtvényt kapunk: hamar kiderül, kinek mi az erőssége, s immár
személyre szabott edzéstervvel haladunk tovább. Trénerünk továbbra is ott

Ünnepi közgyűlésen emlékezett meg alapításnak 15. évfordulójáról a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete június 13án. Szlávik Jánosné elnök a kastély dísztermében tartott eseményen felidézte 1995. június 14-ét, amikor is 23 lelkes ember létrehozta az egyesületet, melynek első elnöke Mélykúti Csaba gépészmérnök, helytörténész lett. Örömmel láttak munkához, terveik között szerepelt a kastély idegenvezetőinek képzéséhez
szükséges helytörténeti kutatás, kirándulások Grassalkovich és
Erzsébet királyné nyomában bel- és külföldön. Az Erzsébet kultusz jegyében az első két évben Erzsébet bált rendeztek, s szavalóversenyt hirdettek a királyné költeményeiből.
Az alapító elnök 2006-ban bekövetkezett halála nem törte meg az egyesület presztízsének erősödését, s igyekeztek szellemi hagyatékának megfelelően dolgozni. Ezt elismerve a
kastély vezetősége együttműködési
megállapodást kötött az egyesülettel,
s azóta a nagyobb rendezvényeken
tagjaik segítségével tartják nyitva a
Királydombi pavilont.

Máriabesnyőn és a Basilica Minor
rangra emelt Kegytemplomot.
Kirándulásaik szintén sok érdeklődőt vonzottak. A tavalyi Andrássy
emlékévben kétnapos kiránduláson
vettek részt Szlovákiában, melynek
során Krasznahorka, Betlér kastélyai
mellett Homonnán, Tőketerebesen, a
kastély és az Andrássy mauzóleum,
az Oláhpataki kúria (Andrássy szülő-

Egyre tartalmasabbá váló helytörténeti munkájuk lehetővé tette a Kastélybarát Klub megalakítását, amely
tavaly is nagyon aktívan működött.
Mind többen jöttek el klubestjeikre
még Budapestről is. Ezeken szó esett
az Andrássy szobrokról, Grád András vezetésével felelevenítették ismereteiket a fegyvergyűjteményről,
Lencsés György kalauzolásával
megtekintették a Mária Múzeumot

háza) megtekintése adott felejthetetlen élményt. Idei terveik hasonlóan
tartalmasnak ígérkeznek.
A hagyományos programok mellett
készülnek a kastély új szárnyának átadására. A közgyűlést követő ünnepi
műsorral a tagságon kívül az egyesületet támogató szervezeteknek és
magánszemélyeknek is köszönetet
mondtak.

központokban, valamint a Művészetek Palotájában elhelyezett szavazódobozokba bedobott szavazatokkal
lehet majd voksolni. A legtöbb szavazatot kapott jelölt részesül majd a
Közönség-díjban, illetőleg az azzal
járó 50 ezer eurós pénzdíjazásban.
A
szavazásról
bővebben
a
www.primaprimissima.hu honlapon
tájékozódhatnak az érdeklődők.
segédkezik körülöttünk – többünk elégedetten jegyzi meg magában, hogy
ilyen nehézségű rejtvény megfejtéséről
ezidáig még álmodni sem mert.
Lassan oldódik a hangulat és immár
fesztelenül vágunk neki a következő
akadálynak: futballozunk a rejtvénypályán. Viktor a kinagyított ábrán vezeti a
„labda” útját, a rejtvényfejtők pedig saját példányukon követik a mérkőzést:
sorra bemondva a megfejtéseket. Hiába: együtt könnyebb, s a kékek győzelmével hamarosan be is fejeződik a rangadó. Még kacifántosabb rejtvények következnek, de már senki sem bánja, mert
az önbizalom ragadós, s előbb-utóbb
betelik minden egyes kocka a papírunkon. Hamar elrepül a két óra, de sebaj:
egy hónap múlva újra találkozunk.
A rejtvényfejtők a tervek szerint minden
hónap harmadik hétfőjén tartják összejövetelüket a Gödöllői Városi Könyvtárban.
G. K.

A szoptatás több mint a csecsemő táplálásának legideálisabb módja – forrása
a melegségnek és a vigasztalásnak!
A gödöllői Védőnői Szolgálat munkatársai sok szeretettel meghívják Önt az
ANYATEJ VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ ÜNNEPSÉGRE.
Az ünnepség időpontja: 2010. július 9., 10 óra
Az ünnepség helye: Polgármesteri Hivatal, díszterme
Program:Megnyitó, műsor, anyatejet adó anyák köszöntése,vendéglátás

Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület

Segítség a csángóknak
Tisztelt Leendő Támogatóink!
Reményeink szerint a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület az idén nyáron is vendégül látja a moldvai Lészped község kis iskolásainak 25 fős csapatát.
Az előző évek sikerei bátorítanak bennünket, hogy ismét maradandó élményeket szerezzünk kis barátainknak.
A program közkívánatra hasonló az előző évekhez: 4 napot töltenek a Balatonon és 3 napot Gödöllőn, családoknál.
Mivel a tavalyi vendéglátó családok szinte kivétel nélkül vállalták a gyerekeket, így az elhelyezésük megoldott.
Az előző két évhez hasonlóan, most is kéréssel fordulunk városunk lakóihoz, hogy akinek módjában áll, pénzadománnyal támogassa kis barátaink magyarországi tartózkodását!
EGYESÜLETÜNK SZÁMLASZÁMA: 65600168-11058186
Előzetes egyeztetés után személyesen is átveszünk adományokat!
Várjuk minden segítőkész ember adományát, legyen az bármily csekély, mert összeadódva lehetővé teszik tervünk megvalósítását!
Előre is köszönjük!
Szűcs Józsefné elnök és Büttner Sarolta programfelelős
30/609-5022; 28-421-235
e-mail:buttner.sarolta@gmail.com

Kép és szöveg: it

FOCI VB TIPPJÁTÉK
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub
tippjátékot indít a labdarúgó
világbajnokság alatt az egyenes kieséses rendszertől.
A JÁTÉK MENETE:
Minden nap a főtéren felállított lokálpatrióta sörsátorban várjuk a
tippeket. A sátor bejáratánál találhatók a szelvények és gyűjtődoboz,
amelybe a másnapi mérkőzések eredményeire lehet tippelni.
Aki számszerűen eltalálja a mérkőzés végeredményét (90 percnyi
rendes játékidőt figyelembe véve), 3 pontot kap, a helyes gólarány 2
pontot ér, míg a győztes csapat megtippelése helytelen gólaránnyal
1 pontot jelent.
(Példa: Mexikó-Franciaország 2-0. Aki eltalálja a 2-0-s mexikói
győzelmet, 3 pont. Aki pl. 3-1-es mexikói győzelmet tippel, 2 pont.
Aki 1-0-ás mexikói győzelmet, 1 pont.)
Döntetlen mérkőzés eredményeknél értelemszerűen 3 vagy 2 pont jár.
Minél több mérkőzésre tippel valaki, annál nagyobb az esélye a
végső győzelemre.
A legjobban tippelők értékes nyereményeket vehetnek át a
döntő napján a sörsátorban.
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Világkörüli utazás
Galléros Fecót, a tengerészt kirúgják a Szélkirálynő nevezetű
hajón elfoglalt állásából. Egyszerűen galléron ragadják és
kirakják a partra: agyő! Hogy
miért járnak el vele ilyen kegyetlenül? A bűne az volt: befalt egy egész láda sajtkülönlegességet, melyet a Datolyapartra szállítottak – volna –,
nem is akárkinek, hanem II.
Dorgálnak, a Datolyapart királyának.
Mondjuk, megbocsáthattak volna neki, ha belegondolnak, hogy Galléros
Fecó egy egér. Emberfeletti – illetve
egérfeletti – erő szükségeltetett volna
ahhoz, hogy ellenálljon egy láda különleges sajt nyújtotta kísértésnek.
De hát ebbe nem gondoltak bele. Talán azért nem, mert a legénység többi
tagja is egér volt. Ő igen, én nem?
Na, megállj! – e logika vezérelte
őket.
Galléros Fecó tehát ott áll a Datolyaparton Berg Judit és Kálmán Anna Galléros Fecó titkos naplója című
regényének az elején egyes-egyedül.
Megtapasztalhatja, mit jelent II. Dorgál alattvalójának lenni.
Üt majd a szabadulás órája. Persze
addig számos kellemes, de inkább
kellemetlen kalandja akad a Datolyaparton, annak fővárosában, Maracujában. Még egy királyváltást is megél. Dorgál király elhalálozik, a helyét
Herdál király veszi át. Eldöntheti,

Múzeumok éjszakája

Sikerprogram
(folytatás az 1. oldalról)
A Gödöllői Városi Múzeum, az Erzsébet Királyné Szálloda, a Levendula Galéria, a királyi kastély, a Mezőgazdasági
Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szak-

múzeum és a Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltára
18 órától várta a látogatókat.

A városi múzeumban a Remsey- és a
cserkész kiállításhoz kapcsolódtak a
programok, a gyerekeket cserkész foglalkozások várták, míg az idősebbek
Frey Vilmának, Remsey Jenő feleségének a családban betöltött szerepével ismerkedhettek meg. Őriné Nagy

melyikük a jobb. Vagyis inkább roszszabb.
Ám, mint fentebb már említettem,
maga mögött hagyhatja egy idő után
a helyet. Elhajózhat végre a Gyöngyélet nevű bárkán. Azt hiszik, hogy
gyöngyélete lesz? Tévednek. Innét
nem is a partra teszik, hanem be egy
hordóba, amit zsupsz, bedobnak az
óceánba.
Hány nap és hány éjjel hánykolódik a hordóban, nem tudja. Lényeg,
hogy egyszer csak megint hajón találhatja magát. Kimentik, s azontúl a
Sarki Fény nevű hajó ad egy időre otthont a számára. A Sarki Fény Murániába igyekszik. Murániában rettentő
híres üvegfúvók élnek, Annyira áthat
itt az üveg mindent, hogy a lakosság
is csupa törékeny egyedekből áll.
Galléros Fecó jól megvan, még új
hivatásra is lel a muránok között, ám
tengerészvére újabb hajóra vezérli,
ezúttal a Hurrikánra. Mely, nevének
is megfelelően, hurrikánba kerül, s
kettéreped. Fecót most sem hagyja el
a szerencséje: kifog egy lakatlan szigetet magának. Igaz, itt kénytelenkelletlen vegetáriánus kosztra kell
szorítkoznia, viszont talál egy barlangot, s abban egy kinccsel teli ládát.
Hogy mit lehet csinálni egy lakatlan szigeten mégoly sok kinccsel is,
kérdés, de hamarosan érkezik rá a válasz, mert Szubterráben, ahová egy
kósza csónak Fecónkat elviszi, jó
hasznát veszi a magával vitt néhány darabnak, smaragdnak és egyebeknek.
Cecília előadását számtalan archív fotó
illusztrálta. A rendezvények sorát a Pelikános-kút körüli rendkívül hangulatos
táncház zárta.
Az Erzsébet királyné szálloda udvarán
színes vásári forgatagot és kellemes
nyár esti zenei programokat kínáltak a
szervezők, valamint lehetőség nyílt az
épület, és Anti-Szabó János kiállításának megtekintésére is.
A Levedula galériában kézműves foglalkozás, borkóstolással és
jazz-zene hallgatással egybekötött kiállítás megnyitó csalogatta a képzőművészet iránt
érdeklődőket, akiket kisvonat
szállított a helyszínek között.
A királyi kastélyba is sokan látogattak el ezen az estén. Nem
csoda, hiszen a padlástúra és a
felújított park a legtöbb látogató számára új élményeket
kínált. A kevésbé
kalandvágyók pedig a díszudvaron kellemes zenehallgatással tölthették az időt.
Első alkalommal
kapcsolódott be a
Múzeumok Éjszakájába a Szent
István Egyetem.
Az
intézmény
nagyhírű Kosáry
Domokos könyvtárának megtekintése mellett tudáspróba, mini társasjáték-bajnokság és
a Gödöllői Fiatal Művészek
Egyesülete jóvoltából zenés
teaház várta az érdeklődőket.
A Mezőgazdasági Eszköz- és
Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum is izgalmas és érdekes programot kínált. Ezen

Szubterrában lesz még csak rengeteg kalandban része! Egy egész
évet tölt ott. Kábé. Míg aztán, nem is
akarja elhinni, megtalálja megint a
Szélkirálynőt. Az ő eredeti, igazi hajóját. Pontosabban, az találja meg őt.
Befut éppen a szubterrai kikötőbe.
Galléros Fecó a Szélkirálynőtől távol töltött három év tapasztalatával
állhat ismét a hajó kapitánya előtt.
Bátran kijelentheti: megtanulta már
megbecsülni azt, ami fontos.
6-12 éves gyerekeknek ajánlják a
regényt. Akiknek most, a nyári szünidő alatt jó szórakozást nyújthat, s
minden bizonnyal ők is sokat tanulhatnak belőle. A játékos kalandokból
helytállást, bátorságot, találékonyságot, és még sok mást, amit csak egy
világkörüli út során lehet.
(Berg Judit-Kálmán Anna: Galléros
Fecó titkos naplója)
- nád -

az estén működés közben is megcsodálhatták a látogatók a több mint 100
esztendős gépeket, ami nemcsak az
idősebb korosztálynak jelentett óriási
élményt, hanem a legifjabbaknak is,

Városi Könyvtár – Pályázati eredmények

Nem szürkülünk!
Az ENSZ jóvoltából 2010 a Biodiverzitás Nemzetközi Éve lett. Ennek
kapcsán merült fel a GATE Zöld Klub
Egyesületének tagjaiban, hogy dacolva a biológiai elszürkülés ellen, a
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ (GVKIK) és annak
IRodalmi KerekAsztalával közösen
„Sokszínűség a sötét valóságban”
címmel irodalmi, fotó és grafikai pályázatot szervezzen. Az eredményhir-

Lórántfy Krisztina: Kaméleon

detésre június 5-én, az Ünnepi
Könyvhét rendezvénysorozatán belül
került sor a Gödöllői Városi Könyvtárban. A felolvasóesttel és a beküldött grafikákból, fotókból készült kiállítással egybekötött díjátadáson
szép számmal jelentek meg a pályázók, akik névre szóló tanácsokat kaphattak a jelen lévő zsűri tagjaitól. Az
irodalmi zsűri tagjainak: Galántai
Zoltánnak, Jónás Tamásnak és Képes Gábornak volt a nehezebb dolga, hiszen a beküldött nagyszámú

vers és novella között kellett 3 díjat
kiosztania. Végülis az alábbi eredmények születtek:
A zsűri tagjai dicséretben részesítették Bukros Zsoltot Áldozat című novellájáért; Szilvásy Andrást Mit kiáltasz? c. verséért és Szűcs Attilát Őszi
napforduló c. verséért.
A GVKIK különdíját nyerte Csípő
Zsolt A lajhár c. verse; 2. helyezett
lett Drgács Gabriella Ablak c. írásával, a legjobb pedig
Nyári Klára Metamorfózis c. novellája lett.
A fotó és grafikai zsűritagok, Kresz Albert és
dr. Centeri Csaba a
következő sorrendet állították fel: fotó kategóriában 1. helyezett lett
Tiszavölgyi Zsolt; a 2.
helyen Molnár Ábel:
Az ősz utolsó lángja c.
munkája végzett, míg a GVKIK különdíját Zsedrovics Enikő: Az élet
utat tör c. alkotása nyerte el.
Grafika kategóriában 1. helyezett lett
Kusnyár Evelin, 2. helyen Deák Ferenc: A fák is szenvednek című műve
végzett. A GVKIK különdíját Lórántfy Krisztina: Kaméleon című
anyaga érdemelte ki.
A helyezést elért alkotások a könyvtár
honlapján (www.gvkik.hu) megtekinthetőek és elolvashatóak.
-jk-

Chopinnel az árvízkárok enyhítéséért

Jótékonyság a kastélyban

akik közül sokan talán most láttak először ilyen berendezéseket.
Az izgalmas programoknak és a kellemes nyáresti időjárásnak köszönhetően
csak éjfél körül zárták kapuikat az intézjb
mények.

Szilasi Alex közreműködésével a Gödöllői Királyi Kastély,
a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal és a muemlekem.hu
közös jótékonysági hangversenyt rendez 2010. július 11én, vasárnap este 7 órai kezdettel Magyarország legnagyobb barokk kastélyának
dísztermében.
Az egyórás műsorban Chopin
összes keringője felcsendül. A
koncerten befolyó összeget az
árvízben károsult műemlékek
helyreállítására ajánlják fel.
jb
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

2010.
március 20-november 14.:
REMSEY JENŐ GYÖRGY
(1885-1980)
festőművész, író
EMLÉKKIÁLLÍTÁSA
KÉPZŐMŰVÉSZETI
KIÁLLÍTÁS

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
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Város–Kép

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!

Avatásra várva
A Magyar Szabadság Napján avatják fel
a megújult Világfát, ami június 19-én ér-

Kosáry Domokos (1913–2007), történész
1913. július 31-én született Selmecbányán (ma: Banská Stiavnica, Szlovákia). A családnak erős gyökerei voltak a Felvidéken, apja, Kosáry János zongoraművész és zenetanár, nyelveket tanított a főiskolán. Édesanyja, Kosáryné Réz Lola néven közismert író volt. A Trefort utcai gimnázium után az
Eötvös József Kollégiumba jelentkezett, ahol a történelemlatin szakot választotta.
Kiváló tanárainak, nyelvtudásának, nagyszerű memóriájának
és éles logikájának köszönhetően már az egyetemisták közül
is kitűnt, és a diploma megszerzését követően könnyedén jutott külföldi ösztöndíjhoz. Kortársai nagy többségétől eltérően nem a „baráti“ Németországba igyekezett, hanem Franciaországba és Angliába. Ezek az utazások meghatározóak voltak számára. 1936-ban szerzett doktorátust, majd 1941-ben
Teleki Pál megbízásából az Egyesült Államokban tett tanulmányutat.
Kollégiumi tanári állása mellett az újonnan, és részben éppen
az általa szervezett Teleki Pál Intézet keretébe tartozó Magyar
Történettudományi Intézet igazgatóhelyettese lett (1941),
majd főszerkesztőként a Revue d'Histoire Comparé élén állt
(1943–1949).
Az 1945 után kialakuló politikai rendszerrel szemben ellenálló, renitens Kosáry történészi pályafutása veszélybe került.
Eleinte, mint mindenki más is, remélhette, hogy egy valóban
demokratizálódó Magyarországon mind ő maga, mind szakmája kiváló lehetőségekhez juthat, a kegyelmi idő azonban
nagyon rövidnek bizonyult. E rövid időre esett, hogy a budapesti egyetemen tanszékvezető tanárként működhetett
(1946–1949). Ettől kezdve Kosáry Domokos parkolópályára
került. A Történettudományi Intézet alkalmazta tiszteletdíjas
kutatóként, majd 1952 augusztusáig az Országos Könyvtári
Központnál (OKK) – a hozzá hasonló sorsra jutott tudósokkal együtt – működött a hazai könyvtárügy megszervezése és
korszerűsítése érdekében. Az Agrártudományi Egyetemmel
ekkor került kapcsolatba, majd az OKK megszűnése után, az
egyetem alkalmazta alakulóban lévő Központi Könyvtárában
(1952. október 3.).
Kosáry első munkaköre „szerzeményezési csoportvezető“
volt. Évi ötezer mű beszerzését, leltározását, továbbá mintegy
százötven folyóirat megrendelését és nyilvántartását egy teljes- és három részmunkaidős munkatársával látta el. Az állománygyarapítási csoport vezetése mellett még az olvasószolgálati csoportot is vezetnie kellett, sőt, még heti négy órában
kölcsönzési ügyeletet is ellátott. Külön feladatai is voltak: a
könyvtár helyzetéről jelentést állított össze, kidolgozta a Gödöllőre költözés koncepcióját (az épületet jól ismerte, ugyanis
civilként falai között ette 1945-ben a hadifoglyok szűkösen
mért kenyerét), vázolta az Egyetemi Könyvtárbizottság feladat- és hatáskörét.
Az egyetem székhelye 1954 őszétől fokozatosan Gödöllőre
helyeződött át. 1955. január 1-jén Kosáry Domokos kapott
megbízást, majd kinevezést az igazgatói teendők ellátására.
Eltökélt szándéka volt „határozott arculatú, valóban központi
jellegű, tudományos színvonalú olyan könyvtár kifejlesztése,
amely be tudja tölteni az egyetemen rá váró feladatok mellett
a tudományos könyvtárak sorában őt megillető helyet is“.
Az új gödöllői otthon „belakása“ után a könyvtár racionális
szervezetének kialakítása, a munkakörök tisztázása következett. Az állománygyarapítást továbbra is ő tartotta kézben. A
kiadványcsere-kapcsolatok eredményeként 1955-ben 155-re
ugrott a külföldi partnerek száma, s az egyetemi kiadványokért cserébe 370 könyvvel és 11 kurrens folyóirattal gazdagodott a könyvtár.
Elévülhetetlen érdeme, hogy lenyűgöző történelmi és bibliográfiai tudása révén igen sok értékes hungarikum került az
állományba. Vezetése alatt a gödöllői központi könyvtárat az
ország minden tájáról, sőt még határainkon túlról is több
szakember kereste fel, hogy megismerkedjék a könyvtár
gyors felemelkedésének titkaival; a szakmai testületek pedig
szívesen választották tanácskozásaik színhelyéül az egyetemet.
Történészként célul tűzte ki, hogy a Központi Könyvtárat az
agrártörténeti kutatások bázisává fejleszti.
Az Egyetemi Tanács július 7-én tárgyalta Kosáry javaslatát,
és határozatot hozott arról, hogy befogadja az agrártörténeti
kutatást. A könyvtár feladatai közé sorolta a hazai agrártörténeti hagyományok feltárásának az elősegítését, és megbízta
Kosáry Domokos igazgatót, vegye kézbe a javasolt Agrártörténeti Munkaközösség megszervezését, melynek során rövidesen kiadásra került az Agrártörténeti Szemle című folyóirat első száma.
Kosáry Domokos időszakában 5 kiadványsorozat hívta fel a
figyelmet a könyvtárra az agrártörténeti folyóirat mellett.
Elérkezett 1956. A történészek a Petőfi Körben, majd a Történészek Forradalmi Bizottságában – Kosáry Domokos elnöklete alatt – tevékenykedtek, és keresték a választ a magyarság sorskérdésére. A forradalom idején a Magyar Törté-

nészek Nemzeti Bizottságának elnöke volt. Igen emlékezetes
és hatásos felszólalása 1956. november 2-án hangzott el az
Egyetemi Forradalmi Bizottság által összehívott összdolgozói ülésen, amikor arra figyelmeztetett, hogy kár lenne a forradalom által megteremtett nemzeti egységet pártok alakításával megbontani. A forradalom tisztaságát is meg kell őrizni.
Nem szabad megengedni, hogy bárki személyes bosszúját érvényesítse. Tudomására jutott, hogy néhol szovjet emlékművet gyaláztak meg, rongáltak meg. Ezt egyetlen nagyhatalom
sem tűri el – mondta. Levélben fordult a kormányhoz, hogy
lépjen fel az efféle, a forradalomtól idegen cselekmények ellen. Kosáry felszólalását nagy taps fogadta. Szavaiban még
azok sem találtak kivetnivalót, akik a forradalom után vezető
szerephez jutottak.
Pozíciója megerősödött, amit arra használt, hogy a könyvtárat bevezesse a nemzetközi szakmai életbe. Munkáját azonban nem sokáig folytathatta, 1957 novemberében letartóztatták és 1958-ban négy év börtönre ítélték. Ott írta meg a
Széchenyi Döblingben című könyvét, ami azonban csak
1981-ben jelent meg. 1960-ban amnesztiával szabadult.
Ezt követően ismét parkolópályára került. Előbb a Pest Megyei Levéltárban, azután az MTA Történettudományi Intézetében kapott munkát, de mindkét helyen lehetősége volt rá,
hogy a háttérbe húzódva ugyan, de történészként folytathassa
tevékenységét. Elsősorban az érdekelte, hogy dolgozhasson –
és dolgozott is.
Már nem volt előírás, hogy Kosáry Domokos kizárólag a magyar történetre vonatkozó források és irodalom gyűjtögetésének áldozza idejét (Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába. I-III. és utódkötetek), hanem megjelenhetett a Művelődés a XVIII. századi Magyarországon (1980),
a Széchenyi Döblingben (1981), majd a gyűjteményes kötet
A történelem veszedelmei címmel (1987). 1982-től az MTA
levelező, 1985-től rendes tagjává választják, majd 1990. május 24-től 1996. május 9-ig két ciklusban a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt. E minőségében átszervezte az
intézményt, és biztosította az autonómiáját. 1991-től a Teleki
László-Alapítvány kuratóriumának elnöke, majd a Magyar
Külügyi Társaság elnöke lett. A Magyar Történelmi Társulat
2000-ben elnökévé választotta. Több külföldi akadémiának is
tagja volt. Számos hazai és külföldi kitüntetésben részesült.
Hálás volt az Agrártudományi Egyetemnek, hogy befogadta,
és igen rövid idő alatt nem csupán kiemelte könyvtárát az elmaradottságból, a szervezetlenségből, hanem a legjobbak közé vezette. Egyúttal kiemelkedő személyisége volt annak a –
eredeti hivatásából kiszorított – csapatnak, amelynek tagjai a
diktatúra afféle tudós rabszolgáiként, a haza és a tudomány
iránti elkötelezettségből korszerűsítették a magyar könyvtárügyet s emelték a történelem fintoraként magasra.
„Nincs olyan rossz helyzet, amelyből ne lehetne tisztességesen kijutni“ – mondta egy riporternek. Mindig is bízott benne,
hogy nemcsak egy személy, de egy nemzet is túl tud jutni a
leggyászosabb korszakokon is.”
Alig néhány évet töltött egyetemi katedrán, és mint maga
mondja, nem hozott létre „iskolát“. Nem adatott meg neki,
hogy diákokkal, tanítványokkal vegye körül magát. Legalábbis formálisan nem. Ma mégis azt látjuk, hogy több generáció
tagjai tekintettek rá mentorként és példaképként.
Kosáry Domokos 2007-ben hunyt el, nevét 2008. október 29én vette fel a Szent István Egyetem tudományos szakkönyvtára, amely azóta Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár elnevezéssel működik. Bejáratánál a névadó emléktáblája látható.
Forrás:
Walleshausen Gyula: Kosáry Domokos, a tudományszervező
könyvtárigazgató 1951–1957. Szerk. Koósné Török Erzsébet. Közread.
a Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár. Gödöllő,
2009. 59 p.
Ormos Mária: “90“ Kosáry Domokos. Magyar Tudomány, 2003/8
1045–1048. p.

szárny
fesztávokkal
rendelkező szobrot június 19-én délelőtt
rendőri felvezetéssel
szállították Pécsváradról Gödöllőre. Alkotóelemeit az Alsóparkban illesztették össze, majd daruval
emelték a helyére. Az eredeti Világfa
szellemiségét hordozó új alkotás egy
felszálló madár képét igyekszik feleleveníteni. Az új emlékmű egyes részei
cserélhetőek lesznek, az időjárás viszontagságai ellen felületkezeléssel védekeznek majd.
A múlt héten nagy erőkkel dolgoztak a
domb kialakításán is. A VÜSZI Kft.
kertészeti részlegének munkatársai
gyepszőnyeggel borították be, és a felső
terület kövezése is megtörtént.
Az elmúlt években Gödöllő jelképévé
vált alkotás az EGT/Norvég Alaphoz
benyújtott „Várostörténeti és kulturális
szempontból jelentős helyszínek rehabilitációja, többcélú hasznosítása“ című
pályázatnak köszönhetően újulhat meg.

Megérkezett a megújult Világfa

kezett meg Gödöllőre. Velekei József
Lajos szobrászművész alkotását hoszszas előkészítést követően még a múlt
héten szombaton helyezték el a megújított dombon lévő két méter magas talapzaton.
A 7 magas, és körülbelül 7 méter széles

Védetté nyilvánították Kalocsay Kálmán síremlékét
Kalocsay Kálmán infektológus orvos,
eszperantó költő, műfordító és szerkesztő
életútját június 9-ei számunkban
„Akikre emlékezünk“ rovatában ismertettük olvasóinkkal.
Örömteli a hír, hogy azóta a Gödöllői Városi Múzeum kezdeményezésére a Nemzeti Kegyeleti Bizottság a máriabesnyői
temetőben nyugvó tudós és eszperantó
költő nyughelyét országosan védetté, s
ezzel a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította.
jb

Meghívó
A Történelmi Vitézi Rend
Közép-Magyarországi Törzsszéke és a
Szent György Lovagrend Békéscsabai Priorátusa és a
Gödöllői Lokálpatrióta Klub tisztelettel meghív minden
érdeklődőt a Pozsonyi csata Emlékoszlopának felavatására.
A 4 és fél méter magas, honfoglalás kori motívumokkal
díszített oszlop, mely lovag vitéz Füredi Gábor fafaragó alkotása,
méltó emlékhelye lesz a szentistváni államalapítás, valamint a
magyarság Kárpát-medencei megmaradás szempontjából döntő
jelentőségű, 907-es Pozsonyi csatának.
Időpont: 2010. június 26. (szombat) 18.óra
Helyszín: Nemzeti Együvé Tartozás Parkja (Táncsics Mihály út)
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Élő–Világ

Mesterségesen szaporítják a világ legritkább teknősét

Indiai oroszlánt fogadott örökbe

Bécsben raktak fészket

Joshi Bharat apa lett
A tenyésztés sikere
Reiner
és
Peter
Praschag grazi teknőskutatók mellett egy tudósokból, zoológusokból, állatorvosokból és
gondozókból álló csoportnak köszönhető.

A világon először sikerült mesterséges körülmények között
szaporítani a világ legritkább
teknős faját a bécsi Schönbrunni állatkertben.
A Természetvédelmi Világszövetség
Vörös Listáján a kihalófélben lévő állatok (Critically Endangered) kategóriájába tartozó Batagur teknősök két
fiatal példánya május elején bújt ki a
tojásból az állatkertben – közölte az
intézmény vezetősége.
Az akár hatvan centiméterre is megnövő, szürkésbarna vízi teknősökből

jelenleg mindössze húsz példány él a
Földön, ebből hat Schönbrunnban. Az
elmúlt évszázadban az állatok még

honosak voltak Délkelet-India, Banglades és Mianmar folyóiban. De mivel húsuk és tojásuk gasztronómiai

különlegességnek számít, a Batagur
teknősök (Batagur baska) mára
szinte teljesen kihaltak.

Áprilisban négy teknőst – köztük két vemhes nőstényt – adtak át
a bécsi állatkertnek.
A csapat legfontosabb feladata az
volt, hogy a lehető legrövidebb idő
alatt a legoptimálisabb körülményeket
teremtsék meg a
teknősök számára, a nőstényeket tojásrakásra ösztönözzék és a következő hetekben
folyamatos
megfigyelés
alatt tartsák.
A fiatal állatok ősztől láthatóak az állatkert akváriumházában.
pts

Elveszítjük a nemzeti parkot

Rizsföldek helyén vizes élőhely
A Kiskunsági Nemzeti Park részét képező Felső Kiskunsági
Szikes puszta egykor gazdag
vízellátottságú, fajgazdag, változatos élőhely volt, amely ma
jelentős környezeti problémákkal küzd. A Kiskunsági
Nemzeti Park Igazgatóság támogatást nyert „A Kisapaji-rét
vizes élőhely rekonstrukciója”
című projekt megvalósítására,
aminek keretében helyreállíthatják a területet.

A tervezett látkép egy példája

A nagytérségi vízrendezés a belvizek kiterjedését és tartósságát jelentősen csökkentette,
leszállította a talajvizet.
Ezen felül a múlt rendszerben a rizstermesztéssel kísérletező tervgazdálkodás a víz
áramlását akadályozó,
a terepszintből kiemelkedő vonalas létesítményeket hozott létre. A
projekt
során e létesítmények
kerülnek megszűntetésre.
Az élőhely jelentőségét
mutatja, hogy olyan védett illetve fokozottan
védett növényfajoknak
ad otthont, mint az
agárkosbor, törpe nőszirom, bugás hagyma,
őszi füzértekercs, állatvilágának értékes képviselője a túzok, a kék

Árvízből mentett vadmadarakat keltetnek

Mentett az Állatkert
Árvízből mentett vadmadarakat keltetnek a fővárosi állatkertben. Vörösgémektől, nagykócsagoktól és egyéb vadmadaraktól származó, az árvízből
kimentett tojásokat keltetnek
a Fővárosi Állat- és Növénykertben – tájékoztatott az intézmény június 17-én közleményében.
Természetvédelmi őrök a Tisza-tavi
madárrezervátumban gyűjtötték öszsze június elején az árvíz által fenyegetett fiókákat és a madártojásokat a
csak csónakkal megközelíthető költőtelepekről.
A fiókák a Hortobágyi Nemzeti Park
természetvédelmi mentőhelyére kerültek, a tojásokat pedig a Fővárosi
Állat- és Növénykertbe szállították
keltetés céljából.
A tojások nagy része fokozottan védett madaraktól – vörösgémektől (Ar-

A terület jelenleg

vércse, a gólyatöcs és az ugartyúk. A
terület ma a nemzetközi jelentőségű
vizes területek védelmét szolgáló
Ramsari-egyezmény hatálya alá tartozó országos jelentőségű védett,
egyben NATURA 2000 terület és az
UNESCO által kijelölt Bioszféra Rezervátum.
A természetvédelmi célú beavatkozások hatására a rehabilitált élőhelyen
megerősödnek a nemzeti és Európai
Uniós természeti kincs részét képező
fajok populációi, életközösségei. pts
több, általában természetvédelmi oltalom alatt álló szárnyast mentenek
meg. A behozott madarak többféle
problémával kerülnek be, az áramütéstől a mérgezésen át egészen a
csonttörésekig. A madármentésben a legfontosabb cél, hogy
a gyógyult, megerősített állatokat visszaengedhessék a természetbe.

Madármentő munkájában az intézmény szorosan együttműködik a hazai nemzeti parkokkal és a Magyar Madártani és
Vörösgém Természetvédelmi Egyesülettel. A mentőtevékenység a südea purpurea) és nagykócsagoktól nökre és a denevérekre is kiterjed.
(Egretta alba) származik. Keltetőbe
pts
helyezték őket és a szakembeNagykócsag
rek megállapították, hogy többségükben életképes embriók
fejlődnek a tojásokban. A kikelő fiókákat megfelelő előkészítés után a természetbe fogják
visszajuttatni.
A Fővárosi Állat-és Növénykertben évente félezernél is

Kicsalták a fővárosi állatkertbe az indiai sorselemzőt munkatársai a TV2-től,
majd egyenesen az indiai oroszlánok kifutójához kísérték.
– Még akkor sem esett le, hogy miben mesterkednek – meséli Bharat, akit azzal leptek meg munkatársai, hogy örökbe fogadtak neki egy indiai oroszlánt,
hogy megköszönjék neki a
Kankai és Shirwane
Joshi Bharat műsorban végzett munkáját. – A kezembe
adták a bizonyítványt, és
megértettem, mostantól a
nevelőszülője vagyok Kankainak, az indiai oroszlánnak. Csak álltam ott meghatottan, és arra gondoltam, az
ő őshazája az én őshazám is.
A két ﬁatal nőstény, Kankai
és Shirwane egy hónapja érkezett az állatkertbe. Nagyon ritka, kihalófélben lévő fajta, már csak ötszáz példány él a földön.
– Egy tartományból érkeztünk, ráadásul Oroszlán jegyben születtem – nevet
Bharat. – Igaz, abban különbözik, hogy ő húst eszik, én pedig vegetáriánus vagyok. Néztem az embereket, a munkatársaimat, akik már a barátaim. A két
együtt töltött évért a barátságukat is megkaptam tőlük.
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 26-27.:

dr. Sebesztha László
Tel.: 06-30-9748301
Veresegyház, Vásárhelyi u. 8.
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Közérdek

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT BURGONYÁBÓL ELŐÁLÍTOTT TAKARMÁNY FORGALOMBA HOZATALÁNAK
ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK TILALMA

A géntechnológiával módosított EH92-527-1 (BPS-25271-9) burgonyából előállított takarmány Magyarország területén történő forgalomba hozatala, illetve az ilyen burgonyának Magyarország területén az élelmiszerekben vagy egyéb takamányokban való véletlen
vagy technikailag elkerülhetetlen előfordulása ügyében a géntechnológiai tevékenységről
szóló 1998. évi XXVII. törvény 11/B.§-a alapján hivatalból indított védzáradéki eljárásban
az Országos Gyógyszerészeti Intézet szakhatósági állásfoglalását, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakhatósági állásfoglalását is figyelembe véve a
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, mint géntechnológiai hatóság határozatot
hozott, melyben a 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a géntechnológiával módosított EH92-527-1 (BPS-25271-9) burgonyából előállított takarmány Magyarország terüöletén történő forgalomba hozatalát és felhasználását, illetve az
ilyen burgonyának Magyarország területén az élelmiszerekben vagy egyéb takarmányokban való véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen előfordulását a tilalom visszavonásáról szóló rendelkezés közzétételének napjáig tartó hatállyal megtiltotta. A határozat a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban (Budapest, Kossuth Lajos tér 11.)
megtekinthető, továbbá megjelent a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő LXI. évfolyamának 2. szánában.
Határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a határozat
bírósági felülvizsgálata kérhető. A Fővárosí Bírósághoz címzett keresetlevelet a határozatnak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény 78.§-ának (10) bekezdése szerinti közléstől számított harminc napon
belül lehet benyújtani a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági
Főosztályához vagy ugyanehhez a szervhez címezve (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér
11.) ajánlott küldeményként postára adni.
GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT BURGONYA TERMESZTÉSI ÉS FORGALOMBA HOZATALI TILALMA

A keményítő amilopektin-tartalmának növelése céljából a géntechnológiával módosított
burgonyatermék (Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonal) ügyében a géntechnológiai
tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 11/B. §-a alapján hivatalból indított védzáradéki eljárásban az Országos Gyógyszerészeti Intézet szakhatósági állásfoglalását,
valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakhatósági állásfoglalását is figyelembe véve a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, mint géntechnológiai
hatóság határozatot hozott, melyben a keményítő amilopektin-tartalmának növelése céljából a géntechnológiával módosított burgonyaterméknek (Solanum tuberosum L.EH92527-1 vonal) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint Magyarország
területén történő forgalomba hozatalát és felhasználását a tilalom visszavonásáról szóló
rendelkezés közzétételének napjáig tartó hatállyal megtiltotta. A határozat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban (Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) megtekinthető, továbbá megjelent a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő LXI. évfolyamának 2. számában.
Határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a határozat
bírósági felülvizsgálata kérhető. A Fővárosi Bírósághoz címzett keresetlevelet a határozatnak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény 78. §-ának (10) bekezdése szerinti közlésétől számított harminc napon
belül lehet benyújtani a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági
Főosztályához vagy ugyanehhez a szervhez címezve (1055. Budapest, Kossuth Lajos tér
11.) ajánlott küldeményként postára adni
POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Tájékoztatjuk a tisztelt gödöllői lakosságot, hogy
Gémesi György polgármester júliusi fogadónapját az
alábbi időpontban tartja:
2010. JÚLIUS 14., SZERDA: 10 – 12 ÉS 14-16 ÓRA KÖZÖTT.

TÁJÉKOZTATÁS
KÖZTISZTVISELŐI NAP
Gödöllő város Polgármesteri
Hivatala
a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény
71/A. §-a alapján a
Köztisztviselők Napjára való
tekintettel

2010. JÚLIUS 1-ÉN,
csütörtökön és
2010. JÚLIUS 2-ÁN,
pénteken

ZÁRVA TART.
Megértésüket köszönjük!
Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

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.
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.
A Gödöllő Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Okmányiroda tájékoztatója teljes terjedelemben a www.godollo.hu címen,
valamint a www.szolglat.com címen a 2010.
június 9-ei lap 10. oldalán olvasható.

FELHÍVÁS PARLAGFŰMENTESÍTÉSRE
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény értelmében minden földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A védekezési kötelezettség ellenőrzését belterületen a települési jegyző,
külterületen a körzeti földhivatal végzi.
Amennyiben a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni.
Belterületen a közérdekű védekezést a jegyző, külterületen a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve rendeli el. A közérdekű védekezés
költsége a földhasználót terheli.
A közérdekű védekezés elrendelése önmagában megalapozza a növényvédelmi bírság kiszabását. A bírságot a 2008. szeptemberi jogszabályváltozásokat követően mind belterületen, mind pedig külterületen a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal jogosult kiszabni.
A növényvédelmi bírság mértéke 15.000.-5.000.000.-Ft között határozható meg, s ismételten kiszabható.
Fentiek alapján felhívjuk minden földhasználó, földtulajdonos, termelő
figyelmét, hogy legkésőbb 2010. június 30-ig, majd szükség szerinti gyakorisággal ismételten végezzék el ingatlanuk parlagfű és egyéb gyomok
elleni mentesítését!
Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda

AZ IDEJÉBEN FELISMERT MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.

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 28., hétfő, a reggeli órákban
1. Hegy u-i buszforduló
2. Hegy utca 21. sz. körül
3. Sőtér u. közepe (Vőfély – Kápolna
közé)
4. Blaháné útra a Hársfa u. után
5. Blaháné u. 220. sz. elé

6. Lázár V. u. első negyede
7. Lázár V. u. 80. sz. körül
8. Lázár V. u. utolsó negyede
9. Állomás u. 8. sz. elé
10. Palota-kerti MÁV épület mellé
11. Ady E. sétány 10. sz. elé
12. Ady E. sétány 24. sz. elé

Cs. u. találkozása
10. Pacsirta u. 10. sz. elé
11. Pacsirta u. 18. sz. elé
12. Gébics u-i játszótér

Kihelyezés: június 29., kedd, a reggeli órákban

1. Faiskola u. 3. sz. elé
2. Faiskola tér 12. sz. elé
3. Fürdő u. – Kőrösi Cs. sarok
4. Villanytelep u. 7. sz. elé
5. Déryné u. 7. sz. elé
6. Hajnal u. 4. sz. elé
7. Kőrösi Cs. u. 7. sz. elé
8. Kőrösi Cs. u 26. sz. elé
9. Liszt F. u. 5. sz. elé
10. Liszt F. u. 22. sz. elé
11. Dalmady u. 5. sz. elé
12. Dalmady u. 17. sz. elé

1. Ady E. sétány 56. sz. elé
2. Martinovics u. 3. sz. elé
3. Martinovics u. 19. sz. elé
4. Martinovics u. 25. sz. elé
5. Méhész köz – Lovas u. sarok
6. Major u. – Lovas u. sarok
7. Repülőtéri u. 4. sz. elé
8. Repülőtéri u. 20. sz. elé
9. Dessewffy u. – Magtár köz sarok
10. Dessewffy u. – Török I. u. sarok
11. Dessewffy u. – Telep u. sarok
12. Hajnóczy u. – Batsányi u. sarok
Kihelyezés: június 30., szerda, a reggeli órákban
1. Lovarda u. - Hajnóczy u. sarok
2. Honvéd u. - Tavaszmező u. sarok
3. Kétház u. – Török I. u. sarok
4. Honvéd u. – Pacsirta u. sarok
5. Dessewffy u. 21. sz. elé
6. Pacsirta u. - Török I. u. sarok
7. Török I. u. - Tavaszmező u. sarok
8. Tavaszmező u. 25. sz. elé
9. Tavaszmező u. – Telep u. – Kőrösi

Kihelyezés: július 1., csütörtök, a
reggeli órákban

Kihelyezés: július 5., hétfő, a reggeli
órákban
1. Csipke u. 7. sz. elé
2. Légszesz u. 9. sz. elé
3. Fürdő u. – Légszesz u. sarok
4. Sík S. u. 6. sz. elé
5. Sík S. u. 18. sz. elé
6. Isaszegi u. – Alvég u. sarok
7. Baromfitelep
8. Méhészet
9. Isaszegi u. 7. sz. elé
10. Isaszegi u. 30. sz. elé
11. Isaszegi u. 57. sz. elé
12. Isaszegi u. 80. sz. elé

A Gödöllőn lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata
óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor
várják őket a Flór Ferenc Kórházban
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., tel.: 06-28/507-126) vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.
IDŐPONT: 2010. JÚNIUS 18. – JÚLIUS 13.

Információ: ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete
Telefon: 06-1-465-3823
A lehetőség adott! Éljenek vele!

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 21-27-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.:545-585.
Június 28-július 4-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420243.

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
VB-terasz a szálloda udvarán! VB menük. Sör: korsó: 450 Ft., pohár: 250 Ft.
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

Vívás – New-york-i ezüst

Labdarúgás – Vereséggel búcsúzott a GSK

Benkó Réka ismét remekelt Bajnok az U12-es csapat
Benkó Réka, a GEAC kardozója
ezüstérmet nyert a női kardozók New York-i Világkupaversenyén.
Benkó Réka a főtáblán 15:8-ra verte
a venezuelai Alejandra Benitezt,
15:12-re a német Stefanie Kubissát,
15:11-re az amerikai Monica Aksamitet, 15:14-re az ukrán Olga Harlant, 15:12-re a francia Léonore Perrus-t, végül 15:13-ra kikapott a kétszeres olimpiai bajnok és világbajno-

ki aranyérmes amerikai Mariel Zagunistól.
-ltBenkó Réka

Győztesek Versenye – Hanz Lilla: csodás akaraterő

„Olimpiai „ ezüstérem úszásban
A tíz éves Hanzl Lilla Zsófiát
2007-ben egy rosszindulatú
daganatos betegség támadta
meg, amellyel másfél éven át
tartó intenzív kemoterápiás
kezelés, sugárkezelés és hat
műtét után sikerrel birkózott
meg. Lilla, most újabb sikert
ért el!
A gyógyult daganatos, leukémiás
gyerekek számára minden második
évben megrendezik a World children's Winners’ Games (Onco Olympics), magyarul Győztesek
Versenyét.
Az idei olimpiai játékok június 13-16. között Moszkvában
zajlottak, 12 országból összesen
250 gyermek részvételével.
A gyermekek, akik már legyőzték a rákot, három korcsoportban és több sportágban, futball, sakk, asztalitenisz, 10 méteres légpuska-lövészet, 60 méteres futás, 100 méteres futás,
4X60 méteres váltófutás, vegyes váltófutás, ifjúsági triatlon,
25 és 50 méteres mell, hát és
szabad stílusú úszásban mérhették össze erejüket. Magyarországot 31 kis versenyzőből álló

küldöttség képviselte, az utazásukat
szervező Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány jóvoltából.
Hanz Lillát is meghívták a viadalra, mivel már öt éves kora óta úszik és
50 méteres mellúszásban állt rajthoz.
Remek úszással a második helyen ért
célba, így „olimpiai” ezüstérmet szerzett. Lilla edzője Koleszáné Petrovszki Marianna és Kolesza István,
akik a Hajós Alfréd Általános Iskola
uszodájában már öt éve foglalkoznak
-livele.
Hanz Lilla Zsófia

Az utolsó játéknapon a házigazda Tárnok próbálkozott is becsülettel, de nem
tudott a gödöllői védelem mögé kerülni
az első játékrészben, míg a GSK támadásaiban benne volt a gólveszély. Ennek ellenére maradt a gól nélküli állás,
amely a második félidő nagy részében
sem változott. A 75. perc környékén aztán a játékvezető nem adott meg egy
büntetőt a Gödöllőnek, sőt tetézve hibáját, öt perccel később a vendéglátóknak befujt egy véleményes 11-est. Köszönték szépen a tárnokiak és értékesítették az ajándék büntetőt, ezzel el is
dőlt a találkozó három pontjának sorsa.
Pár perccel a meccs vége előtt egy kontratámadás végén ismét gólt szerzett a
hazai gárda, ezzel végleg lezárva a

Gyerekeké volt a salak
ájában Péter Soma ezüst, Laveczky
Lóri bronzérmet szerzett.
-maTeniszpalánták

meccset. Az U19-es csapatnak sem sikerült a pontos búcsú. A fiatalok 2–1-re
kaptak ki.
A felnőtt csapat 32 pontot gyűjtött a
bajnokság során, ezzel a 12. helyen
zárta a bajnokságot. Mérlege: 9 győzelem, 5 döntetlen, 16 vereség. 43 rúgott és 61 kapott gól. A csapat házi góllövő listáját az ősszel 15 gólig jutó
Lovrencsics Balázs nyerte (télen Vácra igazolt), a második legtöbb gólt
Nagy Roland és Tóth László szerezte,
szám szerint 8-8 találatot.
Az U19-es csapat 30 pontot gyűjtött,
ezzel a 13. helyen végzett. 9 győzelem
mellett, 3 döntetlent és 18 vereséget ért
el Sztriskó István csapata, 69 rúgott
gólja mellé 71-et kaptak. A legtöbb gólt
Koczeth Zsolt lőtte, aki A bajnokok
19-szer vette be az ellenfelek kapuját a bajnokság
során. A házi rangsorban
az egyaránt 8-8 gólos Ifj.
Sztriskó István és Berze
Tamás követték őt.

Bronzérmes a TIG DSE

A Török Ignác Gimnázium DSE
csapat a rangos mezőnyben a 3. helyét szerezte meg, ami remek eredménynek számít. A csoportmeccsek
során a későbbi ezüstérmes Békés-

csabától kaptak ki a gödöllői fiatalok,
míg a Veszprém és az Alsóörs csapatát sikerült legyőzni, így az elődöntőbe jutott a TIG. Itt, a későbbi aranyérmes Siklós jobbnak bizonyult, de a
bronzmeccsen nagy csatában a Tata
gárdáját sikerült legyőzni, ezzel a tanévi diákolimpia versenyének
kézilabda szakágában a III.
korcsoportosok között a TIG
DSE lett a harmadik.
A gödöllőiek közül két játékos is különdíjat érdemelt, a
döntő gólkirálya Tóth Attila,
a legjobb kapusa Kovács Csaba lett.
A bronzérmes csapat tagjai
voltak: Kalmár Marcell, Gőz

Diákolimpia – Triatlon

Hajós ezüst csapatban
Az elmúlt hétvégén rendezték a tanévi diákolimpiai triatlon versenyének országos
döntőit, amelyen a IV. korcsoportban a Hajós Alfréd Általános Iskola csapatban a
második helyet szerezte meg
a fiúk mezőnyében.
A Hajós iskola három tanulója
képviselte a tanévi triatlon orszá-

Utánpótlás – Bajnok az U12-es
csapat
Megnyerte az U13 ¾ pályás Pest megyei bajnokság Gödöllői csoportját a
Gödöllői Sport Klub 1997-98-as születésű gyerekekből álló csapata. A fiatalok
13 győzelmet értek el és mindössze egyszer kaptak ki. 89 góllal terhelték az ellenfelek kapuját és mindössze 15-ször
kapitulált a védelem. Kovács Szabolcs
bajnokcsapatának kerete a következő
volt: Németh Máté, Rákóczi Péter,
Szecsei Szilárd, Kiss Tamás, Molnár
Solt, Petényi Krisztián, Szűcs András,
Ifj. Morvai László, Balogh Róbert,
Maurer Tibor, Mundrusz Máté, Hegedűs Attila, Szakács Bence, Varsá-llnyi Botond, Nagy Zsombor.

Pest megyei I. osztály,
30. forduló: Tárnok –
Gödöllői SK 2–0 (0–0)

Kézilabda – Diákolimpia Országos Döntő

Június 15-18. között Pécsett rendezték a labdajátékok III. korcsoportos
diákolimpiai döntőit, több mint 1200
gyerek részvételével. A kézilabdás
mezőny nagyon erős volt, hiszen az
országos gyermekbajnokság nyolcas
döntőjéből hatan itt is képviseltették
magukat. A résztvevők: Siklós, Békéscsaba, Balmazújváros, Tata, Tatabánya, Veszprém, Alsóörs és a Gödöllő, akiktől a fele kézilabdázó jár a
TIG-ba.

Tenisz – A legkisebbek sikerei

Június 12-én, a Sport- és Egészségnap keretében tartotta a
Kiskastély Tenisz Klubban az
első Play&Stay rendszerű mini
tenisz versenyét.
A forróság ellenére sok 5 és 10 év
közötti kisgyerek nevezett, összesen
25-en játszottak. A helyiek mellett
érkeztek versenyzők Perbálról,
Zsámbékról, Vecsésről, Budapestről,
Dunakesziről…
Nagyon izgalmas, jó kis meccsek
kerekedtek, a gyerekek nagyon élvezték a játékot. Gödöllői sikereknek
is örülhettünk, hiszen saját kategóri-

Vereséggel zárta a 2009/2010es Pest megyei I. osztályú bajnokságot a Gödöllői SK felnőtt
és U19-es labdarúgó csapata. A
mieink Tárnokon vendégeskedtek, akik a kiesés elkerüléséért
léptek pályára, míg városunk
csapata már a Bag elleni győzelemmel bebiztosította helyét az
első osztályban.

Pest megyei I. osztály U19, 30. forduló: Tárnok – Gödöllői SK 2–1 (0–0)

Tibor edző, Réti Tamás, Péli Sándor testnevelő, Kovács Csaba, Tóth
Attila, Allmann Dávid, Szabó Máté,
Váczi Balázs, Babity István, Papp
Kristóf, Borhy Botond
Eredmények:
Békéscsaba – TIG DSE 23:11; TIG
DSE - Veszprém 17:16; TIG DSEAlsóörs 27-15
Elődöntő: Siklós – TIG DSE 25:14
Bronzmeccs: TIG DSE – Tata 31:29
-ll-

TIG DSE bronzérmes csapata

20. lett az A kategóriában, míg
egyéni B kategória mezőnyben
(nem igazolt sportolók) Kovács a
10. lett.

gos döntőjében városunkat, név szerint Eperjesi
Benjamin,
Kovács
Márk és Palkovics
Áron. A nagyszerűen
teljesítő fiatalok jutalma
az ezüstérem lett csapatban, a IV. korcsoportban.
Egyéniben a versenyszerűen triatlonozó Palkovics a 11., míg Eperjesi a
Eperjes Benjamin, Kovács Márk, Palkovics Áron

ÚSZÁSOKTATÁS!
A Hajós Alfréd Általános Iskola uszodájában Gödöllőn 2010. június 16 - július 06. naponta 8-10 óra között
(választható időpontok: 8:00–8:40, 8:40–9:20, 9:20–10:00) Úszásoktatást szervez a FUT Alapítvány
5-12 éves korig (kezdőknek és már úszni tudóknak) Részvételi díj: 14.000.-Ft, Jelentkezés és érdeklődés:
Bencsik Ernő tanár úrnál, reggel 7 és 9 óra között, valamint 19 óra után a 420-632-es telefonszámon.

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 a +36/70-60-44-388-as telefonszámon lehet!

-tt-
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HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!
H IRDETÉSE

13700

PÉLDÁNYBAN JELENIK
MEG HETENTE !

H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

*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 +3620/9194-870

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
*GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK 4,1 MFT
!!! PANORÁMÁS 600 nm-es építési
telek érvényes építési engedéllyel
eladó. IÁr: 4,1 MFt
20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HAZ
*Gödöllőn, Palotakerten 44 nm-es I.emeleti,
felújított jó fekvésű lakás eladó 20-772-2429
*János u. 1 szobás szép állapotú egyedi fűtéses földszinti lakás eladó. Iár
9,9MFt 20-772-2428
*Gödöllő központjában 1+2 félszobás
téglalakás 1 emeleten Sürgősen eladó ! Iár:
9,99MFt 20-539-1988
*Szabadka u.4-ben 2 szobás, erkélyes tégla,
konvektoros lakás eladó Iár:11,2 M Ft Víz, villany, festés, burkolás felújítva. 20-944-7025
*Központban két utcára nyíló ikerház eladó.
Iár 29,5 MFt 20-944-7025
*Gödöllőn központhoz közel 71 m2, 3
szobás erkélyes téglalakás eladó Iár 14 MFt
20-772-2428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*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
*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

*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
*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
*Új építésű 1+2 félszobás lakások
kertrésszel, kocsi beállóval eladók
15,7MFt-tól 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 eladó GÖDÖLLŐ Fenyvesi részen
700m2-es építési telek! 20m-es utcafront, víz,
villany a telken. Iár: 7,5MFt!! 20-539-1988

*Sürgősen áron alul! Palotakerten parkra
néző 2 szobás lakás Iár: 9.4 M FT 208042102

*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
bejáratú. Iár: 36,9 MFt 20-772-2429

*Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó
állapotú 2 szobás, 60nm-es lakás a Kazinczy
Krt Iár 10,9 MFt 20-8042102

*Kartalon csendes helyen 84 nm-es 3
szobás felújított jó beosztású családi
ház 1079 nm-es telken eladó. Iár 8,9
MFt 20-8042102

*Gödöllőn újszerű környezetben csendes
helyen 757 nm-es építési telek eladó.
Iár:14,5 M Ft. 20-944-7025
*Ügyfeleink részére keresünk eladó-kiadó,
családi
házakat,
lakásokat!
WWW.GODOLLOIHAZ.HU 20-772-2428

*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 Királytelep városrészen 2006ban 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 +3620/9194-870
*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 AKCIÓS
ÁRON eladó magasföldszinti, 2 szobás
gázkonvektor fűtésű lakás 9,9 mFt irányáron.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*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

* SÜRGŐSEN ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllőn. 1046 m2-es belterületi építési telek, 7
mFt irányáron. Gáz, csatorna bevezetve, a
többi közmű AZ utcán. Tel.: 20/9194-870

*Gödöllőn a Kertvárosban, 170 nm
lakóterű, 2 nappali + 3 szobás kifogástalan állapotú kétszintes családi ház, 1000
m2-es parkosított telekkel. Iá: 37 mFt.
Érd.: 20/310-9862

* Gödöllőn, családi okok miatt SÜRGŐSEN
eladó téglaépítésű háztömbben, 51 nm-es, 2
szobás, egyedi fűtésű, 1. emeleti lakás. Iá:
9,2 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

*ÁRON ALUL eladó Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban épült, nappali + 3 szobás, 93
nm alapterületű földszintes családi ház 1500
nm-es telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn Királytelepen 1300 nm-es
telken eladó 70 nm alapterületű, belül
részben felújított, 2 szobás családi ház. Iá:
21 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870

*Valkón 5,5 mFt-ért eladó 2 generáció
részére is alkalmas, 100 nm-es nyeregtetős
parasztház 2 szobával, 2 konyhával, fürdősz.val, 1440 nm-es telekkel. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn frekventált helyen, panorámás
dombon eladó 140 nm-es lakóterű nappali+4 szobás, kétszintes családi ház 540
nm-es telekkel. Iá: 26,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Szadán 1500 nm-es, összközműves építési
telkek eladók. Érd: +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
*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 28/411086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn csendes környezetben található,
100 nm alapterületű, 3 szobás részben
felújított családi ház 615 nm-es telekkel. Ár
megegyezés szerint. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Bagon SÜRGŐSEN ELADÓ 1100 nm-es,
örökzöldekkel és gyümölcsfákkal beültetett
panorámás, gondozott telek, 36 m2-es (szoba, konyha, fsz.) épülettel. Víz, villany, gáz,
riasztó. Iá: 3 mFt. Érd: 20/9194-870
*ÁRON ALUL ELADÓ! Gödöllő és Szada
határán, 1650 m2-es, 2 utcára nyíló
építési telken egy 37 m2-es, 1 szoba-konyhás alápincézett lakóépület. Gyümölcsfákkal és szőlővel beültetett telek. Ár: 12
mFt. (Csak kp fizetéssel!) FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620-9194-870

14 Gödöllői Szolgálat

2010. június 23.
*Isaszegen ÁRON ALUL sürgősen eladó újszerű állapotban lévő, 150 nm-es, 2 nappali + 5
szobás, 2 fürdőszobás kétszintes családi
ház, melléképülettel, borospincével, 1086
nm-es telekkel. Iá: 23 mFt. FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620-9194-870

*Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési telek családi okok miatt
eladó. Tel: +36-30-946-7702

*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

*Gödöllő legszebb részén, a TESCO
közelében, most épülő új lakóparkban
építési telkek ELADÓK! Tel: 30-946-7702

*Új építésű lakás, Városmajor u.-ban 38m2
kétszobás, parkettás, egyedi gázfűtéses
minőségi kivitelezésű lakás kulcsrakészen
Ár: 12,62MFt Major Zoltán +3670/77-33222 www.perfektotthon.hu
*Új építésű lakás, Városmajor u.-ban 70,5m2
háromszobás, parkettás, egyedi gázfűtéses
minőségi kivitelezésű lakás kulcsrakészen,
lakásbeszámítással is megvehető eladási Ár:
21,52 MFt Major Zoltán +3670/77-33-222
www.perfektotthon.hu
*Új ÉPÍTÉSŰ Lakások a Városmajor u.-ban a
Haraszti részen kedvező áron és egyedi
finanszírozással
eladók.
Tervek
megtekinthetők a Kossuth L. u. 34-ben. 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 egyenként 80-120 m2
nappali +háromszoba, garázs, mosókonyha,
minőségi kivitelezés, kulcsrakész állapotban
leköthetők. Átadás 2010 utolsó negyedév.
Lakásbeszámítással is lehetséges. Ár: 26- 32
MFT Major Zoltán +3670/77-33-222
www.perfektotthon.hu
*Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Minőségi ingatlanok www.perfektotthon.hu
*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:
30-919-5960,
www.ingatlanvadasz.hu - A NAGYPOSTÁVAL
SZEMBEN. Sorszám: 3643.
*BÍZZA RÁNK LAKÁSA, HÁZA FELÚJÍTÁSÁT!
Több éves tapasztalattal, referenciákkal vállaljuk lakása felújítását, fűtés-, víz-, villanyrendszer felújításától, nyílászáró csere,
és burkoláson át, akár festésig. Igény
esetén asztalosunk beépített bútorokat is
elkészíti Önnek. Ha nem akar sok mesterrel
és az anyagbeszerzéssel bajlódni: 0630919-5960. INGATLANVADÁSZ – A
NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN!
*Eladó illetve kiadó ingatlanokat keresünk
ügyfeleink részére, alacsony közvetítői
jutalékkal! Holdingatlan Ingatlanközvetítő
iroda. Tel: Erzsi: 06-20-555-5772, Kata 06-30684-5516 www.holdingatlan.ingatlanok.hu
*Eladó Gödöllőn csendes, klímás 54nmes lakás 11,8MFt, és egy 2 generációnak
is ideális 198nm-es igényes blahai családi ház, gyönyörű kerttel. Iár:64,9MFt. Tel:
06-30-684-5516
*Palotakerti nagyon szép 62nm-es lakás
sürgősen eladó. Iár:11,9MFt. Családi okok
miatt 142nm-es klímás családi ház eladó.
Iár:25,9MFt. Lakás beszámítása lehetséges. Tel: 06-30-684-5516
*Szt.János utcai lakás sürgősen eladó
Iár:11,2MFt. Igényes, 2generációnak alkalmas160nm-es családi ház 1.000nm-es
gondozott telekkel eladó. Iár:36,9MFt. Tel:
06-30-684-5516
*Galgahévízen 116nm-es felújítandó családi
ház ár alatt sürgősen eladó. Iár:13,4MFt.
Palotakerti 3.em. szigetelt lakás eladó.
Iár:10,7MFt. Tel: 06-30-684-5516

*Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó
2 db 25 m2-es épületekkel közművesítve
eladó. Tel: +36-30-946-7702

*Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű lakások eladók. Tel:
+36-30-946-7702
*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
*Aszód központi részén ÉPÍTÉSI TELEK
eladó. 1306 nm. Közművek a telek előtt az
utcában. Ikerház építésére alkalmas. Iár: 8,9
MFt. Érd: 06-30-411-8207
*SÜRGŐS! Szadán a Pazsaki úton 1440 nmes építési telek eladó. Hívjon, megegyezünk!
Iár: 7,9 MFt. Tel: 06-30-9960-003
*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
*Gödöllőn, Zombor utcai felújított első
emeleti, konvektoros, 1 szobás lakás eladó.
Ár: 6 millió Ft alku nélkül. Tel: 30-350-4346
*Gödöllőn, Palotakerten 3. em. 62 nm-es
egyedi fűtéses, 2 szobás, szigetelt lakás
eladó. Iár: 11,4 millió. Tel: 06-20-363-0040
*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
*Eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában 54
nm-es, IV.em. 2 szobás lakás. Iár: 10,5
MFt. Tel: 06-30-331-8172
*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
*Szent Imre utcában 68 nm-es galériás
lakás eladó beépített extrákkal. Iár: 22,5
M Ft. Érd: 06-30-331-7992
*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: 19,9
MFt. 30-385-7372, 30-961-7264
*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
*Gödöllő központjában eladó egy 1,5
szobás (45 nm), amerikai konyhás,
távfűtéses lakás alacsony rezsivel. Ár: 9,3
M Ft. Érd: 06-20-405-9840
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*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
*Gödöllő Központjában 1 szobás, 40 nm-es,
loggiás 1. emeleti, tehermenetes lakás
eladó. Fürdő, WC, konyha felújított. Busz,
HÉV 5 percre. Tel: 30-564-3615, 28-415-324
*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
*Gödöllő központjában, magasföldszinti,
összkomfortos (távfűtés), kiváló állapotban lévő, fiatalos, karbantartott, 2 szobás
panellakás eladó! Iár: 12.2 MFt. Telefon:
(+36 30) 771-5808
*Gödöllőn, Erzsébet körúton eladó földszinti,
2,5 szobás, téglaépítésű, konvektoros
fűtésű, 53 nm-es, felújított lakás. Ir.ár: 12,9 M
Ft. Tel: +36-20-444-4468
*Gödöllőn, a Kazinczy körúton 64 m2-es, 2
szobás, téglaépítésű, gázkonvektoros, 4.
emeleti, nem régen felújított lakás eladó. Iár:
12,3MFt. Tel: 06-30-210-0048
*Szada rózsadombján eladó modern tervezésű, összkomfortos, mediterrán stílusú
családi ház, ötletes megoldásokkal, igényes
kivitelezéssel. Össz alapterület lakótér
150nm, +szuterén 120nm, telek 840nm. 0620-98-62-770
*ÁRON ALUL eladó Gödöllőn az Alvégben
3,5+1 szobás konvektoros, cserépkályhás
családi ház melléképületekkel. Cserelakás
értékegyeztetéssel beszámítható. Iár: 17,2M
Tel: 06-30-2014-769
*Gödöllői családi házra cserélnénk (eladnánk) 2 szobás lakótelepi lakást
(városközpontban), valamint Gödöllőhöz
közeli településen lévő 3 szobás,
összközműves, kertes családi házat. Tel: 0620-968-0336
*Eladó Gödöllőn, az Egyetem téren 2
szobás, I. emeleti, felújított, gázkonvektoros
lakás, téglaépületben. Iár: 16MFt. Tel: 06-70224-6271, este.
*Tulajdonostól eladó jó beosztású, világos
lakás az Erzsébet park mellett. 62 nm-es,
1+2 félszobás, beépített szekrényekkel. 9,3
millió Ft. Tel: 06-70-369-7313
*Gödöllőn, Egyetem téren 59 nm-es lakás
teljesen felújítva eladó. Érd: 06-20-415-2678
*Gödöllő központjában, csendes helyen
eladó 2003. építésű 47 nm-es egylégterű
lakás alacsony rezsivel. (Egyedi gázfűtés,
klíma, erkély, biztonsági ajtó.) Azonnal
költözhető. Iár: 11,5MFt. (Bútorozva: 12,5M.)
Érd: 06-70-362-2672.
*Eladó: Gödöllőn, Repülőtéri úton egy 34nmes, galériás, szoba-konyha, fürdőszobás lakás
sorházban, kis előkerttel. Csere is érdekel.
Iár:9MFt. Tel: 30-597-0909, 30-856-4789
*Eladó Gödöllőn Központban 2 szobás lakás
felújítva. Érd: +36-30-201-2052
*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
*Eladó Gödöllő központjában, Kossuth L.
utcában 56 nm-es, 3.em. erkélyes, jó
elrendezésű lakás. Iár: 10,9 millió. Tel:
+36-30-907-9322
*Eladó Palotakerten IV emeletes háztömb
2, emeletén csendes, parkra néző 55nmes lakás egyedi fűtéssel, tárolóval, rendezett lépcsőházzal. Iár: 10,9M Ft. Érd:
06-20-439-6440
*Gödöllő központjában 76 nm-es felújított
lakás új nyílászárókkal, légkondicionálóval
tulajdonostól eladó. Azonnal beköltözhető.
Iár: 14,5 MFt. Érd: 06-70-334-5707
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*Gödöllő legszebb helyén eladó egy ikerlakás minkét része áron alul. 96nm +25nm
garázs, augusztusi átadással. Minden közel.
Csendes zsákutcában. Ára:23MFt. Tel: 0670-576-8741
*Gödöllőn János utcában 3.em. 2szobás,
konvektoros, erkélyes lakás eladó 11,3MFtért, vagy elcserélhető 1szobás, konvektoros,
erkélyes lakásra értékegyeztetéssel, 1-2.
emeletig. +36-20-376-0694, 28-419-675
*Gödöllőn a Fenyvesben, csendes
zöldövezetben garázskapcsolatos, 180nm
összterületű ikerház eladó. 3 szoba nappalis,
+különálló szoba garzon 500nm-es
telekrésszel. Ára: 24,5MFt. Tel: 30-827-4272
*BÍZZA RÁNK LAKÁSA, HÁZA FELÚJÍTÁSÁT!
Több éves tapasztalattal, referenciákkal vállaljuk lakása felújítását, fűtés-, víz-, villanyrendszer felújításától, nyílászáró csere,
és burkoláson át, akár festésig. Igény esetén
asztalosunk beépített bútorokat is elkészíti
Önnek. Ha nem akar sok mesterrel és az
anyagbeszerzéssel bajlódni: 0630-9195960.
INGATLANVADÁSZ
–
A
NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN!
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. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620-9194-870
*Palotakerten földszinti 1 szoba összkomfortos, felújított, berendezett 40 nm-es
lakás kiadó. Tel: 06-30-9446-816
*Gödöllő Mátyás kir.utcában családi
házam tetőtere kiadó. Teljesen különálló
lakrész, amerikai konyhás, fiatalosan
berendezett
új
bútorokkal.
(Kocsibeállóval.) Tel: 06-28-417-724, 0670-516-4176, 0670-525-0266
*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
*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
*Ambrus Zoltán közben albérlet kiadó. 55
nm, erkély, távhő, 4. emelet. 50.000 Ft +
rezsi + 1 havi kaució. Érd: 30-500-7028
*Kazinczy körúton 2 szobás, konvektoros,
téglaépítésű, IV. emeleti lakás kiadó.
60.000 Ft + rezsi. Tel: 06-30-210-0048
*Gödöllőn 2 szobás konvektoros, felújított
lakás kiadó. Tel: 06-70-372-4475
*Gödöllőn egyetemtől, vasútállomástól
5percre különálló kertes házban 46 nmes, felújított, 2szobás házrész cirkó fűtéssel, mérőórákkal kiadó (kábeltévé, internet) 2fő részére. 49.000,-/hó+rezsi, 2havi
kaució. 06-20-3-515-292.
*Gödöllő, Szabadka utcai magasföldszinti, 50nm-es, parkettás, konvektoros,
2szobás téglalakás igényesen felújítva
(nyílászáró,
vezetékek,
burkolat)
hosszútávra kiadó 1havi kaucióval
augusztus közepétől. 62.000.-Ft/hó.
20/3780-662

*1 szobás, összkomfortos, bútorozatlan,
konvektoros, külön bejáratú házrész
40.000,-Ft + rezsi + 2 havi kaucióért
hosszútávra kiadó. Tel: 06-30-639-2914
*Gödöllő központjában 2 szoba összkomfortos, gázkonvektoros, egyedi vízórás
nagy erkélyes, parkettás, redőnyös,
kábeltévés, igényesen berendezett lakások csendes környezetben kiadók. T: 0628/412-463
*János utcában kiadó 2 szobás, konvektoros, erkélyes, felújított lakás. Érd: 0620-9805-765
*Gödöllőn, Erzsébet körúton 35 nm-es,
teljesen felújított távfűtéses lakás
hosszútávra kiadó. 40 ezer Ft + rezsi + 2
havi kaució. Érd: 06-70-338-3723
*ISASZEGEN 70 nm-es kertes ház kiadó.
Érd: 06-20-375-8687
*Gödöllő kertvárosában, Hunyadi utcában
kiadó új építésű tetőtéri lakás (3 szoba, 2
fürdőszoba) magánszemélyeknek, és
üzleti tevékenységre is alkalmas. Érd: 0630-9-418-861
*Kiadó hosszútávra Gödöllőn a Szőlő
utcában 3.em. 1+félszobás, bútorozott
lakás. Tel: 06-70-612-8844
*Külön bejárattal szoba, konyha, fürdőszoba (szigetelt, gázórás) albérlet kiadó 12 személynek 45.000,-Ft +rezsiért, ill.
szoba, fürdőszoba, közös konyha lányoknak 35EFt +rezsiért kiadó. 30/581-3827
*Szt. János u. 23/c. alatt bútorozott, 2
szobás, saját közüzemi mérőkkel rendelkező lakás azonnal kiadó. 2 havi kaucióval. Tel: 06-28-411-259
*1 szobás összkomfortos házrész (külön
fogyasztásmérő + kábeltévé) külön
bejárattal kiadó. 36 ezer + rezsi. 1 havi
kaució. Érd: +36-70-426-1201
*Azonnali költözéssel kiadó a Kazinczy
körúton 60 nm-es lakás bútorozatlan. Tel:
06-30-970-7676, 06-30-842-9602
*Gödöllőn, Szt. János utcában szeptembertől, hosszútávra kiadó, gázkonvektoros, 2.em. 2szobás lakás, félig bútorozottan v. bútorozatlanul, (alacsony rezsivel), havi 50 EFt + rezsiért. 1 havi kaució
szükséges. 06-30-371-8279
*Kiadó hosszútávra gödöllői, zöldövezeti,
városközponti lakótelepen egy szoba
összkomfortos, szabályozható távfűtéses,
kábeltévés, bútorozott lakás. Bérleti díj
35.000 Ft/hó + rezsi + 2havi kaució szükséges. Tel: 30-20-5875-191, 28-410-346
*Albérlet olcsón, kaució nélkül kiadó csak
nőknek. Tel: 28-421-255, 20-314-4252
*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
*Ambrus Zoltán közben kiadó 2,5 szobás,
2.em. erkélyes, bútorozatlan lakás.
50.000 Ft + rezsi + 1 havi kaució. Tel:
+36-30-907-9322
*Gödöllő központjában 2 szobás, első
emeleti, erkélyes nem panellakás
bútorozatlanul hosszútávra kiadó. Érd:
esti órákban 06-30-852-6867

*Gödöllő központjában 2,5 szobás, 2.em.
erkélyes, részben bútorozott lakás
hosszútávra kiadó. Kaució szükséges.
Érd: 06-20-3-303-396

*Azonnal beköltözhető családi háznál garzonlakás kiadó 1 személy v. házaspár
részére. Uitt FRANCIA ÁGY ELADÓ
25.000,-Ft-ért. Tel: 06-20-486-6682

*Gödöllőn, férfi részére bútorozott szoba,
konyha, zuhanyzó reális áron kiadó.
Kaució nincs. Érd: 06-20-221-6172

*Kiadó a Fenyvesben családi ház 92 nmes felső szintje külön bejárattal, nagy
udvarral. Közel a busz, vonat, boltok.
Autóbeállási lehetőség. 60 E Ft +rezsi +
kaució. Érd: 06-70-576-8741

*REMSEY körúton 2. emeleti, 1,5 szobás,
felújított, vízórás, távfűtéses lakás 55 ezer
Ft+rezsi költségért kiadó. Tel: 30-900-6421
*Gödöllőn az Erzsébet parki lakótelepen
hőszigetelt házban 2,5 szobás, bútorozott, konvektoros lakás hosszútávra
kiadó. Tel: 06-20-212-1350
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*Gödöllőn János utcában 2szobás,
bútorozott, felújított, egyedi fűtésű 1. em.
lakás hosszútávra kiadó. Bérleti díj:
50.000,-/hó +rezsi +1havi kaució. 06-20422-2998

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
KIEMELT AJÁNLATAINK:
*A belvárosban 2004-ben épült, földszinti, 60 nm-es, nappali +1 szobás,
igényes lakás (hatlakásos társasház
csendes hátsó részén), beépített
bútorokkal, extrákkal, gépkocsi beállóval eladó. Iá: 23,2 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás,
étkezős, napfényes, 64 nm-es, 3.
emeleti, felújított lakás (tágas
terekkel) eladó. Iá: 13,3 mFt.
*A Dózsa Gy. úton 89 nm-es, nappali+ 3 szobás, étkezős, téglaépítésű,
egyedi fűtésű 2. emeleti, régi építésű,
napfényes lakás, osztatlan közös
kerttel eladó. Iá.: 20 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+
3 szobás, praktikus elrendezésű,
belül felújított ikerházi lakás, 1527
nm-es telken, pincével, melléképülettel eladó. Iá: 20 mFt.

*A Szent János utcában 1 szobás, 38
nm-es, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 8,8 mFt
*A Szt. János utcában 1,5 szobás, 43
nm-es, földszinti lakás sürgősen
eladó. Iá.:8,5 mFt.
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.
Irányár: 30 mFt.
*A Kertvárosban, nappali +7 szobás,
2 szintes, kétgenerációs, felújított,
családi ház, 3 férőhelyes garázzsal
850 nm-es, parkosított telken
sürgősen eladó. Iá: 36 mFt.
*A Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2 szobás, felújított, hangulatos
családi ház 550 nm-es, ősfás saroktelken sürgősen eladó. Iár: 27,5 mFt.
*A Kertvárosban igényes,180 nm-es,
nappali+3 szobás családi ház szép
parkosított telken garázzsal, szaunával, jakuzzival eladó. Egy szobás
önálló lakrész is tartozik a házhoz.
Irányár: 64,9 mFt.
*A Nagyfenyvesben 1000 nm-es,
gondozott telken 360 nm lakóterületű
háromszintes, garázsos családi ház
eladó üzlethelyiséggel. Iár: 36 mFt.
*A Nagyfenyvesben, 620 nm-es,
szépen parkosított telken, 220 nm-es,
nappali+ 3 szobás, háromszintes,
garázsos, igényes családi ház, szaunával, kerti medencével, locsolórendszerrel eladó. Irányár: 38,5 mFt.
*A Nagyfenyvesben nappali + 3
szobás, 150 nm lakóterületű, felújítandó családi ház 970 nm-es telken
sürgősen eladó. Csereként 1+2 fél
szobás,
egyedi
fűtésű
lakás
beszámítható. Irányár: 23 mFt.
*A Marika- telepen, 2002-ben teljesen felújított, kétszintes, 5 szobás
családi ház, 1170 nm-es telken,
csendes
környezetben,
erdők
közelében. Irányár: 30 mFt.
*A Fenyvesben 670 nm-es telken új
építésű, 140 nm-es, nappali +3 szobás, családi ház eladó. Iár: 35,9 mFt.
*A Fenyvesben, 2008-ban felújított,
nappali+ 2 szobás családi ház szép
környezetben, 648 nm-es telken
eladó vagy a környéken nagyobbra
cserélhető. Irányár: 21,9 mFt.
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*Gödöllőn a Mikszáth K. utcában 2
szobás összkomfortos, felújított ház
bútorozatlanul vagy kevés bútorral bérbeadó. Tel: 06-70-213-8499
*Gödöllő belvárosában utcai bejáratú
konvektoros, egyedi mérőórás 58 nm-es
(nem panel) lakás irodának is kiadó. Tel:
+36-30-9617-621
*Olcsó, 2 szobás lakás Gödöllő központjában
kiadó. Tel: 20/939-0797, 20/543-1775
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs
kiadó más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.

ÁLLÁS
*KAPACITÁSUNK
BŐVÍTÉSÉHEZ
KERESÜNK PROFI ANGOL, NÉMET,
OLASZ,
FRANCIA
ÉS
SPANYOL
ÓRAADÓKAT.
STUDIO
ONLINE
NYELVISKOLA. TEL: 0620 216 62 40.
WWW.STUDIOONLINE.HU.
*A turai Tamás Patika gyógyszerész és
szakasszisztens
munkatársat
keres,
mielőbbi belépéssel. ötnapos munkahét,
ügyelet nincs. Tel.: 70/381-5973.
*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.

*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
70/77-33-222 www.perfektotthon.hu

*36 éves hölgy takarítási, ügyintézői, mindenes állást keres. Jogsi, érettségi van!
Korrekt feltételekkel! Tel: 20-586-6848
*Gödöllői autómosóba autókozmetikában
jártas, önállóan dolgozni tudó munkatársat keresünk. Tel: 06-20-391-2847

*Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Minőségi ingatlanok www.perfektotthon.hu
*Gödöllői Missy Szépségszalonban
helyiségek kiadók a szépségiparban
tevékenykedők részére. Tel: Erika 0630-247-6718
*Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11-ben
július 15.-től udvari, 30 nm-es üzlethelyiség. Irodának is alkalmas. Tel: 06-30346-5408

*Bank
–
Biztosító
termékei
értékesítéséhez munkatársakat keres, vállalkozói jogviszonyban, 18 hónapos támogatással. Min. feltétel: érettségi. Előny:
értékesítési tapasztalat. Érd: Kapitány
Andrea: 20/415-0002

*Megbízható hölgy takarítást vállalna
házaknál Gödöllőn és környékén. Tel: 0630-502-6320

*GYERMEKFELÜGYELETET vállal óvodai
dajka képzettséggel rendelkező fiatal
lány. Tel. 06-30-338-1913

*GYERMEKFELÜGYELETET vállalok akár
egy-két órára is. Tel: 06-30-625-6970

*KAZINCZY KÖRÚTON GARÁZS KIADÓ.
Tel: 06-70-224-7137
*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.
*Gödöllő központjában, a Borsos
üzletházban 35 nm-es bolthelyiség
szeptembertől kiadó! 45 nm-es bolthelyiség eladó! Érd: 06-70-418-5770
*Gödöllőn a Szt. János u. 5.sz.alatt földszinti 25 nm-es helyiség 60.000,-Ft +ÁFA
(rezsivel együtt) kiadó. Uitt az emeleten
58 nm helyiség 70.000,-Ft +ÁFA (rezsivel
együtt) kiadó. (Szolgáltatóházban.) Érd:
28/410-019 (9-15-ig).
*Gödöllő központjában légkondicionált
irodák saját teakonyhával, mosdóval,
parkolási lehetőséggel kiadók. Ár: 55.000
Ft + ÁFA + rezsi/hó. Érd: 06-20-325-8471

*TAKARÍTÁST,
ABLAKTISZTÍTÁST
VÁLLALOK. 700 Ft/h. Leinformálható nő.
Tel: 06-70-413-8438

*Biztonsági cég Pest megye területére
ÜZLETKÖTŐT KERES. Tel: 06-30-5858789, e-mail: hjlsecuritykft@gmail.com

*Szadán nyílt Családi Napközibe
keresünk lelkes, vidám, lendületes
ÓVÓNÉNIT. Alacsony gyermeklétszám,
családias környezet, zöldövezeti, csendes
helyen. Érd: 06-70-631-7423
*PEDAGÓGUS - BÉBISZITTER a nyári
szünetben gyermekmegőrzést vállal a
gyermek otthonában, 1-12 éves korig. Tel:
06-70-616-8074

*CNC gépkezelőket keresünk Budapest
környéki munkahelyre. (Szakirányú
végzettség ill. bizonyítvány szükséges.)
Érd: 10-16-ig 06-70-620-9901, 06-32769-001.
*SHELL Töltőállomás shop eladót felvesz.
Kereskedelmi végzettség, érettségi szükséges. Tel: 06-28-516-111
*2010 – 11 tanévre villanyszerelő tanulót
alkalmaznék. Tel: 06-20-3356-742

*Bejárónőt, házvezető nőt keresek ott
lakással is. Tel: 28-421-255, 20-314-4252
*Főállású tehergépkocsi vezetőt keresünk!
Elvárás: C, CE kategória, nem dohányzó,
gyakorlattal rendelkező. Érd: 06-70-4572515, munkanapokon 10-16 óráig.
*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
*Gyermekfelügyeletet vállalok július
végéig, szakképzésben tanuló fiatal lány.
Tel: 06-30-4244-559
SZOLGÁLTATÁS

*NYÁRI KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS! Végre eltehetjük zárt cipőinket, hiszen itt a nyár, a
papucsok és a szandálok időszaka. Ám
még mielőtt belebújnánk, frissítsük fel
lábunkat a szépség és esztétikum
jegyében! Könnyed léptekre vágyik?
Hívjon, bizalommal, otthonában üdévé és
széppé varázsolom! Tel.: 30-851-8763

2010. június 23.
*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.
303006200. www.hutogepszereles.hu
*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
*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI
SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és ünnepnapokon is. T: +36-20-411-7473
Köszönjük bizalmát!
*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, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24 óráig. +36-70613-5662.
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2 órán belül. +36-20-9-177-555
*KÖLTÖZTETÉS,
ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni
felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: +36-20-423-4828,
www.interiortrans.hu
*PILATES TORNA az Isaszegi úton.
Szeretettel várunk családias hangulatú
kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629
*KERTGONDOZÁS:
sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: +36-30-528-7777
*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés,
légtechnikai és csatornázási munkák
rövid határidőre. Tel: +36-30-202-0050
*FODRÁSZ házhoz megy! Gyors,
kényelmes, megbízható. Női hajvágás:
1500 Ft. Férfi hajvágás: 700 Ft. Gyermek
hajvágás: 500 Ft. Hívjon bizalommal!
+36-70-280-2276
*GÉPI FÖLDMUNKA, TEREPRENDEZÉS
negyed m3-es KANALAS HOMLOK
RAKODÓGÉPPEL. Tel: 06-20-390-5387
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*Fogyjon éhségérzet nélkül fülakupunktúrával! Bejelentkezés: 06-30-231-0443,
www.tubamirum.eu
*KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és
tetőjavítási munkákat azonnali kezdéssel
vállalok. Tel: 06-70-361-9679
*KONTÉNERES
SITT
ÉS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS. TERMŐFÖLD ÉS
GÉPI FÖLDMUNKA RENDELÉSE. +36-209-537-537
*Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel: +36-28-407-122.
*Számítógépes problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
+36-30-333-9201
*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
*CSERÉPKÁLYHA,
KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: +36-20-5231094
*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Idén rendelje meg, tavalyi áron! Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: +3620-4-359-650
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: +36-209527-289, +36-28-476-229
*20%
ÁRENGEDMÉNNYEL
FESTŐ
MESTER
VÁLLAL
KARTONOZÁST,
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST.
Kisebb kőműves munkákat, szigetelést,
dryvitozást. Tel. 06-20-9-361-233, 06-28610-982
*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
*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
*Víz-, gáz-, fűtésszerelés, csatornabekötés, locsoló-mérőszerelés, fürdőszobák felújítása. Tel: 06-20-9-947-715
*FŰNYÍRÁST,
KASZÁLÁST,
kisebb
kőműves, ácsmunkát, akku polus javítást,
vizsgálást vállalok. Tel: 06-30-402-4623

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hirdetőinket, hogy a Gödöllői
Szolgálat július-augusztusban két hetente jelenik meg!
Megjelenések: július 14, 28, augusztus 11, 25!
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Csusza, a tésztahungarikum
Édesanyám fazék vizet
feltett forrni a sparhertre,
aztán nekiállt meggyúrni
a tésztát. Mire a víz
bugyogni kezdett, már
csíkokra vágta (irígylésreméltó gyorsasággal)
vagy megtépkedte a
tésztát, s kezdte főzni.
Mindig többet készített,
mint amit aznap megettünk, a többit tiszta
abroszra terítette, másnapra kiszáradt, vászonzacskóban hónapokig
bármikor elővehető tartalék volt. A frissen
készített tésztának nem tudok ellenállni. Az
ízét gazdagítottuk túróval, grízzel, mákkal,
vagy az olaszos paradicsomos mártásokkal
– de amit szerettem benne: a házitészta úgy
ruganyos, hogy közben puha.
Ismereteim szerint a tésztát a hunok hozták
Európába Ázsiából, ahol ásatásból került
már elő 4000 éves tészta lelet is. Az ősi
magyarok is készítettek reszelt tarhonyát,
lebbencset, amit a törökök laskának
neveznek csakúgy, mint Erdélyben is ez a
neve. Írásom most már fékezhetetlenül a
csusza irányba tart - az olasz tésztákról
majd máskor - bár azon most tűnődni
kezdek, hogy lehetett-e a lasagne ötletének
őse a túrós csusza?
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Igazi hungarikum ez, ami nem készülhet
spagettiből, makaróniból, csak magas siker
tartalmú, tojással készített, tépett csuszatésztából. Valóban, más országban nem
találkozunk ezzel az étellel, a hozzá
használt túró, tejföl is kizárólagos magyar
termék. Külföldön pont ilyen állagú, só és
cukor nélküli, kicsit savanykás, nedves és
morzsalékos túrót nem találunk. Pörc sem
tartozik a nyugati étrendhez, tiltakoznának
az egészségre hivatkozva, de van, aki
mosolyog ezen mondván: amit jóízűen

*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
*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható
munka. Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: +36-20-4359-650
*SZIVATTYÚZÁST
vállalok.
Felhőszakadás, belvíz, kerti tó kiemelés,
talajvíz problémája adódott. Hívjon bizalommal, megoldjuk.06-20-241-71-41
*Földmunkák kis és nagygépekkel.
Árokásás, betonvésés, épületbontás,
tereprendezés, termőföld értékesítés.
www.foldmunkalatok.hu Tel: 30/211-0009

*TOP-TAN: Egy napos beszédkészség
fejlesztő tanfolyam középfok előtt és után,
július 31-én szombaton 8-16 óráig, makrobiotikus ebéddel. További érdeklődés és
jelentkezés:
www.toptan.hu,
toptan1999@gmail.com. Mobil: 30-224-75-63.
*TOP-TAN: Már most kezdd el a matematika, fizika, kémia pótvizsgára való
felkészülést, hogy biztos legyen a
siker! Jelentkezés: 30-908-41-30.
*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: +36-70-219-3689

*Akupresszúrás kezelés. Stresszoldás,
izületi bántalmak, derékfájás, hátfájás,
talp reflexmasszázs. Tel.: 70-701-9510.

eszünk, az testnek-léleknek összetartó erő.
Hagyomány halhoz – halászléhez, harcsához a túrós csusza, de önmagában is
megállja a helyét. Több férfi esküszik rá,
hogy pörkölthöz, lecsóhoz a legjobb köret.
Pikáns receptek kaprot is kevernek a
tejfölös-túrós
öntetbe.
Szegeden
fokhagymával, sőt kolbásszal is teszik
izgalmassá. Teljes vacsoraként ettem olyan
csuszát, amelyben pirított sonkával,
hagymával, tojássárgával kevert tejfölös
túróval sütötték meg a tésztát. Már a leírása
is kíván egy pohár hideg rizlinget…
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu
(x)

*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.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta
munka, elfogadható áron! Tel: 20-9133-165
*Utánfutó kölcsönzés: +36-20-220-62-98
*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.:
+36-28-511-366, +36-20-556-2653, Email:info@ili.hu
*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű
anyagok gépelését. Érd.: 30/851-8763.
OKTATÁS
*STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL,
NÉMET, OLASZ, FRANCIA, SPANYOL ÉS
OROSZ CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVOKTATÁS. IRATKOZZ EGYÉNI ANGOL ÓRÁKRA
MÁR 1950 FORINTTÓL. IRATKOZZ CSOPORTOS TANFOLYAMOKRA 19 000 FORINTÉRT.
MINDKÉT
AJÁNLATUNK
CSAK
ÚJ
BEIRATKOZÓKRA ÉRVÉNYESEK. PONTOS
RÉSZLETEKÉRT ÉS MÁS TANFOLYAMOKKAL
KAPCSOLATBAN IS KERESD ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT! GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN - 0620
216 62 40 - WWW.STUDIOONLINE.HU

júniusban

*TOP-TAN: Nyári szuperintenzív, középfokú
nyelvvizsgára, érettségire felkészítő angol
és német nyelvtanfolyamok. Kezdési
időpontok: júl. 5. (3 hetes) és aug. 16. (2
hetes). Egyéni oktatás minden szinten.
További érdeklődés és jelentkezés:
www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com.
Mobil: 30-224-75-63.

*Egy életen át tanulunk, de nem mindegy hogyan. Próbálja ki! Tanuljon meg
tanulni: emlékezet, figyelem és gondolkodásfejlesztés. Tel. +36-28-415-998,
+36-20-388-4953
*NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál.
Minden szinten, minden korosztálynak.
Egyéni
és
kiscsoportos
NYÁRI
INTENZÍV NYELVVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ
(ORIGO, TELC, GOETHE). Érd: 06-30611-0036 Kollarics Katalin
*ANGOL
nyelvoktatás,
érettségire,
nyelvvizsgára (ORIGÓ, BME, TELC)
felkészítés. Takárné Bacsó Márta 28-430229, 30-49-73-066, www.bacsoenglish.hu
*MATEMATIKÁBÓL nyári korrepetálást,
pótvizsgára
felkészítést
vállal
középiskolai tanár. Tel. 30-620-1230
*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
*ANGOL-NÉMET szakos tanár 20 éves
tapasztalattal nyári tanfolyamokat vállal, rugalmas időbeosztásban, számlával. Nyelvvizsgák, érettségik, pótvizsgák, Business English, szakfordítás.
Tel: 06-20-435-9622
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*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
*TAI
CHI
tanfolyam
Gödöllőn,
kezdőknek és haladóknak, folyamatos
bekapcsolódási lehetőséggel. Érd: 0620-544-8021
*SÚLYFELEJTŐ KLUB. 12 hetes tanfolyam,
személyes
tanácsadás.
Testanalízis. Sikeres és jókedvű sülycsökkenés. Érdeklődjön: 06-30-6954881, www.sulyfelejto.eu
*„Van élet 2012 után és előtt is!”
Ezoterikus tanfolyam indul diákoknak,
felnőtteknek Gödöllőn 2010. július 17én. 06-20-959-2037
*Angol, német, orosz kezdő, középhaladó, haladó általános és szókincsfejlesztő tanfolyamok indulnak egész
nyáron 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 egész nyáron
egyénileg vagy kis csoportokkal. Érdeklődni: HEBE Kft. 06 30 /2480661 vagy
info@hebe.hu
*10 hetes online nyelvvizsga felkészítő
tanfolyamot indítunk folyamatosan. 10
x 10 tananyag az írásbeli és szóbeli
vizsgákra, konzultáció, tanácsadás.
Jelentkezés és érdeklődés a 30
/2480661-es telefonszámon vagy emailben info@hebe.hu
*Szadán nyílt CSALÁDI NAPKÖZI várja
óvodáskorúak jelentkezését, nyári
táborra kisiskolásokét is. Szakképzett
pedagógusok, családias környezetben,
színes programokkal gondoskodnak
gyermekeikről. Érd: www.sundorgo.hu
70/631-7423, info@sundorgo.hu
*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ általános, intenzív és vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN
SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek és gyerekek részére egyaránt, 560
Ft/óra díjtól. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő,
Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 2O/ 5431775. Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi
és legjobb nyelviskolája, a Nyelviskolák
Szakmai Egyesülete által is AJÁNLOTT
nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)

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
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*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: 12.000 Ft. 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: 18.000.-Ft. Tel.: 30/547-3296
(10-20 óráig).
*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket,
papírrégiségeket vásárolok. Tel: +3628-412-230
*Ifjúsági szekrénysorok fehér és világoszöld színben, megkímélt állapotban, olcsón eladók. Tel: 30-3923-635
*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
*4 db működő hűtőszekrény eladó,
10.000,-Ft/db, Új Samsung pénztárgép
60.000,-Ft-ért. Tel. 06-20-979-6913
*Eladó Isaszegen 450 db Bramac
cserép. Tel: 06-70-420-3630
*Cipős görkori 39-s (3.e.), állítható
görkori (2.e.), Orion 35cm TV (10.e.)
„ITT” TV 67cm (20.e.), fiókos-polcos
szekrény 70×70cm (5.e.), faliszekrény
60×30cm (3.e.), női paróka +konty
(5.e.) Tel: 06-20-358-5309
*1000 db bontott cserép eladó. Tel: 0628-421-596
*Sürgősen eladó, családi okok miatt, új
fehér kozmetikai kezelőágy ajándék
huzattal 45 E Ft-ért és új műkörmös
kétkezes UV-lámpa. Érd: 06-20-4941259
*Természetes Lúgos víz, 350m mélyről.
8,2PH-val ,magas jód tartalommal ,5L es kiszerelésben. Érdeklődni:06-20-3228-458

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.:
20/212-6315, 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) +36-20-94-58766, 06-28-611-728

*Volkswagen Polo első tulajdonostól, jó állapotban 1999. évj. 2011.
júliusig érvényes műszakival eladó.
Három ajtós, napfénytetős. Érd: 28421-753

ÜDÜLÉS
*HORVÁTORSZÁGBAN a tengerparttól 80 méterre PANORÁMÁS APARTMAN családok részére családias
áron kiadó. Érd: 06-30-300-2111
*HA JDÚSZOBOSZLÓI üdülés félpanzióval. Ár: 21.900,-Ft/fő/ 7 éj.
www.jazminapartman.hu Tel. 06-204640-631
*BALATONFENYVESEN nagy ősfás
kertben, 3 hálószobás, jól felszerelt
villa (6+2 fő) szabad strandhoz
közel kiadó. Tel: 06-30-500-3773

EGYÉB
*Társ
és
partnerközvetítés.Tel.:
20/9455-583.
*Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.:
20/9455-583.
*AKCIÓS ÚJ TEREMGARÁZS Kossuth
L. utcában. 1,5MFt. Major Zoltán
0670/77-33-222 Gödöllő, Kossuth
L. u. 34. www.perfektotthon.hu
*Gondja van hivatásában, munkahelyén, párkapcsolatában, vagy szülői
szerepében? Segítséget ajánlok
egyéni tanácsadás, transzformáció
társasjáték, vagy akár családállítás
formájában. Tel: +36-20-388-4953
*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
*TENISZPÁLYA bérlés, tenisz oktatás
a hét minden napján, az egyetemi
teniszpályán. Barátságos árak,
barátságos környezetben. Érezze jól
magát! Tel: 06-20-9375-051
*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
*Lelki társamat keresem. Tel: 0620-456-1421
*Méhraj,
darázsraj
költözött
padlására, erkélyére, ker tjébe?
Hívjon, megoldjuk! Tel: 06-30-6643092
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
JÚNIUS 30.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Eiben István (Szent János u. 16.),
Kalász Karina (Bethlen G. u. 20.)
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Bernácz Ábel (Sík S. u. 4.), Szabó
Krisztina (Mohács u. 41.)
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: dr. Tóth Imréné (Szabadság út 19/B)
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Sas István
(Nyárfa u. 3.)

Vizi Sport Tábor
Horváth Gábor 2x-es olimpiai bajnok kajakos vezetésével és edzésével

táborozást szervezünk.
Helyszín: a Honvéd SE Hajógyári szigeti sporttelepe.

A tábor heti turnusokban lesz, június 21-től július 30-ig.
Programok:
Kajak, kenu, indiánkenu, motorcsónak a Dunán, foci, tollas, stb.,
rossz idő esetén beltéri sportfoglalkozások

Részvételi díj: 26.000,- Ft/hét
Magába foglalja:
Napi 3x-i étkezés, utazás, sportorvosi felügyelet, edzések melyeket személyesen
Horváth Gábor kajakos tart illetve más igazolt sportolók a honvéd egyesületéből
Utazás:
MAN típusú légkondicionált illetve biztonsági övvel ellátott buszokkal
Indulás: Reggel 7.00: a Petőfi Sándor iskola elől
Érkezés: Délután 18.00: a Petőfi Sándor iskola elé

Turnusok:
I. : június 21- június 25.
II.: június 28- július 02.
III.: július 05- július 09.

IV.: július 2- július 16.
V.: július 19- július 23.
VI.: július 26- július 30.

Jelentkezni lehet: Fonyódi Tamás: +36-70-515-5501

