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A múlt héten a VÜSZI Kft. kertészeti
részlege megkezdte az egynyári virágok
kiültetését a főtérre.
(2. oldal)

www.szolgalat.com

Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Világsztárok adtak koncertet vasárnap este
a Művészetek Házában, a térségi Jazz fesztivál programjának részeként.
(5. oldal)

„Miénk a pálya!” A Gödölllői Lokálpatrióta Klub május 14-én újból kerékpártúrát
szervez a Hungaroringre. Gyülekező 8 órakor a SONY parkolójában.
(8. oldal)

Madarak és fák napja

Különleges építmény, méltó környezetben

Átadták a megújult Grassalkovich-filagóriát
A Norvég Alap támogatásával újult meg az a
közel 300 esztendős filagória, amit feltehetőleg Grassalkovich I. Antal építtetett. A hazánkban egyedülálló építészeti emléket a felújítást
követően a máriabesnyői bazilika oldalában,
parkosított környezetben állították fel. Az ünnepélyes átadáson dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere és Turai János, a bazilika
plébánosa mondott beszédet.
Az építmény pontos kora nem ismert, arra a kőbe vésett dátumokból, és stílusából lehet következtetni. Eredetileg az Antalhegyen állt,
szemben a kastéllyal, s valószínűleg pihenőként, illetve a vadászatok
alkalmával találkozási pontként
szolgált – ismertette a filagória történetét Gémesi György.
A kapucinus atyák 1931-ben találtak rá igen rossz állapotban: a
lépcsőfokok hiányosak voltak, a teteje szinte teljesen megsemmisült.
Miután megvásárolták, felújították,
és a templom mögötti kertben állították fel, s főleg pihenőidejüket
töltötték alatta. A történelem viharai azonban közbeszóltak, s a filagória hosszú évtizedekre feledésbe
merült, mindaddig, míg a Gödöllői
Értékvédő Közhasznú Egyesület
egy régi fotónak köszönhetően
megtalálta, és elhatározta, hogy
megmenti a már rendkívül lepusztult különlegességet. Az ehhez szük-

séges források keresése
közben találtak rá a Norvég Alapra,
amitől sikerült támogatást szerezniük, s aminek köszönhetően több
jelentős természeti- és
műemlék (az
Erzsébetpark egy része, az Erzsébet királyné-szobor, az Erzsébet-szikla és a
barokk Kálvária, a Királyi váró, az
Alsópark egy része és a Világfa)
felújítására sor kerülhetett.
A kegytemplomnak és környezetének több mint 200 esztendeje viselik gondját a kapucinusok, s jó
látni, hogy ezt folytatja az utókor –
mondta Turai János plébános, aki
köszönetet mondott a polgármes-

A természet ünnepe
A Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület, a Magyar Madártani
Egyesület gödöllői csoportja és a
Damjanich János Általános Iskola közös rendezésben ünnepelte
május 7-én a Madarak és Fák
Napját az Alsóparkban, a Világfánál.
A rendezvényen a gyerekek és szüleik
előadás keretében tudhattak meg többet
a madarak életéről és arról, hogy miért is
olyan különlegesek ezek az állatok.

ternek és a város vezetésének a filagória felújításáért, és azért, hogy
annak környezetében, a bazilika
mellett szép parkosított pihenőt
alakítottak ki.
Az ünnepségen Szűcs Józsefné,
a Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület elnöke, és Péterfi Csaba, az egyesület alelnöke vágta át
az átadást jelképező nemzeti színű
szalagot, majd Turai János meg-

szentelte a felújított filagóriát és a
pihenőkertet, ami – ahogyan fogalmazott – a természet isteni harmóniáját tükrözi.
Az átadási ceremóniát a bazilika
énekkarának közreműködése tette
még emlékezetesebbé. A kórus Anonymus Alta Trinita Beata, és Charpentier Te Deum című művét szólaltatta meg, Berényi Tímea vezetésével.

Megtudhatták, milyen madarak is élnek
városunkban, majd mindezt élőben is
megcsodálhatták, hiszen a madárgyűrűzési bemutató keretében minden
résztvevő láthatta e szárnyas, csodálatos
teremtményeket.
Elöljáróban érdemes megemlíteni,
hogy Herman Ottó volt az, aki megalapozta a tudományos madárkutatást Magyarországon a Magyar Ornitológiai
Központ megalapításával. Az ő javaslatára 1906 óta a természet ünnepeként
tartjuk számon május 10-ét.

(Folytatás a 6. oldalon)

(Folytatás a 7. oldalon)
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Karbantartások és felújítások

Felüdülést nyújtó kutak

Szárazon és vízen

Nézze meg, mit iszik!

Városszerte zajlanak a felújítási munkák, a VÜSZI Kft. és a
Magyar Közút Zrt. egyaránt
nagy intenzitással dolgozik. A
napokban megkezdődött a Rákos-patak karbantartása, valamint a máriabesnyői városrészben az áteresz felújítás a
Mikes utcánál.
Folyamatosan zajlanak a Szabadság
út burkolatának javítási munkái. A
Magyar Közút Zrt. első lépésben a
felmarásokat végezte el, de a héten
már aszfaltozzák is a szükséges helyeket. A Magyar Közút Zrt. kezelésében lévő utak javításáról még január végén született döntés, amikor is
Pintér Zoltán alpolgármester, Kovács Ákos vezérigazgató, Szőke Jó-

zsef Tibor műszaki-vezérigazgató
helyettes és Pásztor Zoltán pest megyei igazgató helyszíni bejárással
egybekötött megbeszélést tartottak.
Ekkor állapodtak meg abban, hogy

tavasszal, a fagyok megszűnte után, a megfelelő
technológiával végzik el a
szükséges nagyfelületű javításokat.
Ezt a munkát a VÜSZI is
megkezdte a városi utakon, a napokban a Szőlő
utcában dolgoznak, valamint, ahol szükséges, szórt
technológiával javítják a
burkolati sérüléseket.
Aszfaltoznak a Palotakerten is, ahol a napokban érnek véget a járdaépítési
munkák. Az idei program
részét képező fejlesztést
már több helyen megkezdték: így a Fürdőutcában és

a Zombor utcában is.
Május első napjaiban a Rákos-patak karbantartása is megkezdődött, a
szakemberek az M3-as autópálya és a
Szőlő utca között dolgoznak. A kar-

Megkezdték a virágok kiültetését

Virágosodik Gödöllő
Megkezdték az egynyári virágok kiültetését a felújított Szabadság térre. A VÜSZI Kft. kertészeti részlegének dolgozói
begóniákkal, zsályával, díszcsalánnal, muskátlival, rézvirággal, aggófűvel, petúniával
és sétányrózsával szépítették
meg a teret a múlt héten.

bantartás során a szükséges helyeken
sor kerül a patakmeder rézsűjének
helyreállítására, a mederfenék rendezésére földmunka keretében. A munkák várható időtartama kedvező időjárási viszonyok esetén egy hónap, a
kivitelezést az M3-as autópálya felől
kezdték el. Első lépésként megtörténtek a szükséges kimérések, a fűkaszálás és az egyéb előkészítő munkák,
amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy
a mederrendezés elindulhasson.
Máriabesnyőn is megkezdődött a
Besnyő-patak Mikes utcai átereszének
átépítése. Ez fokozott figyelmet igényel a gépjárművel közlekedőktől, a
közel egy hónapig tartó munka ideje
alatt ugyanis a Mikes Kelemen utca
mindkét irányból zsákutca, a vasútállomást gépkocsival a Gárdonyi Géza utca felől tudják megközelíteni. A gyalogos közlekedést a VÜSZI ideiglenes
kj
átjáró kialakításával biztosítja.

A jó idő beköszöntével egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a belváros vizes látványosságai. Az elsőszámú látványosság természetesen a főtér szökőkútja és vízjátéka, de már működik a Dózsa György úti szökőkút
és a városi piac Pelikános kútja is (képünkön). Fontos azonban, hogy senki
se feledkezzen meg arról, hogy ezek közül csak a Pelikános kút vize fogyasztható, ahogyan azt a rajta lévő felirat is hirdeti. A többi látványosság
vize nem emberi fogyasztásra, hanem a szem gyönyörködtetésére szolgál.

Új pihenők az Alsóparkban

Árnyas fák alatt
Az elmúlt hetekben folyamatos volt a munka az Alsóparkban, ahol szellős
ligetes részeket, kényelmes pihenőket alakítottak ki. Valamennyi pad, asztal a helyére került, a vasútállomásnál elkészült a Várakozók parkja, a fősétány és a Palotakertről levezető sétány találkozásánál, a Világfa közelében pedig fa asztalokat és padokat helyeztek ki az erre járók örömére.
Már csak a hulladékgyűjtő edények kihelyezése van hátra, a napokban erre is sor kerül.

az egynyári virágokat. Valamennyi
helyszínt a belvárost is díszítő egynyári növényekkel ültetik be
jk

A gödöllőiek kérésére régi-új
színfoltként óra kerül a polgármesteri hivatal elé. Sokan
hiányolták ugyanis az időjelzőt, amit a tér felújításának
megkezdésekor szállítottak
el a főtérről. Most egy, stílusában a tér jelenlegi arculatához illeszkedő szerkezetet

Zsarolni próbált a gödöllői férfi

Rendőrségi hírek

A növények vízellátásáról kiépített
csepegtetőrendszer gondoskodik. A
Világbéke-gong környékén a telepítés
során a magasabbra növő virágokat
részesítették előnyben.
Városunk főterének virágosítása
azonban még nem ért véget, rövidesen megérkeznek ugyanis azok a zászlótartók és virágtartók, amiket a kandeláberekre helyeznek fel. Így minden
második oszlopot a korábbi években
megszokott módon cserepes futónövények díszítenek majd.

állítanak
majd fel, ennek a helyéről azonban
még
nem
született
meg a végleges döntés.
A
jövő
héten már a
város többi
részébe is
kihelyezik

A Gödöllői Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat ismeretlen tettes
ellen zsarolás bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
Egy 38 éves aszódi férfi feljelentést tett ismeretlen személy ellen, aki
levélben őt 2 millió forint megfizetésére szólította fel, és megfenyegette,
hogy amennyiben a pénzt nem kapja
meg, akkor a sértett és családja is veszélybe kerül. A zsaroló a pénz átadásának helyéül Budapestet jelölte meg. A
megadott időpontban a Gödöllői
Rendőrkapitányság nyomozói felkészülten várták a zsarolót, aki korábban érkezett a megadott időpontnál és
ő is a bokros részen bújva várta a sértett érkezését. A férfit a helyszínen
még a megzsarolt sértett érkezése
előtt elfogták. B. B. 33 éves gödöllői
lakos a helyszínen elismerte a zsaroló
levél megírását.
A Gödöllői Rendőrkapitányság őri-

zetbe vette a gyanúsítottat, aki kihallgatása során részletesen elmesélte a zsarolás körülményeit. A sértettet korábban ismerte, tudomása volt arról, hogy
mi a foglalkozása, és azt gondolta, hogy
fenyegetéssel könnyen megijeszti és a
rendőrséget kihagyva fizetni fog.
A bűncselekmény elkövetésének
okaként nehéz anyagi körülményeit,
vállalkozásának csődjét és megemelkedett lakáshitelét nevezte meg.
Sajnos nem múlt el baleset nélkül
május első hete. Mentőhelikopterrel vitték kórházba azt a kerékpárost, aki személyautó elé esett Aszód és Gödöllő között.
A régi hármas út 38-as kilométernél
egy Gödöllő irányába haladó kerékpáros „bekacsázott“ egy mellette közlekedő autó elé, amely elütötte.
A baleset körülményeit a gödöllői
rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja.
grk
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Stratégiai kérdésekről tárgyaltak

EU-s gödöllői események
Lapzártánkkal egyidőben zajlik a
Duna Stratégia konferencia a királyi kastélyban. A Duna-stratégia koordinátorainak találkozóján azok vitatják meg a közös feladatokat, akik majd meg is valósítják a kezdeményezést –
mondta Barsiné Pataky Etelka, a
stratégiáért felelős kormánybiztos hétfőn, Gödöllőn.
A Duna-stratégiát irányító nemzeti kapcsolattartók és koordinátorok kétnapos
gödöllői találkozója előtt tartott sajtótájékoztatón a kormánybiztos kiemelte:
ugyan a kezdeményezést az úgynevezett három nem (új uniós forrás, szabályozás és intézmény létrehozásának tilalma) határozza meg, inkább egy új
koncepció alapján, a három igen felől
kellene megközelíteni, azaz a meglévő
források összehangolására, az eszközök
hatékonyabb használatára és az új ötletekre kell helyezni a hangsúlyt. A stratégiára vonatkozó tanácsi következtetéseket április 13-i ülésén elfogadta az Általános Ügyek Tanácsa, így jelenleg a
konkrét munkára lehet összpontosítani.
Mint elmondta, a kezdeményezésre
nincs ugyan külön forrás, de a strukturális és kohéziós alapokban vannak még
felhasználatlan források. Meg kell nézni, melyek azok a közös projektek, amelyekre a „maradék pénz“ elkölthető, ez
még mindig elég nagy összeget jelent –
fűzte hozzá.
Johannes Hahn regionális politikáért felelős biztos is azt erősítette meg,
hogy már rendelkezésre álló forrásokat
kell összehangolt módon felhasználni.
A biztos hangoztatta, hogy a stratégiát
nagy lelkesedés övezi, ezt a lendületet
kell megőrizni a továbbiakban is. Üdvözölte, hogy Magyarország három célkitűzés koordinálását is vállalta, ami az ország elkötelezettségét bizonyítja. Mint
emlékeztetett, Magyarország a Cseh
Köztársasággal együtt a fenntartható
energiafelhasználás ösztönzése, Szlovákiával a vízminőség helyreállítása és
megőrzése, valamint Romániával a környezeti kockázatok kezelése területért
felel.
A tanácskozáson a 11 terület koordinátorai első ízben egyeztetnek. A cél az,
hogy a második félévben megkezdődhessen a stratégia megvalósítása úgy,
hogy az az egész makrorégiónak eredményes legyen. A teljes stratégiára vonatkozó határidő 2020, jelenleg azt kell
pontosan megfogalmazni, hogy mik a
teendők az elkövetkező években –
mondta. Johannes Hahn a magyar kormánybiztost idézve kiemelte, szimbolikus jelentőségű, hogy május 9-én, azaz
az Európa-napon tanácskoznak a koor-
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dinátorok. A stratégiában azokkal a
problémákkal lehet foglalkozni, amelyek valóban csak makroregionális keretben oldhatók meg - hívta fel a figyelmet.
Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Mi-

nisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára a sajtótájékoztatón a határokon átnyúló projektek fontosságát emelte ki, példaként említve a gyorsvasút létesítését, az információs és az intelligens
forgalomirányítási rendszerek összekapcsolását, az észak-déli irányú energiafolyosó megteremtését és a közös
közép-európai hajóépítési klaszter létrehozását, amelyre Magyarország tett javaslatot. Az államtitkár a tanácskozáson
kijelentette, hogy a magyar soros elnökség megközelítése szerint a stratégia kiváló eszköz annak elérésére, hogy a térség „élhető és fejlődő“ régió legyen –
mutatott rá, hozzátéve, hogy emellett
hozzájárul a gazdasági fellendüléséhez
és új munkahelyek teremtéséhez is.
Bár a Balti-tengeri stratégiára példaként tekintenek, jelentős eltérés, hogy a
Duna-stratégia esetében nyolc uniós
tagállam mellett hat unión kívüli ország
is részt vesz – mondta Völner Pál. Mint
kifejtette, ez azt jelenti, hogy az érintett
országokon múlik a kezdeményezés
eredményessége, mert nem hagyatkozhatnak kizárólag az EU-ban régóta sikeresen működő együttműködési formákra. A kétnapos találkozóra a Balti-tengeri stratégia koordinátorait is meghívták.
A múlt héten is jelentős tárgyalások
helyszíne volt városunk, május első
napjaiban az uniós elnökségi rendezvények keretébe az energiaügyi miniszterek informális ülésére került sor. Ennek során a paksi atomerőmű teszteléséről is tárgyaltak.
A magyar hatóságok készen állnak a
paksi atomerőmű tesztelésére, amely
rögtön az után elindul, hogy az Európai
Unióban megállapodtak ennek kritériumairól – mondta Fellegi Tamás nemzeti
fejlesztési miniszter, aki hangsúlyozta: a
paksi atomerőmű tesztelése – amely az
erőmű vezetésével, az Országos Atomenergia Hivatallal, valamint a Magyar
Villamos Művekkel együttműködve
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Területfejlesztésért és ko- Háza körül, az Ady séhézióért felelős miniszte- tányon a Martinovics
rek informális találkozója utcától szalagos zárás

Május 23-24.
Eu-elnökségi konferencia a KKV-politikáról

Május 31-jún 1.
IFOAM

történik – szeptember végére be is fejeződhet. „És biztosak vagyunk az eredményében“ – tette hozzá.
A tárcavezető elmondta, hogy a paksi
teszt nyilvános lesz, „amennyire ez
nemzetbiztonságilag lehetséges“.
Günther Oettinger, az Európai Bizottság (EB) energiaügyi biztosa a sajtótájékoztatón elmondta: az Európai Unióban felhasznált elektromos áram csaknem harmada származik atomener-

giából, ugyanakkor a 27 tagállam közül
csak 14-ben működnek atomerőművek.
A biztonság azonban a huszonheteket
összekapcsoló, közös érdek, ezért a közösség a biztonság szavatolását célzó
objektív és szigorú vizsgálatra koncentrál. Ez a stresszteszt, amelyet az EB az
atomenergia-felhasználásáért
felelős
nemzeti hatóságokkal együttműködve
végez majd el az EU-ban létező valamennyi atomerőműn.
A kritériumokat várhatóan a nemzeti
hatóságok jövő héten esedékes rendes
évi közös értekezletén véglegesítik. A
tanácsülés fő témája az Energia Útiterv
2050 elnevezésű stratégiát megalapozó
bizottsági tanulmány volt, amelyet márciusban adott ki Brüsszel. Ez a tanulmány lesz az évszázad közepéig kitekintő uniós energetikai stratégia alapja.
A gödöllői ülés a tagállamok közti
egyeztetés, a közös terv kialakításának
első lépése volt.
„A tanácskozás célja az volt, hogy
minél alaposabban, minél bővebben
megismerjük azokat a szempontokat,
amelyeket a tagállamok fontosnak tartanak” – mondta Fellegi Tanács, aki a
soros magyar elnökség nevében irányította az eszmecserét.
Egyértelművé vált, hogy az ellátásbiztonság, a fenntarthatóság és a versenyképesség három olyan szempont,
amelyet egyszerre kell érvényesíteni. A
tagállamok meghatározó szempontnak
tekintik az innovációt, a kutatás-fejlesztést is, és nemcsak az uniós energetikai stratégiában, hanem a klímavédelmben is, amelyről ugyancsak márciusban jelentetett meg 2050-ig szóló
útitervet az EB. A tagállamok fontosnak
tartják „a fogyasztói szokások proaktív
formálását is, ami meghatározó jelentőségű az energiahatékonyságban” –
mondta a miniszter.
A stratégia a szén-dioxid-kibocsátás 85-90 százalékos csökkentését irányozza elő az energiaszektorban
2050-ig. A tagállamok ugyanakkor
egyszerre igényelnek távlatos, évtizedekre előre tekintő stratégiát és
konkrét, rövidebb távon teljesítendő,
közbülső célokat – tette hozzá Fellegi
Tamás.
Ugyanezt – a 2050-es cél meghatározására és az oda vezető út állomásainak kijelölésére vonatkozó kettős
igényt – emelte ki a sajtótájékoztatón
Günther Oettinger energetikai biztos
is.
A brüsszeli bizottság tagja hangsúlyozta: Gödöllőn megkezdődött az
egyeztetés a tagállamok között. Ezután a civil szervezetek bevonásával
halad tovább a folyamat, majd bekapcsolódik az Európai Parlament is,
az útiterv így végül 2011 utolsó hójk
napjaira készülhet el.

Testvérvárosi segítség Hollandiából

Ismerjük meg egymást!
Gödöllő az idei esztendőben kiemelten a nemzetközi figyelem
középpontjába került, köszönhetően az uniós elnökségi eseményeknek. A város azonban már ezt megelőzően is széles külkapcsolatokkal rendelkezett, ezt bizonyítja az is, hogy tizennégy
testvérvárosa van. Ezek között az egyik legrégebbi a hollandiai
Wageningen, amivel az idén 20 esztendeje, hogy megkezdődött
a kapcsolat. Bár hivatalosan a testvérvárosi szerződést 1992-ben
írták alá, az ünnepésgek már idén megkezdődnek, amikor júniusban, a testvérvárosi fesztiválra holland barátaink is ellátogatnak hozzánk.
A kapcsolat a Szent István Egyetemmel indult el majd abba bekapcsolódtak a helyi civil szervezetek is. Elsőként főleg a szociális vonalon tevékenykedőkkel, majd az egyházakkal
működtek együtt, ezt követően kezdődtek meg a civil szervezetek látogatásai, gödöllői részről többek között a REGINA részvételével. A programokat évente felváltva szervezik
Gödöllőn és Wageningenben, és általában egy téma köré építik fel.
Az elmúlt években gyakoriak lettek a kulturális csoportok látogatásai
is, a művészeti egyesületek, iskolai
csoportok gyakran vendégeskednek
egymásnál. Így például szoros kapcsolat alakult ki a két város fotós szervezeti között, aminek eredményeként
közös táborozásokra, kiállításokra került sor. A számtalan együttműködés
közül is kiemelkedő azonban a wageningeni WGWG Alapítvány és az
Egyesült Szociális Intézmény közötti
kapcsolat, ami több mint másfél évtizedre tekint vissza, és a mai napig
nagyon erős. Az alaptíványnak köszönhetően ez idő alatt az idősek otthona épületének előterét bővítették,
ezzel egy társalgó helyiséget alakítottak ki az otthonban élő idősek részére, több millió forint értékben. A bővítést követően az otthon épületét körülvevő park kialakítása is az ő munkájuknak köszönhető, kerti padok,
pergola rendszer, növényzet (évelő
virágok, díszfák) kellemes környezetet biztosítanak. Köszönetképpen a
terület egyik útja a Wageningen utca
nevet kapta meg a helyiektől.
Nem csak az intézménynek, hanem
a városnak is jelentős segítség volt,
hogy az ESZI irodai helyiségében
minden irodabútort az alapítvány biztosított, a főzőkonyhára rozsdamentes
edényeket és nagy értékű konyhai

eszközöket (mosogatógép, munkaasztalok, villanysütő, ételmelegítő
kocsi stb), biztosítottak, mosógépet,
betegágyakat ajándékoztak az itt gondozottak részére.
Az intézménybe minden évben érkezik egy-egy kamionnyi adomány,
amely textíliákat (többek között ruhaneműt, ágyneműket,) ágybetéteket,
kisbútorokat, ápolási eszközöket tartalmaz, de érkezett már betegemelő
lift és jelentős mennyiségű tartós élelmiszer is.
Az elmúlt évben az alapítvány kezdeményezésére 140.000 forintnak
megfelelő adomány gyűjtöttek a Wageningeni iskolások arra a célra, hogy
a belső festéshez szükséges anyagot
meg tudja vásárolni az intézmény.
Nekik köszönhető, hogy az idei évben
az Ady sétányon lévő épületben a férfi fürdőszoba teljes körű felújítása
megtörténhet. Ennek az ünnepélyes
átadására októberben kerül majd sor,
amikor is közel ötven fős, a helyi civil
szervezeteket képviselő delegáció érkezik városunkba.
Ezt megelőzően azonban júniusban
is ellátogatnak városunkba Wageningen küldöttei, a testvérvárosi fesztiválon a városvezetők mellett egy fiatalokból álló break tánc csoport mutatkozik be a gödöllőieknek.
A jeles évforduló alkalmából a Városi Könyvtár és Információs Központban ekkor nyílik meg a 20 év
eseményei felelevenítő fotókiállítás.
A wageningeni kapcsolat azonban
nem csak a két település szempontjából fontos: Gödöllő volt ugyanis az
első magyar város, aki holland partnerrel kötött testvérvárosi szerződést.
Ennek alkalmából október 6-8 között
városunkban rendezik meg a holland
magyar testvérvárosok konferenciáját.
bj

Rio de Janeiro és Bali után Gödöllőn

Gazdaságtudományi konferencia
A múlt év őszén a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara sikeresen pályázott a Global Management
Conference elnevezésű nemzetközi tudományos konferencia
megrendezésére. A tanácskozásnak Rio de Janeiro és Bali után
adott otthont Gödöllő május 4-7-ig.
A konferencián számos ország jeles
gazdasági szakemberei vettek részt
Indonéziától
az
Egyesült Államokig. A plenáris ülésen köszöntőt mondott Solti László
rektor, előadást tartott az osztrák
Hanns Pichler, a
Bécsi Közgazdasági Egyetem és a Harvard Egyetem professzora, illetve az
amerikai Karl Viehe, a George Washington Egyetem és a Lomonoszov Egyetem előadója.
A rendezvény komoly lehetőség a hazai tudományos szereplők és az üzleti szféra
kapcsolatépítésére és a legújabb elméleti kutatások és gyakorlati tapasztalatok megismerésére, mely a gödöllői kar számára már rövid távon is hozadékkal bír. Mi több,
a konferencia elnöke, Tov Assogbavi, a kanadai Laurentian University professzora
már tavaly vendégprofesszorként tartott előadást nemzetközi befektetési alapvetésekről gödöllői hallgatóknak. A mostani eszmecsere fő témaköre a Döntéshozatal a
változó gazdasági környezetben volt, tájékoztatott a konferencia társelnöke, dr. Vasa László egyetemi docens, dékánhelyettes. Az érkezés estéjén, május 4-én, az
egyetem Forduló Néptáncegyüttese szórakoztatta a vendégeket, a búcsúestre pedig a
királyi kastélyban került sor.
it
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Lokálpatrióta programok

Programok szülőknek és gyermekeknek

Főzőverseny és

Fókuszban a család

Eseménydús napokat tudhat maga mögött a Gödöllői Lokálpatrióta Klub, a
héten ugyanis két nagyszabású rendezvényt tartottak. Csütörtökön a Városháza dísztermében a Lokálpatrióta Estek rendezvénysorozatának keretében
Halász Árpáddal találkozhattak az érdeklődők, szombaton pedig a városi piacra csábították a konyhaművészet iránt
érdeklődőket, ahol a vállalkozó szelleműek főzővesenyen mutathatták be tudásukat.
Kiemelkedő érdeklődéssel fogadta a
közönség május 5-én a Városházán a

Az édesanyák, a kisgyermekek
és a család áll a figyelem középpontjában májusban. A hónap első vasárnapján, anyáknapján két programsorozat is
útnak indult: a múlt héten lezajlott Születés hete, és a május
végéig tartó Családok hónapja.
Mindkét programsorozat a gödöllői civil egyesületek összefogásának eredményeként valósult meg.

Lokálpatrióta Estek 2011 keretében
igencsak interaktív előadást tartó Halász
Árpádot, a Gödöllői Kutyakiképző Iskola vezetőjét. Az Állati kulisszatitkok
című esten kedvenc négylábúnk mellett

a lábatlan kígyó is szerepet kapott. A világszerte ismert szakembert – aki számos film forgatásában működik közre
idomított állataival – Pintér Zoltán alpolgármester mutatta be, azaz köszöntötte, hiszen – lévén mindig készséges
közreműködője a gödöllői állatvédelmi
napoknak – városunk lakói szemtől
szemben is jól ismerik.
Hasonlóan nagy érdeklődés kísérte a
városi piacon megrendezett főzőversenyt, amin 11 „versenyző” mérettette
meg magát, így bőven volt miből választaniuk az érdeklődőknek. Az előre
meghirdetett étlapon tucatnyi inyenc
eledel szerepelt, a babgulyástól a halászlén át az erdélyi töltött káposztáig. A zsűri értékelése
szerint I. helyen a Menő-Manók csapata végzett, akik vörösboros marhapörköltet készítettek, II. lett Nagy Zsolt és
a Mama, akik csülökpörkölttel rukkoltak elő, míg a III. helyet a Gazfickók csapata szerezte meg; ők gazfickó pörköltet főztek lecsós tarhonyával.
Közönségdíjat kapott Papp Attila, aki
slambucot készített, míg a különdíjat a
Kasza Ilonka vezette Erdélyi Vándor

Székelyek Körének ítélte oda a zsűri
(Pécsi Ildikó, Nánási Éva, Fábián
Zsolt, Kovács Balázs, Zsókáné Mihala Éva, Gyarmati Károly).
A lokálpatrióta klub újabb nagyszabású
programot bonyolít le a hétvégén. A ta-

valyi évhez hasonlóan ismét megrendezik a kerékpártúrát a Hungaroringre
május 14-én (részletek a 8. oldalon). jb

A születés hete rendezvényei elsősorban a kismamáknak, kisgyermekeseknek kínáltak hasznos időtöltést. A többségében a
városi könyvtárban megtartott
előadásokon az édesanyák hasznos útravalókat kaptak a mindennapokra: a szülés és a születés, a
meddőség, a kicsik testi- és lelki
fejlődése, egészségének megőrzése szerepelt a programok között.
A Családok hónapja programsorozat azoknak is vonzó lehet, akik már
nagyobb gyermekekkel büszkélkedhetnek. Ennek keretében Fészekrakó
családi napra várja az érdeklődőket a

Fészek nagycsaládos egyesület május
14-én, a SZIE Vadvilág Megőrzési Intézetének kertjében. A 10 órakor kezdődő családi piknik során nem csak a
környezet megismerésére lesz lehetőség, a bográcsolás mellett fórum
jellegű beszélgetésekre is sor kerül
„Jövőnk a család” címmel.
A rendezvények közül a kicsik számára feltehetően a május 29-ei városi
gyermeknap lesz a legvonzóbb, ahol
számtalan játék, kézműves- és isme-

retterjesztő foglalkozás várja a legifjabb gödöllőieket.
A programsorozatról bővebben a
www.godolloi-civilek.hu honlapon
tájékozódhatnak az érdeklődők.
jk

500 ezer forint támogatást kap a zeneiskola

Majális a Forrásban

Sokat értek a képeslapok

A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat udvara
adott otthont szombaton a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és
a Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület által
szervezett térségi gyermek majálisnak.
A rendezvényen színes programok, kulturális rendezvények
várták az érdeklődőket.
nyf

A gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskolára érkezett a legtöbb szavazat, és így félmillió forintot kap
a FŐGÁZ-tól annak az akciónak
az eredményeként, amit a Facebookon hirdetettek meg.

TÓTAKARÍTÁS
A Blaháért Társaság és a Gödöllői Lokálpatrióta
Klub 2011. MÁJUS 29-ÉN ismét tótakarítást rendez, melynek során az Úrréti tó környékét és medrét tisztítják meg a hulladéktól. 9 ÓRÁTÓL VÁRJÁK
A SEGÍTENI SZÁNDÉKOZÓKAT A HELYSZÍNEN.
A szervezők kérik, hogy a résztvevők megfelelő
öltözetben jelenjenek meg, aki teheti gumicsizmát,
hosszúnyelű gereblyét és talicskát hozzon magával!
A munkába nem csak takarítással lehet bekapcsolódni, a szervezők ugyanis a munka végeztével
bográcsolással szeretnék kellemesebbé tenni a
napot.

Tisztelt Gödöllőiek!
Gödöllő Város Önkormányzata a Gödöllői Testvérvárosi Egyesülettel közös szervezésben „Európai identitás” címmel testvérvárosi fesztivált rendez 2011. június 24-26.között.
Az EU által támogatott rendezvényre Gödöllő valamennyi testvérvárosa
meghívást kapott. Testvérvárosainkból művészeti csoportok, diákok, felnőttek látogatnak hozzánk, akik 2011. június 25-én szombaton, szabadtéri
programban mutatkoznak be városunk főterén.
A vendégek részére szállásadó családokat keresünk, olyan vendéglátókat, akik szívesen alakítanak ki baráti kapcsolatot az érkezőkkel.
A testvérvárosi delegációk 2011. június 24–26 -ig tartózkodnak Gödöllőn
(péntek délelőtti érkezéssel és vasárnap délelőtti távozással). Szállás, reggeli biztosítását, továbbá esetenként a vendég szállítását kérjük a szervezett
programokra és esti hazaszállításukat.
További részletes információ és jelentkezés: Sándorné Pálfalvy Beáta
Tel.: 30/967-3070, e-mail: Palfalvy.SB@fh.szie.hu
Fülöp Attiláné, a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület elnöke
Sándorné Pálfalvy Beáta, a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület alelnök

Mint arról már korábban beszámoltunk,
a FŐGÁZ a képeslapküldő Facebook
alkalmazás segítségével kívánt támogatni öt Pest megyei intézményt. A közösségi oldal felhasználói a gödöllői
Frédéric Chopin Zeneiskola, a fóti
Gyermekváros, a szentendrei Skanzen,
a maglódi MagHáz és a váci Jávorszky
Ödön Kórház számára gyűjthettek támogatást az intézményeket megjelenítő
virtuális képeslapok elküldésével.
A társaság kezdeményezésével azt a célt
tűzte ki célul, hogy olyan intézmények
munkáját segítsék, amelyek a kultúra, az
oktatás és az egészségügy terén kiemelkedő szerepet töltenek be Pest megyében. Az akcióban résztvevő valamennyi
intézményt támogatták, aminek mértéke
attól függött, hányan küldték tovább az
adott intézményhez kapcsolódó képes-

lapot. Az április 27-én lezárult akció
eredményeként a Frédéric Chopin Zeneiskola – 4079 elküldött képeslappal
I. helyezettként – bruttó 500.000 forint támogatást kap a FŐGÁZ-tól.
„Öröm volt látni, hogy több ezren fogtak össze és gyűjtöttek lelkesen az intézményeknek. Biztosak vagyunk abban, hogy minden egyes elküldött képeslap jó ügyet szolgált, hiszen hozzájárul ahhoz, hogy ezek a társadalmilag
fontos tevékenységet végző intézmények minél nagyobb összeget fordíthassanak értékes szakmai munkájukra” – válaszolta kérdésünkre a
FŐGÁZ kommunikációs vezetője,
Balogh Mónika.
– Nagy öröm számunkra ez az eredmény – mondta lapunknak Ella Attila, a Chopin zeneiskola igazgatója. –
Ezúton is köszönjük a FŐGÁZ-nak,
hogy beválasztott bennünket ebbe a
támogatott körbe, és mindazoknak,
akik a közösségi oldalon ránk szavaztak. Ezt a pénzt a régi hangszereink
felújítására, és újak vásárlására fogjuk
fordítani.
jb

Nekünk fontos!
Az elmúlt hónapokban városunk jelentős természeti-, építészeti- és művészeti emlékei újultak meg, köszönhetően a Norvég Alap támogatásának. Gödöllő önkormányzata 1.701.238 euró támogatást nyert el a „Várostörténeti és kulturális szempontból jelentős helyszínek rehabilitációja, többcélú hasznosítása”
címmel benyújtott pályázatára az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati konstrukció keretében. Ennek eredményeként megszépült a Királyi
Váró, az Erzsébet-park egy része, az Erzsébet királyné szobor, az Erzsébet-szikla, a barokk Kálvária, az Alsópark egy része, a Világfa és a Grassalkovichfilagória.
Városunk vezetése számára fontos, hogy az itt élők számára megőrizzék Gödöllő értékeit. Kérjük, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítsék munkánkat!
A kitöltött kérdőívet levélben az alábbi címre juttassák el: Gödöllői Szolgálat Szerkesztősége, 2101 Pf.385. vagy dobják be a Kossuth Lajos utca 1. szám alatt kihelyezett
postaládába. A kérdőív a www.szolgalat.com oldalról is letölthető, és e-mailen elküldhető az info@szolgalat.com címre.
1. Tudja-e, hogy mi a Norvég Alap? ...................................................................................................................................................................................................
2. Hogy vélekedik arról, hogy a felújítás után új funkciót kap a Királyi Váró? ..................................................................................................................................
........................................................................ ..............................................................................................................................................................................
3. Ön szerint megfelelő helyre került a felújított Grassalkovich-filagória? ..................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
4. Hogy vélekedik az Alsópark átalakításáról? ...............................................................................................................................................................................
5. Ön szerint mit jelenthet Gödöllőnek idegenforgalmi szempontból, hogy megújultak az Erzsébet-park műemléki értékei? .............................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
6. Ön melyik felújítást tartja a legfontosabbnak a Norvég programban megvalósultak közül? .........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Ünnep a tóparton
A házasság négy évszaka. Gary
Chapman, a világszerte, így nálunk is jól ismert amerikai családterapeuta ezen a címen kiadott könyvén alapul Catherina Palmer immár második regénye. Az írónő sorra feldolgozza, regényes formába önti
azt a négy évszakot, amely a
házasság során beköszönthet.
A reményekkel teli tavaszt már
bemutatta korábbi könyvében.
Most a meleg nyárnak jött el az
ideje.
Valóban nyáron játszódik az újonnan
megjelent Nyári szellő. A Missouri
államban levő Idill nevű kisváros lakóival találkozhatunk ismét, de a már
megismert szereplők közül most a
Finley házaspár élete kerül előtérbe.
Derek és Kim Finley házába léphetünk be, az ő családjuk életének válhatunk részeseivé.
Derek Finley vízimentőként dolgozik a városka melletti tavon. Nyáron
különösen sok munkája van, akad
gondja, baja bőven azokkal, akik fékevesztetten buliznak a vízre kifutó
hajókon, de a fürdőzőkkel, vízisízőkkel, vagy akár mindössze horgászókkal is. Imádott feleségére nem jut
sok ideje. Nem is igazán számol be
neki a napjairól. Nem a szavak embere. Ő csak szeret, még udvarol is, s

gondolja, hogy ez elég. Amennyire
képes, kiveszi a részét a gyereknevelésből. A gyerekek, egy ikerpár, fiú és
lány, a felesége, Kim első házasságából valók. Már kamaszodnak, a tizenegyedik születésnapjukat érik meg a
nyáron. Derek úgy véli, jó lesz, ha
hozzájuk költözik az anyja. Majd vigyáz a gyerekekre, Kim pedig visszamehet dolgozni, nem kell a fiának,
akinél nemrég cukorbetegséget állapítottak meg, a hogylétére ügyelnie.
Szükségük van az asszony keresetére,
de meg nagyon szereti is az éppen
nem gyakorolt fogorvosi asszisztensi
munkáját.
Dereknek fogalma sincs róla, hogy
ha anyós és meny egy fedél alá kerül,
elszabadulhat a pokol. Különösen,
mert az ő anyja, Miranda annyira különbözik mindenkitől, aki a kisvárosban a baráti körükhöz tartozik, vagy
csak látja őket. Még köznevetség tárgyává is válik. A fojtott vagy nyílt ellenségeskedés Kim és Miranda között lassan, de biztosan megmérgezi
az életüket. Odáig fajulnak a dolgok,
hogy Derek fejéről is lekerül a glória.
Kiderül, hogy ő sem volt angyal korábban, mielőtt találkozott volna
Kimmel, csak titkolta a hibákat, vagy
talán bűnöket, amiket elkövetett.
Sikerül-e rendeznie a dolgaikat?
Elérnie, hogy ki-ki türelemmel, megértéssel viseltessen a másik iránt a

Jazzfesztivál a Művészetek Házában

A Balogh Jazz Trió nyert
A Művészetek Háza aulájában
vasárnap 10 órától késő délutánig népes mezőnyben mutatkoztak be a Gödöllőn és térségében
élő 15-32 év közötti zenei tehetségek, szólóban, duóban és különböző zenekari formációkban.
A versenyt – és egy demólemez elkészítésének lehetőségét – a Balogh Jazz
Trió (Rácz Roland, Balogh Gyula,
Centgrász Benjámin) nyerte. Második
díjas a Dixix Rhythm együttes (Rácz
Zoltán, Kocsis Ádám, Valastyán Gergő, Csúr Gábor, Sápi Viktor, Dóra
László, Székelyhidi Zsófi), a 3. helyen
végzett a Skolin Trió (Serei Dániel, Kováts Zoltán Sándor, Lindner Gyula).
Különdíjban részesült a legtöbb műfajban játszó Szendrődy Szecső dobos,
Rácz Roland basszusgitáros, Tóth
Áron Tamás és Maros Ottó zongoristák. A legjobb szólóprodukció különdíját Balogh Tamás zongorista vette át. A
Művészetek Házában működő Novo
Café által felajánlott fellépési lehetőséget kapták a Hodosy Marianna és

Csintalan Márk, a Somogyi Adrienn
és Novai Gábor valamint a Pátkai Rozina és Tóth Mátyás alkotta duók. A
rock kategória kiemelt díjasa a Field
Street zenekar. Különdíjat kapott a OneMan Band (Dankó Máté). A
szeptember 10-11. között sorra kerülő Gödöllői Belvárosi Napokra
nyert fellépési lehetőséget a szövegében nagyon eredeti Salchi Papas zenekar.
Az ifj. Szakcsi Lakatos Béla,
Fábián Juli, Borbély Mihály és
Kovács Balázs alkotta zsűri eredményesnek és értékesnek ítélte a
versenyt, amelynek előzménye

Ifjú zenei tehetségek a színpadon

Díjazott növendékek koncertje
Folytatva a korábbi évek hagyományait, a Frédéric Chopin Zeneiskola az idén is megrendezi
hangversenyét, melyen az intézmény ifjú tehetségei mutatkozhatnak be a Gödöllői Szimfonikus Zenekar kíséretével. A Művészetek Háza színpadán május 14én, 18 órától ők állnak majd közönség elé.
Nincs könnyű helyzetben a zeneiskola,
amikor dönteni kell, ki legyen a koncert
résztvevője, hiszen diákjaik rendre kiemelkedően teljesítenek, szereznek előkelő helyezéseket az országos versenyeken, és szerepelnek nagy sikerrel a
hazai és a nemzetközi rendezvényeken.
Az idei koncertre azokból a növendékekből válogattak, akiknek – amellett,
hogy szép eredményeket tudhatnak magukénak – olyan zenei mű is szerepel

repertoárjukban, ami szimfonikus zenekari kísérettel szólalhat meg.
A fellépők közül többeket már jól ismerhet a gödöllői közönség. A Sivadó
Mónika és Sivadó Brigitta, akik Bach
két hegedűre írt d-moll kettősversenyének I. tételét szólaltatják meg, gyakori
szereplői a versenyeknek és a kamara
hangversenyeknek.
Különleges színfoltja lesz a koncertnek
Székely Nóra fellépése, aki a fuvola és
a szaxofon muzsikát ének tanulásra váltotta fel. Ezen az estén Handel: Rinaldo
című operájának egy áriáját adja elő.
Laurán Apolka az Animato Consort
tagjaként is, valamint szólóban is szép
eredményeket ért el, a koncerten Vivaldi
g-moll furulyaversenyéből „Az éjszaka” című részt szólaltatja meg.
Az est I. részének zárásaként Haydn:
C-dúr zongoraversenye hangzik el, a
zongora tanszak három kiváló növen-

sokféle korábbi sebet is hordozó családban?
A nyár, az egymást követő tóparti
ünnepségek, melyeket rendeznek az
összetartó kisváros lakói, s nem utolsósorban a jó tanácsok, amikkel idős,
sokat tapasztalt szomszédja ellátja
Dereket, mind-mind közelebb visznek a megoldáshoz. Belátják, hogy
amíg élnek, addig élhet a remény is
bennük, s hogy a jó akarat, de még inkább a szeretet csodákra képes.
Színessé teszik a könyvet a táj, a
környezet, a mindennapok leírásai, a
nem kevés humort képviselő mellékalakok, Patsy, Pete, Cody, akik már
mintha valóban jó barátaivá váltak
volna az olvasóknak is.
(Gary Chapman – Catherine Palmer:
-nádNyári szellő)
volt a múlt évben a fiatal tehetségek
számára meghirdetett egyszerű bemutatkozási lehetőség. A szervezők szándéka szerint jövőre ismét
megrendezik a Kistérségi jazz
és könnyűzenei fesztivált,
amelynek népes mezőnyében
békésen megfértek egymással
a különböző stílusok. A legszínvonalasabb produkciók
a jazz műfajában születtek,
a fiatalosság pedig magától
értetődően a rockzenekarok
szereplésében
nyilvánult
meg.
A résztvevők kivétel nélkül részesültek abban az elismerésben, hogy a
Thunder duo (Dörnyei Gábor és
Horváth Kornél) és a Fábián Juli
Jazz Riff játszott nekik.
jb

Terítéken az opera irodalom

Ismét Wagner estek
Az operák és a komolyzenei
művek rajongóinak örömére, a
technikai felszerelés bővítését
követően, a tervek szerint a
nyár végén ismét megkezdi
előadás-sorozatát a 2004-ben
bejegyzett Richard Wagner
Egyesület. A dr. Farkas Iván nevével fémjelzett társaság az
elmúlt években rendszeresen
tartott nagysikerű, az egyes
műveket elemző, előadásokkal színesített zenei esteket.
Mint megtudtuk, a jelenleg tervezés
alatt álló programban a zenehallgatás
mellett vetítéssel és rövid előadással
egybekötve élvezhetik majd a zeneirodalom remekeit a résztvevők.
Dr. Farkas Iván lapunknak elmondta, a rendezvényeken elsősorban operák szerepelnek majd, de örömmel fogadja a zeneszerető közönség egyéb
javaslatait is, mind az előadások témáját, mind azok időpontját illetően,
s szeretné a városi civil szervezeteket
is bevonni programba.
Az első előadás „ A Nünbergi mes-

terdalnokok” lesz, majd „A Nibelung
gyűrűje” kerül terítékre. Wagner művei mellett Donizettitől a „Don Pasquale”, „Az ezred lánya”, valamint
Saint-Saëns „Sámson és Delila” című
operája szerepel a tervek között.
Az érdeklődők a kapcsolatot a
drfarkas1941@freemail.hu címen vehetik fel a Richard Wagner Egyesülettel.

Új kiállítás az Erzsébet királyné szállodában
déke, Wirnhardt Júlia, Deák Péter és
Pék Ramóna közreműködésével.
A hangverseny második része Sápi
Viktor fellépésével kezdődik, aki ősztől
már a Bartók Béla Szakközépiskolában
folytatja tanulmányait. Ez alkalommal
Rossini operájának, a sevillai borbélynak egy részletét hallhatjuk, amelyben
tubán működik közre.
Ezt követően Holczinger András, az
ifjúsági vonószenekar egyik oszlopos
tagja gordonkán játszik; Fauré: Elégiáját
tolmácsolja, majd Ella Orsolya hegedűn szólaltatja meg Massenet: Thais című művéből a Meditációt. Az est zárásaként Kovács Borbála lép a színpadra,
aki szintén tagja az Animato Consortnak
Tőle ezen az estén Hidas oboaversenyének III. tételét hallhatja a közönség.
Bali János, Balogh Ágnes, Barta
Katalin, Béres Ágota, Buka Enikő, dr.
Czitrovszky Ilona, Ella Attila, Juniki
Spartakus, Láng Gabriella és Tóthné
Pataki Anikó növendékeit és a Gödöllői Szimfonikus Zenekart ezen az estén
Ménesi Gergely vezényli, aki már több
alkalommal állt a zenekar élén.
jk

Raffai Kinga festőművész képeiből nyílt kiállítás május 1-jén az Erzsébet
királyné szálloda galériájában.
Raffai Kinga tanulmányait
az Egri Tanárképző Főiskolán végezte Blaskó János és Seres János festőművészek irányításával.
1980-ban vették fel a Magyar Köztársasági Művészeti Alapjába. A kiállítás június 13-ig látható.
jb

jb
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Különleges építmény, méltó környezetben

Átadták a megújult Grassalkovich-filagóriát
(Folytatás az 1. oldalról)
A filagória restaurálási munkálatait
február elején kezdte meg Szomolányi Péter és Dremmel Gábor kőrestaurátor vezetésével. A műhelymunkák végeztével március végén
szállították végleges helyükre a korábban szétbontott elemeket, hogy lépésről lépésre újraépítsék. A restaurálás eredményeként részben sikerült
visszaadni az építmény eredeti színeit
is: ez a skála elég széles, az egészen
világos sárgától a vöröses rozsdáig
terjed. A külső szegélylépcső tardosi
vörösmészkő az erre jellemző sötét
rózsaszín árnyalattal, a belső kőpadló

tisztítás után is megmaradt.
Az újraépítés több fázisban
történt, elsőként a talapzatot állították helyre, ezt követte az
oszlopok helyreállítása, majd a
koszorú felhelyezése.
A legutolsó szakaszban került
fel a tető, amelyet a műemlékvédelmi szakemberek a Historia
Domusban talált leírás, és a
múlt század 30-as éveiben készült fotó alapján készíttettek el.
Érdekesség, hogy az építményen megmaradtak a különböző
korokból való bevésések. Erről
egy restaurátori és művészettörhetnek meg a kihelyezett padokon. A
parkosítást az Attraktív-kert Kft.
munkáját dicséri.

PARKOLÁSI TILALOM

burkolat pedig ürömi – pilisborosjenői kvarchomokkő, aminek különböző színárnyalatai vannak. Megint más
anyagból, sóskúti puhamészkőből készültek az oszlopok, amik eredetileg
világossárgák voltak, később azonban
egyfajta szürkés patinát kaptak, ami a

ténész zsűri döntött. A feliratok (vésetek) közül a legkorábbi az 1767-es
dátum, valamint egy 1794-es évszám.
Ezek mellett a későbbi korokból is találtak több emlékhagyó dátumot.
A filagória felállításával megszépült a bazilika melletti terület is. A
korábban parkolónak használt területet elzárták a forgalom elől, sétautat
építettek ki,gyepesítettel és virágokat
telepítettek ki.
Az ide látogatók kulturált, a helyhez méltó körülmények között pihen-

Cipit nem felejti Monostor

Emlékezés Ottlik Gézára
Városunk a magyar irodalom
több jelentős alakjának nyújtott otthont, lehetőséget a pihenésre, alkotásra, menedéket
a történelem viharai elől. Ezek
közé tartozott Ottlik Géza is,
akinek születéséről minden
esztendőben irodalmi esttel
emlékeznek meg tisztelői.
Ottlik Géza 1912-ben született. Apja
belügyminisztériumi titkár és császári
kamarás, akit másfél éves korában
elveszített. Gézát, a hagyományoknak megfelelően, katonatisztnek
szánták, ezért 1922-től katonai alreálés főreáliskolákba íratták be, amitől
egy életre elment a kedve a kaszárnyai fegyelemtől és később múlhatatlan krónikása lett a katonai nevelés
embertelenségének. 1923-tól 1926-ig
a kőszegi katonai alreáliskola, 1926tól 1929-ig a budai katonai főreáliskola tanulója. 1930-ban érettségizett.
Iskolás éveit a forradalmakat követő
bethleni konszolidáció „rendcsináló“
éveiben töltötte, otthonról hozva a
franciás-angolos nyugatos műveltséget. Érettségi után a budapesti egyetem matematika-fizika szakára iratkozott be, ahol Fejér Lipót tanítványaként szerzett végbizonyítványt.
Első írásai 1931-ben jelentek meg a
Napkeletben. Munkatársa volt többek között az Új Nemzedéknek, a Budapesti Hírlapnak és a Nyugatnak.
Ottlik Géza neve összefonódott
Gödöllővel, amit Buda című regényében gyakran emleget Monostor
néven. „Monostor egyórányira volt a
fővárostól helyiérdekű villamoson,

A PARK ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGE MIATT MÁJUS 18-ÁN 22
ÓRÁTÓL, MÁJUS 19-ÉN 16 ÓRÁIG AZ ERZSÉBET-PARK
TÁNCSICS MIHÁLY ÚTI OLDALÁN TILOS A PARKOLÁS!

gyorsvonattal harmincöt percnyire.
Az egyik nemzetközi expresszvonat
is megállt; amolyan szerényebb vasúti gócpont volt. Júlia szeretett kijönni hozzánk; már tavaly is itt töltöttük
az egész nyarat; én végtelen hülyeségnek tartottam; Monostor csak falu
volt (apátsággal együtt); de persze
bánta a fene.
Volt sok hely, mégis. Széles terasz,
hátul üveges veranda, öt szoba, a kis
házban még három. A biciklim. A
nagy kert, fel az erdőig. Volt sok hely.
Meg tér, tágasság. Úgy értem, Monostoron volt elég hely. Ahogy a 15/b-ben
is volt, másutt aztán már többé nemigen. Terka néni is szerette; Júlia lehozta a munkáját, tavaly német re-

Emlékezés dr. Teghze Lajos halálának évfordulóján

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Sergio Tellan, a Magyar Kapucinus delegáció vezetője is.
A felújítás és a környezetrendezés
összköltsége 98.000 euro volt, amihez a Norvég Alap 84.000 euro támobj
gatást biztosított.
gényt, idén operaszöveget fordított, a
teraszon reggeliztünk, lekávéztam a
kottáit, nem bánta, rengeteget nevettünk a teljes marhaságokon, amiket
fordításnak javasolt; lebicikliztem a faluba, át a
kastély parkján, az alvégre, Kriesch Matihoz néha, az állomásra mindig.
Fatornácos,
vadszőlős
hosszú épület volt, a végében étterem, söntés,
kerthelyiség, ahol a vacsorához cigányzenekar
muzsikált, nem nagy örömömre, de persze bánta a
fene.”
Az író és a város életében két nagy korszakot
különböztetünk meg, az
első 1924-1946-ig tart,
amikor nyaralónak használták a gödöllői házat, a
második pedig ezt követően 1954-ig tartott, amikor ideköltözött feleségével, s lényegében a kitelepítések elől menekülve itt éltek.
Ottlik Géza édesanyja 1924-ben
vásárolta meg a Király u. 11. szám
alatti házat, ami eredetileg vadászlak
volt az erdő szélén. Jól érezte magát
Gödöllőn a vakációk idején, jó
barátságba került Körösfői-Kriesch
Aladár egyik fiával. Édesanyja 1947ben bekövetkezett halála után megörökölte a gödöllői és a család kecskeméti ingatlanait, amiben azonban
nem sok öröme telt, mivel néhány évvel később, mint földtulajdonost kuláknak nyilvánították, s akkora adót
vetettek ki rá, amit nem tudott kifizetni. A gödöllői házat ekkor kis híján
elárverezték. Kortársa, Lengyel Ba-

A Gödöllői Városvédő Egyesület fontos feladatának tekinti, hogy azoknak a
személyeknek a síremlékei, akik munkásságukkal jelentősen hozzájárultak
településünk mindennapi életéhez, méltó
gondozásban részesüljenek.
A helyi önkormányzati rendelettel is szabályozott folyamat keretében így évek óta már
hivatalosan is ápolja településünk egykori
orvosának, Dr. Teghze Lajosnak (18521932) a református temető elhagyatottabb
részén lévő síremlékét. Az egykori nagy
műveltségű királyi palota és koronauradalmi orvos 1913-ban kelt végrendeletében
10.000 aranykoronát hagyott az akkori Orvosegyesületre, melynek hűséges levelező
tagja volt. Végrendeletét azonban perrel
megtámadták, ezért az egyesület csak halála
után négy évvel juthatott a törvényesen megítélt örökségéhez. Ez akkoriban
2610 pengőt jelentett és jelentősen segítette az egyesületet. Településünkön
viszonylag kevés emlék maradt fenn róla, viszont több visszaemlékezés is tisztelettel emlékezik meg személyéről. Az idén halálának évfordulóján, április
29-én a Gödöllői Városvédő Egyesület koszorút helyezett el síremlékén.
lázs így emlékszik az egyik gödöllői
látogatásra: „A Rákosi-korban Ottlikék Gödöllőn húzódtak meg a saját
vidéki házukban, vagyis egy háromszobás „kulák”-villában. Cipi egyik
nap, amikor kimentünk hozzájuk –
elég gyakran kimentünk –, éppen
Baudelaire verseit elemezte. Órákig,
döbbenetesen jól. Csak sokkal később
tudtam meg, hogy Ágnes (Nemes
Nagy Ágnes – a szerk.) szerint Cipi
„süket” volt a versekhez – mi volt
ebben a nem is titkolt sértettség, isten
tudja. Tény, hogy a prózaírók legtöbbje csak a vers epikumát érti. Idővel
mindenesetre, ezerszer ismételt, nem
múló vita volt kettejük között: Ágnes
szerint Cipi az ő verseit nem érti, Vas
Pistáét se nagyon. Vas Pista egyszer
dührohamot kapott azért, mert Ottlik
ötszöri felszólításra sem olvasta el
egy fontos versét. Egyszerűen elfelejtette, mert önösségében nem érdekelte – beteg volt már, de a lelki tényeket az ember nem realizálja. Ám
akkor ott, fiatalon, Gödöllőn, Ottlik
Baudelaire-t nemhogy értette, hanem
valami különös érzékű, szinte felfoghatatlan zsenialitással elemezte. Summázva az emléket: lenyűgözően, rátapintóan, ihletetten.”
Több műve is Gödöllőn született,
így például a Valencia-rejtély és az Iskola a határon, s olyan jelentős mű-

veket is itt fordított le, mint Dickens
Bleak House című regénye, ami Örökösök címmel jelent meg, és a Copperfield Dávid. 1990. október 9-én
Budapesten halt meg, a Farkasréti temetőben nyugszik. Egykori házán
emléktáblát helyeztek el, s ma része a
városi múzeum irodalmi túrájának. jb

„EGY BARÁTSÁG
ÁLLOMÁSAI”
irodalmi HÉV-utazás
Ottlik Gézával és Vas Istvánnal
Kalauzaink:
Sumonyi Zoltán író, költő, irodalomtörténész és
Kelecsényi László író, film- és
irodalomtörténész.
Időpont:
május 14. (szombat) 15 óra
Helyszín:
a gödöllői Ottlik-ház
(Köztársaság út 63.)
Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!
Szervezők: Bárdy Tamás, Dombóvári László, Ö. Kovács József
információ:
dombovari.laszlo@gmail.com
06-30-9-319-637
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Kertünk, házunk színei

Madarak és fák napja

Összhangban

A természet ünnepe
(Folytatás az 1. oldalról)

Az emberek már ősidők óta különös
vonzalmat éreznek a madarak és fák
iránt. A „Madarak és Fák Napja“
mégis az egész természet ünnepe,
amikor mi, emberek azt ünnepeljük,
hogy testvérei vagyunk
minden
élőlénynek a Földön.
A rendezvényre
kilátogató családok különleges élményben részesültek, ahol nemcsak a gyermekeknek, de a szülőknek is jutott feladat.
A nap folyamán
a kilátogatók előadások (például a
galambászok) keretében tudhattak
meg többet a madarak életéről és a
városunkban lévőkről,
amiket
élőben is megcsodálhattak.
A madárgyűrűzési bemutató alkalmával ugyanis többek között nagy
fakopáncsot, barátposzátát, széncinegét, erdei pintyet, csúszkát, barát-

Nem szükséges újra meszelni a házat
csak azért, hogy egyezzen a kerti virágok színével. Használhatjuk a meglévő
színeket, és inkább a kertünkbe olyan
színű növényeket vigyünk be, melyek
kiemelik a ház és a kert szépségét. Egy
jól megtervezett színösszeállítás növeli
az esztétikai élményt és javítja az
összképet.
Az egyik módja annak, hogy a ház „beleolvadjon“ a kertbe az, hogy meszeléskor olyan színeket használunk, amelyek hasonlítanak a kertünkbe ültetett
növények lombozatának vagy
virágainak színéhez.

hol gyűrűzték, csak akkor tudhatja
meg bárki, ha később egy madarat befognak és a gyűrűn lévő számokat leolvasva azt a nemzetközi hálózat
alapján visszakeresik. Érdekesség,
hogy az idei évben a kihelyezett madárbefogó hálóba is került olyan madár, ami
m á r
m e g
v o l t

A ház színe háttérfüggönyként szolgál egy színpompás
kert elé

gyűrűzve. A gyerekek mellett a szülők is találtak elfoglaltságot maguknak. A
nak majd a cinegék vagy verebek.
Emellett a programra kilátogató
gyerekek és szüleik végigjárhatták azt
a tanösvényt is, ahol madárvédelmi
eszközökkel (mesterséges odúk kihelyezésével, például kerecsenysólyom-, vörösvércse vagy éppen bagolyodú) ismerkedhettek meg; így
képet kaptak arról, hogyan is lehet
segíteni a madarak fészkelését „mesterségesen” napjainkban.
Ugyancsak nagy sikert aratott a
„Tudáspálya” elnevezésű program,
ahol a gyerekek az előadások során
megszerzett tudást hasznosítva adtak
számot a természetismeret” témakör-

cinkét és rozsdafarkút is sikerült meggyűrűzni a szakembereknek.
Ezzel kapcsolatban megtudhatta
mindenki, hogy a hazánkban meggyűrűzésre kerülő madarak mind-

lehetőleg egész évben fent kell tartani.
Mi az ilyen élénk színű házak mellett
leginkább a sűrűn ültetett, hasonlóan
erős árnyalatokban pompázó örök-zöldeket javasoljuk. Van, amikor sötétebb
árnyalatú színeket, főként élénkzöld leveleket is vihetünk az összeállításba.
A tompa színek legtöbbször szürke árnyalatú pigmenteket tartalmaznak. Az
ilyen színűre festett házak sokkal alkalmasabbak a „háttérfüggöny“ szerepére,
mint a pasztell- vagy az élénk színárnyalatokban pompázó épületek. Tom-

madárodú-készítés talán az
egyik legnagyobb sikert
aratta a családok körében,
hiszen itt főleg az édesapák
segítségére szükség volt.

Egy másik, egyszerűbb megoldás az, hogy a virágoskert színeit az épület színének függvényében állítjuk össze. A kerti
színösszeállítás esetében az a
legfontosabb, hogy el kell döntenünk, milyen színeket vigyünk be a kertbe.
Az egyszerű színösszeállítások
működnek a legjobban. Ízlés szerint választhatunk kifinomult, drámai, vagy
természetes hatást keltő összeállításokat. Azt javasoljuk, hogy mindenki szerezzen be egy színskálát, ami a legtöbb
művészeti szakboltban kapható, ennek
segítségével ugyanis könnyebben meg
lehet állapítani, hogy melyek azok a
színek, amelyek a legszebb, legharmonikusabb összhatást vagy éppen kontrasztot keltik a ház és a kert között.
A zöld, barna és bézs színű házakat a
legkönnyebb összehangolni a virágoskert színeivel. Ha a házunk már eleve
beleolvad a környezetbe, már csak színes virágokra van szükség, azt is csak a
kontraszt kedvéért. Ebben az esetben az
élénk színű virágok mutatnak a legjobban.
A pasztellszínű házak lágy színeikkel
nagyon jól beleolvadnak a tájba. Pasztellszínűre festett házak esetén a kert
színösszeállításának találnia kell, vagy
épp ellenkezőleg, ellentétben kell lennie
a ház színével. Hideg színű házak esetében (kék, lila), hideg színek javasoltak
a kertbe is. A meleg színekben (halványsárga, rózsaszín vagy barackszín) pompázó házak mellé viszont meleg színű
kerti növények javasoltak a harmonikus
összhatás kedvéért. Ha a színskála ellentétes színeivel dolgozunk, élénkebb
színhatást kelthetünk. A kékre festett
ház elé ültetett narancssárga virágok
esetén a maximális kontraszt érdekes
színhatást kölcsönöz.
Az élénk színekben pompázó épületek
mindig drámai hatást keltenek, ezért az
épületet övező kertben is ugyanolyan
látványos színekre van szükség. Próbáljanak a ház színéhez legközelebb álló
színekkel dolgozni; a színösszeállítást

pa színek esetében nem annyira fontos,
hogy a színek tökéletesen kiegészítsék
egymást, a tompa színek ugyanis nagyon könnyen beleolvadnak a tarka környezetbe.
A tompa színek kategóriájába gyakran
téglaépületek is beleillenek. A színskálán a téglaépületek legtöbbször a „meleg“ színű házak csoportjába sorolhatók
(narancssárga, vörös és sárga), ezért az
ilyen házak mellett nagyon jól mutatnak
a hasonló árnyalatú virágok, azonban
nem szükséges a téglák színével teljesen
megegyező árnyalatokkal dolgozni.
Mi a helyezet fehér színű házakkal?
A fehér szín nagyon erős (még akkor is,
ha a fehér igazából nem is tekinthető
színnek), mivel felhívja magára a figyelmet, és az alkonyat tompa fényeiben
is jól látható. Amikor fehér házak
mellé tervezünk kerteket, a fehér színt
visszatérő motívumként használhatjuk a kertrendezésben is. Fehér virágfüzéreket, fehérrel csíkozott leveleket, és fehér építészeti elemeket, díszeket használ szerte a kertben, ezzel
is kapcsolatot teremteve a ház és a virágoskert között.
A kertben az ismétlődő fehér elemek
a pasztell színű házak mellett is nagyon jól mutatnak, valamint azokat az
épületeket is nagyon jól kiemelik,
melyeknek fehér vagy tört fehér színű
szegélye van. A fehér szín drámai hatást kölcsönöz. Az ajtóhoz vezető fehér petúniák sora például a bejáratra
tereli az ember figyelmét. A sötét
színű házak kertjeiben, az élénk hófehér foltok már túlságosan ellentétes
pts
hatást keltenek.

Nyomoznak egy Pellérden lelőtt fehér gólya miatt
Feltehetőleg légpuskával lőttek le egy gólyát a Baranya megyei Pellérden, a rendőrség nyomozást indított az ügyben - írja a Bama.hu, a Baranya megye híreivel foglalkozó honlap.
egyike Budapest jelzést kap, hiszen
minden ország a fővárosát jelöli meg
a madárgyűrűkön. Azt pedig, hogy

Az összeszerelt odúkat pedig haza lehetett vinni, amibe remélhetőleg a
kertekben hamarosan otthonra talál-

ben megszerzett tudásukról; mindezt
természetesen játékos formában.
A feladatok fődíját, a Magyar Madártani Egyesület gödöllői csoportja
által évek óta megrendezett Bika-tavi
Természetvédelmi és Ornitológia táborban való részvételt a 11 éves
Dobák Daniella, a Petőfi Sándor Általános Iskola 5. osztályos tanulója
nyerte el.
k

Hathetes kiskutyákat szerető
gazdinak odaajándékoznám.
Tel.: 20/341-7063."
6-8 hetes szürke-cirmos fiú kiscica
gazdit keres! Domonyvölgyben
„tették ki“ anyástól - testvérestől!
Köszönettel! Tel.: 20-996-7608.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság feljelentést tett az ügyben ismeretlen tettes ellen. Egyelőre nem tudni, hogy a településen kotló madár párját
érte-e a lövés, ha igen, akkor a költés tönkre fog menni, és várhatóan az egész
fészekalj megsemmisül – írja a honlap. A fehér gólya fokozottan védett madárfaj, eszmei értéke 100 ezer forint.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Május 14-15., szombat,
vasárnap: 9-11 óra:
Kovavet Kisállatrendelő
Rendel: dr. Vaskó Márta
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Tel.: 20-9913-057.

8 Gödöllői Szolgálat

2011. május 11.

Sport

Sportpolitika – Fővárosi igen a Világjátékokra

Budapesttel a 2017-es rendezésért
Budapest pályázik a 2017-es Világjátékok megrendezésére -a
Fővárosi Közgyűlés áprilisi ülésén 30 igen és 1 tartózkodás mellett fogadta el az erről szóló határozatot.
Ennek értelmében Budapest adja be a
pályázatot Gödöllő, mint társváros közreműködésével, a koordinálást pedig, a
Nemzeti Sportszövetség (NSSZ) végzi.

A Gémesi György vezette NSSZ véleménye szerint, az esemény tervezett
költségvetési nagyságrendje 11 milliárd
forint, a pályázat elnyerése esetén Budapest ebből 2 milliárd forintot vállal, amit
négy évre lebontva kell biztosítani.
Az NSSZ előzetesen 5 millió forint
támogatást kért a fővárostól, amelyet
ezen közgyűlési határozattal a főpolgármesteri keretből biztosít. -forrás: origo.hu-

Futsal – kétszáz gól fölött a Bikák

Bajnoki és gólkirályi cím
Véget ért az NB II-es futsal bajnokság. A Gödöllői Bikák csapata az utolsó játéknapon a Soroksár vendége volt. Az, hogy hova
kerül a három bajnoki pont, nem
volt kérdéses, mindössze azon
izgulhattak a gödöllőiek, hogy
meg lesz-e a 200 rúgott gól a bajnokságban.
Ehhez 11 találat hiányzott a meccs előtt.
Nos, miután 12–1-re nyert a Gödöllő,
elmondható, hogy sporttörténelmi tettet
hajtottak végre Baranyai Pál tanítványai, ugyanis a honi futsal bajnokságok
történetében egyedülálló a 201 rúgott
gól. Mondhatni utcahosszal nyerte a keleti csoportot az Újszegedi TC előtt a
csapat. Nagy Rolandék 19 győzelem
mellett mindössze egyszer kaptak ki,

gyűjtöttek 57 pontot (10 ponttal többet,
mint szegedi vetélytársuk) és a már említett 201 rúgott gól mellett mindösszesen 49 alkalommal vették be az együttes
kapuját. Még egy címet bezsebelt a
klub, ugyanis a másodosztály gólkirálya
Schrancz Balázs lett 42 találattal. A
nyugati csoportból a Szombathelyi Haladás jutott fel az NB I-be, míg az Újszeged, valamint a nyugati csoport második helyén záró Külker SC az I. osztályban jelenleg zajló alsóházi osztályozók veszteseivel játszik majd a feljutásért.
Futsal NB II. keleti csoport, 22. ford.:
Soroksár – Gödöllői Bikák 1–12 (0–5)
Gól: Schrancz Balázs (5), Nagy Roland
(3), Lovrencsics Balázs (2), Vidák Balázs, Szente Tamás
-tt-

Labdarúgás – Elődöntő a megyei kupában

Újabb gödöllői pont
Újabb pontot szerzett, ezúttal
idegenben a Gödöllői SK csapata. A megyei I. osztály 11. helyén
tanyázó gödöllői alakulat az Újlengyel vendégeként végzett
2–2-es döntetlenre, így már négy
mérkőzés óta veretlen a csapat.
Pest megyei I. osztály, 25. forduló
Újlengyel – Gödöllői SK 2–2 (1–1)
Gól: Kiglics Gábor, Katona Miklós
Pest megyei I. osztály U19, 25. forduló
Újlengyel – Gödöllői SK 1–8 (0–3)
Gól: Bercze Tamás, Czuczor Attila (2),
Somogyi Levente (3), Kurunczi Dániel,
Veszely Károly
Következik:
Május 14., szombat 17 óra (Ifi: 14 óra),
Táncsics M. u. sporttelep:
Gödöllői SK – Pilisi LK

jobb négy közé jutásért a Pest megyei
kupasorozatban. Lovrencsics László
tanítványai 2–1-re nyertek, ezzel elődöntősök, ahol a Tápiószecső ellen mérkőznek majd május 11-én, 17 órás kezdettel Gödöllőn.
Pest megyei Kupa, negyeddöntő
Gödöllői SK – Érdi VSE 2–1 (1–0)
Gól: Lovrencsics Balázs, Kiglics G.

Megyei Kupa – Négyben a GSK

Pest megyei III. osztály, 21. forduló
Gödöllői SK II. – Hévízgyörk II. 8–1
(2–1) Gól: Lovrencsics B. (5), Szabó
László (2), Heilman László
-tl-

Az elmúlt héten, szerdán a legjobb
négy közé jutásért játszott a Gödöllői
SK csapata az NB III-as Érd ellen a leg-

Megyei I/B osztály – Fél tucat
Csomádon
Pest megyei I/B osztály, 25. forduló
Csomád KSK – GEAC 6–0 (2–0)
Következik:
Május 15., vasárnap 16:30, egyetemi
sportpálya: GEAC – Piliscsaba
Megyei III. osztály – Nyolcat rúgott a GSK II.

Röplabda – Kungl Ferenc Röplabda Emléktorna

Tornagyőzelemmel hangoltak
Másodszor rendezte meg a TEVA-Gödöllői RC a gödöllői röplabdázás egyik alapítójáról elnevezett, Kungl Ferenc emléktornát.
A színvonalas és izgalmas junior és serdülő csapatok küzdelméből a gödöllői
lányok kerültek ki győztesen, újabb 1
évre elnyerve a díszes vándorserleget.
Második az UTE lett, 3. a KRA ifjúsági,
míg a 4. helyen a KRA serdülő csapata

végzett. A torna jól szolgálta a május 1415-én Gödöllőn, az egyetemi sportcsarnokban megrendezésre kerülő leány junior országos döntőre való felkészülést,
melyen a gödöllői lányok mellett a BSE,
a Vasas és a Székesfehérvár vesz részt.
Évzáró buli – Röplabdás évzáró
Madách-ban
Több, mint 60 röplabdás kislány, sok segítőkész és jókedvű szülő, finom papri-

Lovassport – GLSE XIII. díjugrató lovasverseny

Ragyogóan debütált az új helyszín
Május elsején rendezték, a hagyományos GLSE XIII. díjugrató
lovasversenyét, de ezúttal új
helyszínen, az egyetem területén. A versenyről kérdeztük Balázsfalvi Juditot, az egyesület vezetőjét, a versenye egyik fő szervezőjét.
– Első ízben rendezték az egyetemen
a versenyt, nem izgult?
– Az izgalom minden verseny előtt
megvan, mondhatni, az új helyszín debütálása csak rátett egy lapáttal. Az új
helyszín ragyogóan debütált. Kellemes
környezetben, jó minőségű lovaspályán
tudtuk megrendezni a hagyományos,
majálisi lovasversenyünket. Az eső ellenére, ami elijesztette a nézők javát,
fergeteges szakmai siker volt. A hét versenyszámban, összesen 132-en álltak
startvonalhoz és ami az eredményesség
mellett nagyon fontos, hogy baleset nélkül megúsztuk a napot.
– Milyen volt a fogadtatás?

Focizz velünk
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás
labdarúgó-szakosztálya várja 5-16
éves kor közötti, focizni vágyó
gyerekek jelentkezését. Érdeklődni, valamint jelentkezni a +36/7060-44-388-as telefonszámon
lehet!

Támogassa a Jövőt!
Rendelkezzen adója 1%-ról és kérjuk, támogassa a Gödöllői Sport
Klub-nál sportoló gyerekeket!
Adószám: 18699090-1-13

– A lovasok nagyon meg voltak elégedve a pálya minőségével. A versenyzők,
bírók és fotósok egyhangú véleménye, a
gödöllői verseny évek óta felülmúlja a
várakozást, a színvonal és rendezés osztályon felüli. Remélik, hogy még számtalan, Május 1-jét tölthetnek itt. Ez a verseny elképzelhetetlen lenne a Város támogatása nélkül, amit ezúton is szeretnénk megköszönni elsősorban Gémesi
György polgármester úrnak, aki szavazásra viszi a költségvetést, és nem utolsó sorban a testületnek, aki azt megszavazza.
A Május 1. kupa dobogósai:
B/0 nyitott kategória: 1. Simon Éva
(Tiara SKE, ló neve: Kacér), 2. Szabó
Lőrinc (KRX, El Diabolo), 3. Héder
Tünde (Kis Csehát SE, Cassi)
B/1a stílusverseny, kezdő lovasok: 1.
Róbert Orsolya (Csömöri RTKE, Taylor), 2. Lommatzsch Vivien (History
LSE, Kincső), 3. Róbert Zsófia (Csömöri RTKE, Cadaveus)
B1/C nyitott: 1. Móricz Virág (Kin-

Gyalogló teljesítménytúra

Pest megyei Piros V. szakasz
Rendező: Margita 344,2 TSE és
Pest Megyei Természetbarát Szövetség
Időpont: Május 21. szombat
Rajt: Isaszeg Vasútállomás 6-8 óra
között
A túra távokról bővebb információ: Kristóf Zsolt 06 20 341 70 63,
kristof.zsolt@freemail.hu,
www.margita344-2.hu

kás krumpli és kitűnő hangulat. Így lehetne összefoglalni az elmúlt hétvégi
röpis bulit. Szabados István utánpótlás
vezetőedző, a rendezvény házigazdája
vendégeket is hívott, a KRA röplabdás
kislányait szüleikkel együtt.
Egész délelőtt gyerekmérkőzések zajlottak, ezt követően a GRC-s és a KRA s anyukák csapatai mérték össze tudásukat (itt a vendégek bizonyultak jobbnak). A záró mérkőzést nagy szurkolás
mellett a gödöllői és a vendég egyesület
edzői vívták, amelyen a házigazda edzők győztek. A nagy kondér paprikás
krumpli pedig, egyöntetű tetszést aratott
és el is fogyott.
-klcsem Lovaspark SE, Briliáns), 2. Pándorfalvi Zita (Aranyhomok SE, Sólyom), 3. Simon É. (Tiara SKE, Kacér)
B/2 ifjúsági kat.: 1. Pándorfalvi Z.
(Aranyhomok SE, Sólyom), 2. Győrfi
Nikolett (Budapesti LK, Aranyági
Amule), 3. Szigeti Cintia (Bp-i LK,
Csanád)
B/2 nyitott: 1. Daragó Zoltán (Koncz
Kft., Costarica Ronin Drogida), 2. Czira
Orsolya (Struhács FSE, Alex), 3. Fehér
Bernadett (GAK Kht., Mirabel)
B/3 nyitott GLSE kupa: 1. Debreczeni
Éva (Állatorvos-tud Kar, Déva-Daisy),
2. Nagy Erika (Diva SLK, Astrid), 3.
Göttler Vilmos (Állatorvos-tud Kar, Ulrika)
OTP kupa-Joker: 1. Nagy Erika (Diva
SLK, Astrid), 2. Debreczeni Éva (Állatorvos-tud Kar, Déva-Daisy), 3. Daragó
Zoltán (Koncz Kft., Leon). Részletes
eredmények: www.dijugratas.hu
-tt-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

ANGYALI KALANDOZÁS

Május 21‐én szombaton 10 órától
A Gödöllői Városi Múzeumban
A múzeum új, gyerekeknek szóló
kiadványa segítségével barokk
angyalokat keresünk a városban!
A programra várunk szeretettel
minden 6‐10 éves
gyermeket és szüleit!
Belépő: 1.000 Ft/gyerek (a kísérő
felnőttek részvétele ingyenes)
A belépőjegy tartalmazza a
foglalkozást (kb. 1,5 óra),
és a múzeum új
gyermekkiadványát!
A részvételhez előzetes
bejelentkezés szükséges!
Bejelentkezés munkaidőben:
Kerényi B. Eszter
Tel.: (28) 419‐068

A Frédéric Chopin
Zeneiskola programjai

Május 12. csütörtök 18 óra:
Szkordiliszné Dr. Czitrovszky Ilona (zongora) növendékeinek hangversenye
Május 13. péntek 18 óra:
Somodi Károly (trombita) növendékeinek hangversenye
Május 14. szombat 10.30.: Ráczné Horváth Judit (zongora) növendékeinek hangversenye; 15 óra:
Hazai szerzők művei énekhangra
és zongorára. Somogyi Eszter és
Törpényi Sándor növendékeinek
hangversenye.
Május 16. hétfő 17.30.:
Telek Zsuzsa (zongora) növendékeinek hangversenye
Május 17. kedd 17 óra:
Ivántsó Tünde (zongora) növendékeinek hangversenye
Május 17. kedd 17.30.:
Nagyné Kánya Andrea (hegedű)
növendékeinek hangversenye
Május 18. szerda 17 óra:
Várnai Miklósné és Bartek Zsolt
(fagott, klarinét, furulya) növendékeinek hangversenye
Május 19. csütörtök 18 óra:
Dezső Piroska (népi ének) növendékeinek hangversenye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY KIÁLLÍTÓ TERMÉBEN ÉS KERTJÉBEN, A
„BAROKK ÉV GÖDÖLLŐN 2011” KERETÉBEN RENDEZETT BAROKK KERT CÍMŰ
CSOPORTOS KÉPZŐ‐ ÉS IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS LÁTHATÓ.
Kiállításon résztvevő művészek: Antal András kera‐
mikusművész, Anti Szabó János formatervező képző‐
művész, Balla Vera festőművész, Bráda Tibor festő‐
művész, F. Orosz Sára keramikusművész, Farkas Éva
kárpitművész, Guba Sándor építész, Hidasi Zsófia tex‐
tiltervező művész, Incze Mózes festőművész, Katona
Szabó Erzsébet textilművész, Kun Éva keramikus‐
művész, Lencsés Ida textilművész, Orosz István grafi‐
kusművész, Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész,
Regős Anna textilművész, Remsey Flóra kárpitmű‐
vész, Simonffy Márta textilművész, Szűcs Barbara Eszter festőművész, Szuppán Irén textilmű‐
vész.
A kiállítás megtekinthető: 2011. június 5‐ig szombat, vasárnap 14 órától 18 óráig, illetve előzetes
bejelentkezés alapján más napokon is.
GIM‐HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15‐17.
Telefon/fax 28‐419‐660
e‐mail gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu
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Ajánló

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ
2011. évi városi Semmelweis naponismételten átadásra kerül a Gödöllő Egészségügyéért díj.
Gödöllő Város képviselő-testülete rendeletének alapján a díj azoknak a személyeknek vagy közösségeknek adományozható, akik a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet folytattak a gyógyító-megelőző munkában, illetve a szociális gondoskodás területén jelentős eredményeket
értek el.
GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díjban évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető, amennyiben
közösségre nincs javaslat, három személy részesíthető a díjban.
Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan személyekre, közösségekre, akiket méltónak
tartanak e kitüntető cím elnyerésére. A javaslatot a Népjóléti Irodára szíveskedjenek megküldeni (Polgármesteri Hivatal, Népjóléti Iroda, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7 sz.).
Határidő: 2011. május 27.
Tisztelettel: Futás Levente sk.Egészségügyi Bizottság elnöke, Kristóf Etelka sk. Népjóléti Bizottság elnöke

A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT ÉS AZ
ANTSZ GÖDÖLLŐN, A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
2011. MÁJUS 13-ÁN TARTJA XI. TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉT.
Főbb témák:
Felkértük dr. Réthelyi Miklós minisztert és Vízvári Lászlót, az ETI
főigazgatóját, hogy informálják a
hallgatóságot az ágazatot érintő aktuális kérdésekről.
A medicinával foglalkozó szakemberek egyre gyakrabban találkoznak
endokrinológiai kórképekkel, ezért
a délelőtti programunkat ennek a témakörnek szenteljük.
Elsősorban a családorvosokat, de a
különböző szakmacsoportokban dolgozó orvosokat és szakdolgozókat
egyre nagyobb gyakorisággal érinti
a haldokló betegek ellátásának problémája. Délutáni programunkban a
palliatív-és hospice ellátás témáit
járjuk körül.
Tudományos ülésünk előadói neves

szakemberek, a témában jártas,
nemzetközileg is elismert szaktekintélyek.
A tudományos ülés programját benyújtottuk az OFTEX felé pontérték
megállapítás céljából, így a konferencia az orvosok számára, tesztírással 8 pontot ér. A szakdolgozók
számára a pontérték megállapítása
az ESZTB–nél folyamatban van. A
szakdolgozók nem írnak tesztet!
A tudományos üléssel kapcsolatos
információk és a jelentkezési lap
www.godollo.hu honlapon megtalálható. A jelentkezés e-mailen is
küldhető: papcsak@invitel.hu vagy
a havaybt@gmail.com.
Egyéb információk: Papcsák Sándorné: 06/28/420-655, 06/30-579-1363.

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BÉRBE
ADJA A GÖDÖLLŐ, DEÁK FERENC TÉR 1. ÉS 2. SZÁMÚ
ÉPÜLETBEN LÉVŐ ÜRES GARÁZSAIT.
A garázsok alapterülete: 14, 15, illetőleg 19 m2
(15 m2 + 4 m2 tároló). A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 2011. december 31. napjáig
szóló. A bérleti díj: 750 Ft/m2/hó + ÁFA.
A bérbevétel részletes feltételeiről írásbeli tájékoztató beszerezhető a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda III. emelet 303. számú helyi-ségében, illetve érdeklődni lehet a 06-28-529-171es telefonszámon.

Köszönjük, hogy adója 1%-val támogatja a KIRCHHOFER JÓZSEF
SPORTEGYESÜLETET.
MANÓ MARATON – MINI MARATON. Adószám: 18721728-1-13.

LOMTALANÍTÁS GÖDÖLLŐN 30 M3-ES KONTÉNEREKKEL
TÁRSASHÁZAS ÖVEZETBEN
1. Palotakert (Fűtőmű mellé): május
16., hétfő
2. Palotakert (Bútor Áruház mögé):
május 17., kedd
3. Kazinczy ltp. (24. szám Szelektív
sziget mellé): május 18., szerda
4. Szőlő utca 16. mellé (park felől a
járdára): május 19., csütörtök
5. Szt. János utca – Lumiczer sarok
(parkoló) május 20., péntek
6. Szt. János utca – Patak tér (parkoló)
május 23., hétfő
7. Ambrus Z. köz (templom melletti
parkoló): május 24, kedd
8. Erzsébet királyné krt. (28. szám
előtti parkoló, garázsok előtti tér): május 25., szerda
9. Kossuth L. utca (Spar áruház előtti
parkoló): május 26., csütörtök
10. Szt. István tér (Erkel iskola kerí-

tése mellé): május 27., péntek
11. Munkácsy M. u. 1-3.: május 30.,
hétfő

CSALÁDIHÁZAS ÖVEZETBEN
1. Hegy utcai buszforduló: május 16.,
hétfő
2. Szabadság u. (besnyői templom
előtti parkoló): május 17., kedd
3. Gróf Teleki Pál tér: május 18.,
szerda
4. Arany János utcai ABC: május 19.,
csütörtök
5. Klapka utcai buszforduló: május
20., péntek
6. Szabadság u. - Sztelek D. u. (ipari
terület, mezőgazdasági bolt mögé):
május 23., hétfő
7. Kard utca: május 24., kedd
8. Batthyány u. - Mókus u. szelektív
sziget mellé: május 25., szerda

9. Tábornok u. - Damjanich u.: május
26., csütörtök
10. Honvéd u. (élelmiszer üzlet előtti
parkoló): május 27., péntek
11. Kőrösi Cs. u. (vásártéri vége):
május 30., hétfő
12. Fácán sor – Őz u. sarok: május
31., kedd
13. Jászóvár u. – Őz u. sarok: május
31., kedd
14. Táncsics M. u. - Sport közzel
szemben: június 1., szerda
15. Babati u. - Antalhegyi u. sarok:
június 1., szerda
16. Arany J. u. - Mátyás kir. u. sarok:
június 2., csütörtök
17. Hegedűs Gy. u. – Babati u. buszmegálló: június 2., csütörtök
18. Szabó Pál u. - Németh L. u.
kereszteződés: június 3., péntek
19. Ádám u. - Fecske u. sarok: június
3., péntek

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Május 9-15-ig: Alma gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 510-220.
Május 16-22-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 416551.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38.
Tel.: 28/410-302, 06-20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,
06-70/550-3377

Tájékoztató – Polgármesteri fogadónap
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Gémesi György polgármester
május havi fogadónapjának időpontja:
2011. május 18., 10-12 ÓRÁIG ÉS 14-16 ÓRÁIG

ÁLLÁSHIRDETÉS
Pályázatot meghirdető szerv:
Martinovics utcai Óvoda
2100 Gödöllő, Martinovics u. 16.
Tel/fax.: 28 / 420 786
E-mail: martiovi@invitel.hu
Meghirdetett munkahely:
Martinovics utcai Óvoda (2100
Gödöllő, Martinovics u. 16.):
DAJKA
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: gyermekek gondozása,
óvoda helyiségeinek tisztántartása,
munkaköri leírásban foglaltak teljesítése.
Feltételek: általános
Előny: dajkaképző, 3-5 év szakmai
tapasztalat, gödöllői lakos
Pályázat címzése: óvodavezető
Gambárné Szántai Ildikó
Állás elfoglalásának ideje: 2011.
szeptember 1.
Pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 20.
Pályázat benyújtásának módja:
postai úton vagy elektronikus úton.
Pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 10.
Benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, okmányok másolata a képzettségről, erkölcsi bizonyítvány
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SPÁRGA-

ÉS EPERHETEK AZ ÉTTEREMBEN!

Magyar spárgából és eperből készült finomságokkal
várjuk kedves vendégeinket!
Ha május hónapban nálunk tartja esküvőjét,
15% kedvezményt kap a vacsora árából!

ÚJ

SZOLGÁLTATÁS!

Egyedülálló halpedikűr és testmasszázs nyílt a szálloda udvarán lévő
üzlethelyiségben.
Halterápia, halpedikűr, halfürdő. Bejelentkezés: 06-30/397-2363
Testmasszázs, frissítő és zsírégető masszázs. TÁDÉ gyógygyertyák!
Bejelentkezés: 06-30/691-0495
Kávéházunkban hétvégenként gyermeksarok várja a családos vendégeinket.
NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu
Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!
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H IRDETÉSFELVÉTEL !

20/5255-366

H irdetési elérhetőségek:

e-mail: szolgalat@vella.hu, internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)
*Nyitva: H: zárva, K: 11-16, Sz-Cs: 8:30-16 P: 8:30 12*
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

GYÁSZKÖZLEMÉNY
*Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy drága Édesapánk URBÁN ANDRÁS 2011. április
13-án, életének 77. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Hamvasztás utáni végső búcsúztatására 2011. május 19-én,
10.30-kor kerül sor a Farkasréti temető főbejárati ravatalozójában.
(Bp. XII.ker. Németvölgyi út 99.) Gyászolják gyermekei, unokái,
ismerősei, barátai. Táviratcím: 2100. Gödöllő, Palota-kert 1.I/15.
INGATLAN
*Elcserélhető Őrbottyán külterület 260 nm2-es lakóházas major +2-6 Ha
földterület budapesti, gödöllői, versei stb ingatlanra. Tel.: 70/701-5617
*Tulajdonostól áron alul eladó Gödöllő központjában 4 emeletes társasház 2-ik emeletén található, tehermentes, felújított 2 és fél szobás,
62 nm-es erkélyes otthon. Ár:10,69 mFt. Tel:20-3456-552.
*Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt
kertvárosi részén eladó.Tehermentes.Akár vállalkozásra is alkalmas.
Két különálló szint, mindkettő konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A
házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm)
2 szoba,fürdő,konyha.2 állásos garázs+szauna is van. Iá.: 35,9 mFt.
Tel.:20-3464-718.
*Eladó Gödöllő, Kör utcában 2. emeleti, 63 nm-es alapterületű, erkélyes, korszerűsített, alacsony rezsiköltségű, egyedi fűtésű lakás. Új,
hőszigetelt külső nyílászárók, fa belső nyílászárók és borovi fenyőből
készült beépített szekrények. Korszerű háztartási gépek számára
megfelelően felújított elektromos hálózat. Iá.: 15,1 mFt. Tel: 30/4114698 (napközben 9-18 óra között)
*Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított
udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
*Tulajdonostól áron alul eladó Gödöllő központjában 4 emeletes társasház 2-ik emeletén található, tehermentes, felújított 2 és fél szobás,
62 nm-es erkélyes otthon. Ár:10,69 mFt. Tel.:20-3456-552.
*Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha, étkezős, kiváló állapotú
kockaház eladó Iár: 18,3MFt 20-772-2429
*Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt 20-9447025
*Gödöllőn Új építésű 1szintes, 3 szoba +nappalis, amerikai konyhás,
garázsos ház 600 nm-es telekkel eladó. Iár: 32,5MFt 20-772-2429
*SÜRGŐSEN eladó Palotakerten 2 szobás, jó beosztású, parkra néző
lakás. Iár: 8MFt 20-772-2429

*ÁR ALATT, Szadán 2010-ben épült 3 szoba +nappalis, 1 szintes
dryvit szigetelt családi ház 1300 nm-es telekkel eladó. I.ár:
22,5MFt 20-772-2429
*Központban két szobás lakás 8.5 MFt-ért eladó 20-804-2102
*Kossuth L.u. és Dózsa György út találkozásánál földszinti 45
nm-es nagypolgári lakás eladó, amely irodának, rendelőnek is
tökéletesen alkalmas. Iár 12,8MFt 20-772-2429
*Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,99 MFt 20804-2102
*Kiváló áron, Ambrus közben, I.emeleti, erkélyes, nappali +1
hálószobás 50nm-es, jó beosztású lakás eladó Iár: 9,9MFt 20772-2429 www.godolloihaz.hu
*Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy
terasszal eladók 14,9MFt-tól. 20-804-2102
*AKCIÓ! Központhoz közel 3szoba +nappalis, 2 fürdőszobás,
teraszos, mediterrán stílusú újépítésű gyönyörű ikerház 200nmes telekkel eladó. Iár: 18,5MFt, 320nm-es telekkel rendelkező
ikerház 21,5MFt 20-772-2429
*Eladó Gödöllőn, tégla építésű, cirkós, jó állapotú 2szobás, 53nmes lakás a Kazinczy krt. Iár:9,5 MFt 20-8042102
*Eladó az Egyetemnél két szobás mfszi lakás 11.9MFt 20-804-2102
*Új építésű társasházban, nappali +2 szobás lakás Gödöllő
központjában 16,4MFt Ugyanitt egyedi penthouse lakás 16,7MFt.
Lakások 300.000Ft/m2 alatt 20-9447025
*Nagyfenyvesben 5szoba + 2nappalis 2004-ben épült újszerű ház
nagypolgári környezetben eladó iár: 54 MFt 20-772-2429
*Gödöllő panorámás részén, 15%-os beépíthetőséggel 720M-es telek,
8.8MFt-ért eladó! 21m-es utcafront, víz, villany a telken! 20-539-1988
*Sürgősen eladó Harasztban felújítandó családi ház! 700nm-es
telken 15,5MFt 20/539-1988
*Szabadka u-ban erkélyes, konvektoros lakás eladó! Iár:9.9MFt!
20-539-1988
*Szadán 800 nm-es építési telek eladó Iár:6,9MFt 20-772-2429
*ALKALMI ÁRON Szadán eladó három szintes családi ház. Iá: 21
mFt. Érd.: 20-9194-870
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*Gödöllő belvárosi részén, a központtól néhány percnyire, eladó
egy 75 m2 alapterületű, jó elosztású, teljes körűen felújított 2
szobás társasházi öröklakás, új beépített minőségi konyhabútorral
és fürdőszoba bútorzattal. A lakáshoz örökzöldekkel beültetett,
parkosított kertrész és fedett terasz tartozik. A kertet kültéri
kemence, kerti szauna (zuhanyozóval) és borospince teszi hangulatossá. Iá: 22 mFt. Érd.: 20/9194870
*ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn az Alma utcában 75 nm-es, nappali +
2 szobás, 2 fürdőszobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ beköltözhető, kétszintes
ikerház-fél, 300 nm-es saját telekrésszel eladó. Iá: 16 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllő Belvárosában 2011. Decemberi átadással épülő 18 lakásból (30-92 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2) álló társasházban lakások, iroda és üzletek eladók. Árak: 9,9 – 27,4 mFt
(280 eFt/ m2-től). Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 14., Tel.: 20/9194-870; 28/411-086
*Gödöllőn a Nagyfenyvesben, 155 m2 alapterületű, színvonalas belső
kialakítású, 2 külön bejárattal rendelkező földszintes családi ház. 2 nappali, 3 szoba, 2 konyha, étkező, 2 fürdőszoba, 2 wc, terasz és garázs,
988 m2-es telek. A telken egy különálló, külön mérőórákkal ellátott,
szoba-konyha-fürdőszoba kialakítású lakóház épült, mely akár vállalkozás céljára is alkalmas. Iá: 41 mFt. Érd.:20/9194-870
*Gödöllőn az Egyetem téren eladó egy kifogástalan állapotú, felújított
2 szobás öröklakás. Iá: 13,2 mFt. Érd.:20/9194-870
*Bagon, eladó egyszobás, konyhás fürdőszobás lakóépület alápincézve,
termő gyümölcsössel, örökzöldekkel. Víz, villany, gáz bevezetve az
épületbe. Iá: 3,8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086; 20/9194-870
*SŰRGŐSEN, ALKALMI ÁRON Gödöllőn eladó panorámás, kétszintes
téglaépület, alápincézve, örökzöldekkel borított kerttel. Iá. 16,8 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Szilasligeten ALKALMI ÁRON eladó kis lakóépület Iá.:5,9 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn, az Irtványosban eladó 1000 nm-es, gyümölcsfákkal
telepített, veteményessel rendelkező, rendezett telek kis fa épülettel.
Iá.: 2,8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn, a Kertvárosban eladó egy 750 nm-es saroktelekre épült 110
nm-es, bővíthető családi ház 3 szobával, konyhával, kamrával, fürdőszobával, wc-vel, tárolóval, garázzsal. Iá: 33 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn, a Palotakerten eladó lakások 9,5-12,9 mFt-ig. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn eladó az Ambrus közben 1,5 szobás öröklakás. Iá:10,2
mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllő Belvárosában eladó 95 nm-es kifogástalan állapotú, felújított,
3 szobás földszinti lakás saját kertrésszel. Iá: 19,8mFt Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn eladó a János utcában egy földszinti, igényesen felújított 1 szobás öröklakás. Iá: 8,3 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn, a Harasztban eladó 3 szobás, részben felújított 600
nm-es telekkel rendelkező családi ház. Iá: 21,5 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes berendezéssel (műszaki felszerelés, háztartási gépek, bútorok stb). Fszt. 90nm: előszoba,
közlekedő, 2szoba, nappali, étkező, konyha (egybe) fürdő. Em. 80nm:
gyerekszoba, egy légterű óriási nappali, gardróbszobák, fürdősz.
Lépcsőfeljáró kívül belül, akár 2család részére is megoldható lakhatás.
300nm rendezett telek. I.ár: 30MFt 30/579-0545, 20/404-2383
*Gödöllő belvárosában, Kőrösfői utcában eladó két utcára nyíló
CSALÁDI HÁZ, kellemes hangulatú belső udvarral. (3szoba, pince,
garázs.) Érd: 0628-430-348
*Gödöllőn a Zombor utcában jó állapotú parkettázott, I.emeleti egyszobás összkomfortos konvektoros LAKÁS tulajdonostól eladó. Iár: 7,2
millió. Tel: 06-30-949-2028
*Olcsón eladó Zsámbok központjában, autóbuszhoz közel 1185nm-es
TELEK, még használható PARASZTHÁZZAL, megművelt kerttel, szőlővel, gyümölcsfával. Csatornázás folyamatban, gáz van. Iár: 5MFt.
28/412-186, 20/423-3473.
*Eladó Szőlő utcában 2+félszobás mediterrán stílusban teljesen felújított 1.em. LAKÁS konvektoros fűtés, alacsony rezsi. Ingatlanosok NE
hívjanak! 14.500.000,- 20/313-1112
*Eladó KERTES HÁZ. 150nm-es, felújított, tehermentes, 2külön bejárattal, 830nm-es gondozott kerttel. Tároló helyek, pince, garázs van.
Erzsébet park környékén. iár:29,9MFt. 30-418-7206, 70-619-9079
*3320 nm ZÁRTKERT ELADÓ Gödöllőn DIÓFA UTCA VÉGÉN. Iár:
6 MFt. 20/951-6685
*Eladó Blahán a Diófa utcában 1335nm-es, 10m széles zárt kert,
rajta 20 nm alapterületű alápincézett faházzal. Víz, villany van. Iár:
4,85 MFt Érd: 30/630-1410
*Vácszentlászló – Tóparton 1+3 félszobás, déli fekvésű ház eladó
840nm-es telken. Földszint, emelet 40-40nm. Beépített konyhabútor. 2garázs, pince. Gáz +vegyes tüzelés. 20nm-es fedett
terasz. Iár:12MFt. 30/557-3908 (16-23h)
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*Gödöllőn a Kör utcában eladó 1+2 félszobás erkélyes, konvektoros,
69nm-es, 2.emeleti LAKÁS beépített bútorokkal, konyhai gépekkel.
Alacsony rezsi. Iár:15MFt. 0630-483-3022, 0630-384-2587
*SÜRGŐSEN ELADÓ! 55nm-es LAKÁS IV. EM. HÁZTÖMB
2.emeletén a Palotakerten: 2 szobás, parkra néző, egyedi fűtésmérővel. Iár: 10,3MFt. Érd: 20/439-6440
*Gödöllőn Ádám u. elején eladó 110nm-es, tágas, világos CSALÁDI
HÁZ 3,5 szobával (mindegyik külön nyílik), garázs, műhely, 711nm
telek. Ár:24,7MFt. 30/384-2894 https://sites.google.com/site/
godolloicsaladihaz/home
*Gödöllőn téglaépületben 1.em. 1 szoba összkomfortos 34nm-es lakásom elcserélném földszinti v. 1.emeleti 1+félszobásra, esetleg pici
kertes házra, vagy eladó. Tel: 30/566-8635
*Gödöllőn, BLAHÁN ELADÓ rendezett, felújított, téglaépítésű, paraszt
típusú CSALÁDI HÁZ 1.200 nöl-es telken. 2szoba, nappali, konyha,
fürdőszoba, 2WC, pince, műhely. 30/878-8907
*Sürgősen eladó két szobás összkomfortos, cirkós LAKÁS a Kazinczy
körúton IV.em. Iár: 10,3MFt. Tel: 70/319-6519
*Gödöllő központjában 1 szobás, 38 nm-es magasföldszinti LAKÁS
eladó egyedi mérőórákkal. Alacsony rezsi. Iár: 8 MFt. Tel: 30/2524-929
*Eladó Gödöllőn, Palotakerten földszinti, 56nm-es LAKÁS bútorozottan.
1+két félszoba, fürdő, konyha. Azonnal költözhető. Érd: 30/9270-161
*Gödöllőn Szt. János u. 15.sz. 3.em. 1,5 szobás 44nm-es felújított,
patakra néző, napos oldalú LAKÁS eladó. Iár: 8,2 MFt. Érd: 28/418-648
*Belvároshoz közel gödöllői 5 szobás, új építésű ikerházfél saját kerttel tulajdonostól eladó. Ára: 28MFt. Érd: 30/500-2432
*Gödöllőn, Kossuth L.u. eladó 36nm-es, Ny fekvésű, Erzsébet park irányába néző, 3.em. igényesen kialakított (kövezett, átalakított fürdőszoba,
irodának alkalmas, klímás) 1szobás LAKÁS. Iár:8,1MFt. 30-221-5203
*Sürgősen eladó két szoba összkomfortos, erkélyes, konvektoros
LAKÁS a Kazinczy körúton IV.em. Iár: 10,5MFt. Tel: 70/319-6519
*Eladó Nagyfenyvesben, egyetemhez 15 percre összközműves, 2
szobás, 57nm-es felújítandó téglaház, telekáron. 810nm-es telek 30%a beépíthető. Aszfaltozott utca. Iár: 12,5MFt. 30/919-5960
*Gödöllőn, Palotakerten 8. emeleti 1 szoba összkomfortos LAKÁS
ELADÓ vagy KIADÓ. Érd: 20/233-6193
*Szőlő utcában 63 nm-es magasföldszinti, erkélyes, konvektoros
LAKÁS eladó. Iár: 10,5 MFt. Érd: 20/928-1442
*Összeköltözők figyelem! Gödöllőn, Antalhegyi utcában 440nm-es
parkosított, játszóteres telken 2szintes, 4,5szobás, 2fürdőszobás
konyha +ebédlős, dupla garázsos, nagy részben felújított CSALÁDI HÁZ
eladó. Gödöllő környéki kisebb házat beszámítunk értékegyeztetéssel.
Iár:23 MFt. 30/754-1219
*Peresben egy 1080nm és 1180nm-es telek eladó (2,2 és 2,5MFt)
közel a buszfordulóhoz. Befektetésnek is kiváló. Érd:
+447838599970, e-mail: h74sanyi@citromail.hu
*Versegen eladó 2646nm-es telek bontandó parasztházzal, és
503nm-es telek faházzal Uitt: Komfort-St 3égős GÁZTŰZHELY 2db
palackkal, Salgó tűzhely megkímélt állapotban, cserépkályha, prés,
daráló, ballonok (50 L) eladó. 30/246-0111, 20/582-8278
*Eladó Gödöllőn az Erzsébet királyné körúton egy magasföldszinti
1,5 szobás, 54 nm-es LAKÁS jó állapotban, nyugodt környezetben.
Óvoda, iskola 5 percre. Iár: 12MFt. 30/461-0292, 30/649-2594
*Gödöllő rózsadombján, 730nm-es, erdővel, aszfaltúttal határos,
csatorna kivételével összközműves TELEK eladó. Főként az erdei
nyugalmat, könnyen megközelíthetőséget szem előtt tartók érdeklődését várjuk: 30/272-8158
*Gödöllőn, Ambrus közben 64nm-es, 2,5 szobás, erkélyes,
napfényes, világos, felújított magasföldszinti LAKÁS eladó. Ár: 14
M Ft. Tel: 20/479-2001
*SZÉP ÖRÖKPANORÁMÁS környezetben lévő CSALÁDI HÁZ sürgősen
eladó: Szada Szőlőhegyen. Érd: egész nap 20/246-8775
*Elcserélném Budapest XVI. kerületben lévő nagy, erkélyes (16nm)
50nm-es (+tárolóval, autóbeállóval) újépítésű LAKÁSOMAT gödöllői
kertes HÁZRA. Tel: 20/557-0148, 20/420-6330 (egész nap).
*Palotakerten 4.em. (lift nincs) 1+2félszobás 65nm-es LAKÁS
eladó iár:10,5MFt, vagy cserélhető Gödöllő környéki kis házra,
nyaralóra (közműv.). Ráfizetést kérek. Tel: 30/201-3719
*KEDVEZŐ ÁRON RENDEZETT KIS CSALÁDI HÁZ ELADÓ. Ir.ár: 16
MFt. Tel: 20/669-2655
*Egyetem területén2 szobás téglaépítésű LAKÁS beépített
bútorokkal, eszközökkel + garázzsal eladó. Érd: 20/275-9797
ALBÉRLET KIADÓ
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtésű lakás kiadó. Tel.:
20/9455-583.
*Kiadó Gödöllőn, a Bethlen Gábor utcában egy 120 nm-es ingatlan, üzletnek vagy lakásnak. Tel.: 20/242-0420.
*Palotakert 10. földszinti 1 szoba összkomfortos berendezett
LAKÁS kiadó. 45.000,-Ft +rezsi +1havi kaució. Tel: 30/9446-816
*Gödöllő város szívében IGÉNYES 80 nm-es LAKÁS KIADÓ. 30/9504-604, 70/610-6840

*Gödöllő központjában 1 szobás LAKÁS kiadó. Egyedi mérőórák, alacsony rezsi, 45.000,-Ft/hó, 1 havi kaució szükséges. Tel: 30/2524-929
*Gödöllőn kiadó 1 v. 2 személynek 40nm-es 1.em. déli fekvésű LAKÁS,
frissen felújítva a János utcában. 45eFt + 1 havi kaució. 20/356-7717
*Palotakerti lakótelepen, Gödöllőn 2 szobás LAKÁS kiadó. Modern,
beépített konyha, telefon, internet van. Tömegközlekedés 5 perc. Tel:
70/216-4202 (9-22-ig).
*ATTILA utcában külön szobák fürdővel, közös konyhával csak nőknek
kiadók. Busz közel. Tel: 30/581-3827
*2 szobás 4. emeleti gázfűtéses, félig bútorozott LAKÁS kiadó a Szőlő
utcában. 50.000,-Ft +rezsi, 2 havi kaució. Érd: 20/911-5992
*Cégeknek és magánszemélyeknek kiadó CSALÁDI HÁZ (3szoba +nappali +2fürdőszoba +konyha +étkező.) Tel: 20/432-1572
*Gödöllőn, frekventált helyen CSALÁDI HÁZ felső szintje (kétszoba-hallos, fürdő, konyha) bútorozottan (vagy részben) május 15.-től kiadó.
Tisztaságszeretők előnyben. 28/410-604, 30/569-8137, 30/811-9747
*Gödöllő központjában, csendes, parkra néző, teljesen berendezett, 1
szoba összkomfortos LAKÁS hosszútávra kiadó. Tel: 20/374-2346
*Kiadó Gödöllőn 2 szobás összkomfortos, bútorozott CSALÁDI HÁZ.
50.000,-Ft/hó +rezsi. Tel: 20/3280-438
*44 nm-es gázkonvektoros, 1,5 szobás külön mérőórás, magasföldszinti LAKÁS kiadó Gödöllőn a Kör utcában. 45.000,-Ft/hó
+rezsi. Tel: 70/7033-692
*Kiadó Gödöllő belvárosában igényes, egyedi fűtésű, légkondicionált
90nm-es LAKÁS. 85.000,-Ft +rezsi +2 havi kaució. Tel: 30/9617-621
*Kertes ház felső szintjén bútorozott szoba, fürdőszoba +konyharész
az egyetem közelében kiadó 55.000,-Ft/hó REZSIVEL EGYÜTT (félhavi
kaucióval). Tel: 30/2969-618, 13 órától.
*SZADÁN albérlet kiadó: 2 szoba, konyha, fürdő, részben bútorozott
külön bejárattal. Max. 2 fő jelentkezését várom. 49.000,-Ft. Kaució
nincs. 70/364-7992
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is
kitűnő. Iá: 14,9 mFt. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
*Garázs kiadó a Szent János utcai garázssor közepén. Tel.: 0620/340-5575.
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.
*30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.:
70/281-5126.
*Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-es
üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
*GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN 38 nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ
(konyhával, riasztóval, ráccsal felszerelve)! Irodának és fodrászatnak is alkalmas. Érd: 30/231-7508
*57 nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ GÖDÖLLŐ PETŐFI TÉR 14.
20/951-6685
*1500 – 2000nm összközműves IPAR-KERESKEDELMI TERÜLET
bérbeadó hosszútávra, -konténer és/vagy mobilház telepítése lehetséges-, forgalmas főút mellett saját bejáróval! Tel: 30/202-0050
*Kiadó és eladó üzlethelyiséget keresek 20-944-7025
*KIADÓ IRODA GÖDÖLLŐN A SZŐLŐ UTCAI IRODAHÁZBAN, 104
nm, első emeleti, utcafrontos, klimatizált, igényes. Érd: H-P 8-18ig 06-28-430-209
*ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. 100 nm. Gödöllő, Kőrösfői u. 14. Tel:
30/209-0517
*GÖDÖLLŐI BELVÁROSI LAKÁS -88 nm- IRODA CÉLJÁRA,
HOSSZÚTÁVRA KIADÓ! 30/9504-604, 70/610-6840
*GÖDÖLLŐI BELVÁROSÁBAN, FREKVENTÁLT HELYEN32 nm-es
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. Érd: 30/6408-804
*Kiadó 49 nm-es ÜZLETHELYISÉG a SZŐLŐ UTCÁBAN, forgalmas
helyen. Tel: 30/9967-546
*PETŐFI TÉR 11. alatt található udvari 30nm-es üzlethelyiség
kiadó! Irodának is alkalmas. Tel: 30/346-5408
*ÜZLETHELYISÉG KIADÓ PALOTAKERT ÜZLETHÁZBAN. Gödöllő,
Szabadság út 26. Tel: 28/414-448
*ASZÓD központjában az OTP mellett (lámpás kereszteződésben)
54nm-es utcafronti üzlethelyiség hosszútávra kiadó. Tel: 20/977-9988
*GÖDÖLLŐ belvárosában, a Remsey körúton 80 nm-es
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. ASZÓDON, a Szabadság téren 50 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Tel: 70/267-2007
*Gödöllő városközpontjában forgalmas helyen 56nm-es üzlethelyiség klímával, padlófűtéssel, riasztóval, biztonsági ráccsal orvosi
rendelőnek, fodrászatnak, pedikűrösnek, kozmetikának,
hosszútávra kiadó. 28/414-149, 30/543-7898
ÁLLÁS
*Villanyszerelőt keresünk, jelentkezni fényképes önéletrajzzal:
masterkool@masterkool.hu. Tel.: 30/588-5889.
*Autóvillamossági szerelő munkatársat keresünk, Gödöllőn lévő márka
független szervizünkbe. A fényképes önéletrajzokat, bérigény feltüntetésével az info@chevroletkatona.hu email címre várjuk!
*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező fiatal pultos-felszolgáló jelentkezését várjuk. Érd:70/333-2102
*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező szakács,
pizza szakács jelentkezését várjuk. Érd: 70/333-2133
*Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
*GÖDÖLLŐI SZÉPSÉGSZALONBA MŰKÖRMÖST, FODRÁSZT
FELVESZEK. Tel: 0630-247-6718

13. péntek 21h Velőrózsák (Kispál András új zenekara!) + Isten Háta Mögött + Nu Generation Party-Dj Resident.
14. Dumaszínház: Aranyosi Péter + Rekop György (Jegyelővétel a Kódexban!) 14. szombat 22h A '80-as,'90-es
évek legjobb és legrosszabb dalai Dj Téglától! Sztárvendég: Animal Cannibals (Belépő 22h-ig 0Ft, 23h-ig 500Ft,
24h-ig 1000Ft, 02h-ig 1300Ft!) 18. szerda 19h Europa Liga Döntő TV-ken és kivetítőn! 20. péntek 21h Zorall + Spirit
Blue + Jackpot + Házibuli Zenék (pop-rock-disco) Dj Oldschool-tól! (Jegyelővétel a Kódexban!) 21. szombat 22-04h A
LegpezsgőBB szombat éjszaka és a modern disco slágerek. Andrew G & Dj Varga (A belépés 22h-ig 0Ft, 23h-ig
500Ft, 02h-ig 1000Ft, klubtagsági kártyával 800Ft!) 27. péntek 21h Ingyenes! The Idoru + Till We Drop + Subway
(SRB) + Classic Rock-Dj Resident. 28. szombat 19h BL Döntő TV-ken és kivetítőn! 22-04h Magyar buli, Dj Tégla!
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INGATLANOK FORGALMAZÁSA, ÉRTÉKBECSLÉSE,
DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
RENDKIVÜLI AJÁNLATAINK:
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül
felújított ikerházi lakás, 1527 nm-es
telekkel, pincével, melléképülettel
eladó. Iá: 18,5 mFt.
*A Kossuth L. utcában 6 lakásos társasházban, 1. emeleti, nappali+2
szobás, tetőtérbeépítéses, 70 nm-es,
újszerű lakás kocsibeállóval eladó.
Irányár: 20,9 mFt.
*A Blahán most épülő100 nm-es, nappali+3 félszobás, tetőtérbeépítéses
ikerházi lakások 20 % előleggel leköthetők, a belső terek igény szerint
alakíthatók. Az ár a kulcsrakész állapotra vonatkozik. Irányár: 20,9 m Ft
*A központban 89 nm-es, nappali+ 3
szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi
fűtésű 2. emeleti, polgári lakás hatalmas,
osztatlan közös kerttel eladó. Iá.: 19 mFt.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Blahán, buszmegálló közelében
nappali+3 szobás, jó állapotú családi
ház, garázzsal 800 nm-es telken eladó.
Irányár: 26,5 mFt.
*A Nagyfenyvesben 120 nm-es, 2 lakásos, 4 szobás, régi építésű családi ház
802 nm-es telken, csendes, aszfaltos
utcában eladó. Irányár: 29,5 mFt.
*Az
Antal-hegyen1850
nm-es,
panorámás telken, 2004-ben épült,
igényes, 3 szintes családi ház (nappali,
2 szoba, amerikai konyha, gardrób,
kamra, fürdő, mosókonyha, tárolók,
dupla garázs). A tetőtérben egy önálló
lakás kialakítható. Irányár:65 mFt.
*Az Antal-hegyen, körpanorámás, 800
nm-es telken 2009-ben épült 138 nm-es,
kétszintes, nappali+ 3 szobás, kiváló
minőségű családi ház eladó. Iá.: 69 mFt.
*A Kertvárosban, 120 nm-es, nappali+3
szobás, ízlésesen felújított, hangulatos
családi ház 605 nm-es parkosított telken,
a központ közelében eladó. Iá: 38,5 mFt.
*A Kertvárosban, közel a központhoz,
715 nm-es parkosított telken 360 nm-es,
szinteltolásos nappali+3 szobás családi
ház (garázzsal, borospincével, mosókonyhával, kondi szobával, hatalmas
fedett medencével) eladó. Iá.: 55 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*BAGON, az M3-as lehajtójától 1 km-re
100 nm-es, felújítandó régi építésű ház,
csendes, aszfaltos utcában 1339 nmes telken eladó. Irányár: 6 m Ft
*VERESEGYHÁZON, 2006-ban épült
158 nm-es, földszintes, nappali+ 3
szobás igényes családi ház beépített
háztartási gépekkel, 24 nm-es üzlethelyiséggel, pincével, garázzsal 807 nmes telken eladó. Irányár: 39,9 Ft
*VALKÓN, erdővel övezett panorámás
dombtetőn 1417 nm-es telken 225 nmes új építésű, szerkezetkész családi
ház áron alul eladó. Irányár: 14,9 mFt.
*KISTARCSÁN, (a Zsófia ligeti
hévmegállótól 500 m-re), csendes, aszfaltos utcában 100 nm-es, 3 szobás
családi ház 1080 nm-es telken eladó.
Iá.: 18,9 mFt.
*ZSÁMBOKON,
csendes
mellékutcában, 70-es években épült, karbantartott családi ház 1461 nm-es,
gondozott telken 30 nm-es kerti házikóval eladó. Iá.:10,9 mFt.
*SZADA
és
Gödöllő
határán,
panorámás domboldalban új építésű,
alacsony energia felhasználású, 209
nm-es, nappali+3 szobás családi ház
dupla garázzsal eladó. Irányár 39,5 mFt.
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*Gödöllői étterembe érettségizett, fiatal felszolgálót felveszünk.
Tel: 20/9148-885
*FODRÁSZT, KOZMETIKUST, MŰKÖRMÖST keresünk, vagy minden mást, ami a szépségstúdió tevékenységébe belefér. Tel:
20/200-2725
*A MEZŐGAZDSÁGI BIOTECHNOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
GAZDASÁGI SZERVEZETE KÖNYVELŐ, TÁRGYI ESZKÖZ
NYILVÁNTARTÓ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE PÁLYÁZATOT HÍRDET.
A PÁLYÁZATI KIIRÁS ÉS A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉNEK
FELTÉTELEI MEGTALÁLHATÓK A MUNKÁLTATÓ HONLAPJÁN,
www.abc.hu, valamint a KSZK HONLAPJÁN www.kszk.gov.hu.
*MŰANYAG FRÖCCSÖNTÉSBEN jártas szakembert keresünk
gödöllői munkahelyre. Érd: Ráti Kft. 30/945-7209, 30/915-1027
*Nyugdíjas dajka gyermekfelügyeletet vállalna, házi munkába is
besegítene. (Otthonában is megoldható, rendezett, kertes ház, játszás lehetőség, nagy terasz.) Érd: 28/421-739, 20/613-1160
*Szabadság téri gofris büfénkbe hölgy konyhai kisegítőt keresünk
délutáni műszakba, havonta 2 heti munkára. Érd: 30/240-4075
*Szakképzett, munkájára igényes kisegítő szakácsot keresünk
gödöllői elegáns étterembe. Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal az etterem88@gmail.com címen vagy a 06/20/526-3740-es
telefonszámon.
*VILLAMOSSÁGI és GÉPÉSZETI SZERELŐT KERESÜNK. Gödöllői,
mezőgazdasági automatizálással foglalkozó cég munkatársat keres
állattartó technológiák villamossági, valamintgépészeti szerelésére,
szervizelésére hazai és külföldi projektekhez. A munka esetenként
tartós távollétet igényelhet. Feltételek: kommunikációképesség angol
nyelven, vezérléstechnikai és villamos ismeretek, jogosítvány.
Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával várjuk a caliper@caliper.hu
címre. Bővebb információ: (28)510-985
*Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata – a Duna
House – gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű ingatlan értékesítő
munkatársakat keres. Érd: 30/280-0450, palosi.erika@dh.hu
*Gödöllői PIZZÉRIÁBA KONYHALÁNYT és szakképzett vagy gyakorlattal rendelkező SZAKÁCSOT keresünk. Tel: 20/574-8111
*Gödöllői autószalon és márkafüggetlen autószerviz AUTÓSZERELŐ
MUNKATÁRSAT KERES! (Gumiszerelői tapasztalat előny.) Tel:
30/9968-228, e-mail: szilbenkft@invitel.hu
*Iratrendezést, adatrögzítést vállalok. Pontos, precíz munka, vállalkozói igazolvánnyal rendelkezem. (Pénzügyi területen dolgozom.) Tel: 70/4030-732

SZOLGÁLTATÁS
*GYÓGYTORNÁSZ magánrendelés az Ön otthonában! Gerincferdülés, tartáshibák kezelése Schrott-módszerrel, reumatikus fájdalmak kezelése, műtét utáni rehabilitáció. 70/7015617
www.mobilgyogytornasz.hu
*Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a
kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR - MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: 30-851-8763
*Tapétázást, festést, mázolást, lépcsőház és homlokzatfestést
rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali
kezdéssel is, 30 éves szakmai tapasztalattal. Tel.: 20/325-4944.
*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, 2órán belül. 30/3006200.
*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 70/2479072,
20/9177-555
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2órán belül. Tel: 30/302-4622.
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 20/9-177-555
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb
felvilágosítás: 20/423-4828, www.interiortrans.hu
*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I.
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/5562653, E-mail:info@ili.hu
*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel: 70/414-1629
*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és
csatornázási munkák rövid határidőre. Tel: 30/202-0050
*KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka
rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
*SZALAGFÜGGÖNYÖZÉS a felméréstől a kivitelezésig. Óriási szín
és anyagválaszték Gödöllőn a Kossuth Lajos u. 14.sz. alatti belsőépítészeti és lakberendezési stúdióban. Tel: 30/202-0045
*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések
tisztítása,
átépítése,
javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
*KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 30/508-1380
*FOGYASZTÁS, ALAKFORMÁLÁS PROFI SZINTEN. DIÉTÁS
TANÁCSADÁS TAVASZI AKCIÓVAL. 30/676-4335
*25% ÁRENGEDMÉNNYEL ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS!
Szobafestés-mázolás, tapétázás, kartonozás, asztalos, ács,
lakatos, kőműves munkák. Víz, gáz, fűtésszerelés, szigetelés.
Hideg és meleg burkolás, közületeknek is. Ingyenes árajánlat! .
Tel:20/9-361-233, 28/610-982
*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi
áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
*KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat azonnali kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679
*KÖNYVELŐIRODA. –Gödöllő és Vác telephellyel – KFT-k, BT-k,
egyéni vállalkozók részére teljes körű számviteli szolgáltatást vállal, több évtizedes gyakorlattal. Tel: 28/411-428
*ÉPÜLET BÁDOGOS MUNKÁT VÁLLALOK TETŐJAVÍTÁSSAL,
GARANCIÁVAL. 20/9-160-292
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*BÁDOGOSMUNKÁK: ereszcsatornák szerelése, javítása,
ablakpárkányok, kéményszegélyek és egyéb szegélyek gyártása,
szerelése többféle lemezből. Tel: 20/368-5568
*KERTI RÖNK BÚTOROK, gyermekjátékok (hinták, homokozók,
házak), kerítések, virágládák, pergolák gyártása rövid határidővel,
szállítással. Tel: 20/9710-338
*LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. -Kapuk, ajtók, ablakok
javítása, zárjavítás, zárcsere, betörés utáni javítás. -Lamináltpadló
lerakás, fürdőszobai javítások. -Bútorok összeszerelése.
–Redőnyjavítás. Tel: 70/201-1292
*TELJESKÖRŰ SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS: ADÓBEVALLÁS,
KÖNYVELÉS, BESZÁMOLÓK. ERGOIRODA /30/9504-604 ergoiroda
@freemail.hu
*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi munkát
vállal. Bármilyen kerti munka, földmunka, lakatos munkák,
kerítések készítése, javítása, festése. Csapadékvíz elvezetés, lambériázás, tetőjavítás, szigetelés, kőműves munkák, fakivágás,
dryvitozás. 30/402-7276
*VARRÓMŰHELY NYÍLT! Gödöllőn a Kossuth L.u.26.sz alatti
Fenstherm Bemutatóteremben. Vállaljuk női, férfi, gyermekruhák
méretre igazítását, javítását. Cipzárcsere, nadrágfelvarrás, függönyszegés, stb. a helyszínen akár azonnal is! 30/42-88-666
*GÖDÖLLŐN CSAK NÁLAM! Ősi keleti franchise rendszerben
működő egészség megőrző – fogyasztó masszázs (táplálék
kiegészítőkkel 10 alkalommal 4-10kg fogyás érhető el). (Csak
oklevéllel rendelkező végezheti.) Dell’Edera Márta okl. gyógyMIAOMEI masszőr. Bejelentkezés: 70/522-4063 v. személyesen.
*INFRASZAUNA a BIO-FIT CENTER-ben! http://www.biofitcenter.hu
*FOGYI KLUB a BIO-FIT CENTER-ben! http://www.biofitcenter.hu
*KÉNYEZTETŐ RELAX SZALON (Gödöllő, Ibolya u.68/a.)
Szolgáltatásaink: Kozmetika: Zabó Ágnes 30/2682-084. Test-,
talpmasszázs: Sződi Ágnes 20/460-0456. Fülakupunktúra SHIATSU masszázs, Kineziológia, ajurvédikus masszázs: Sári Andrea
30/231-0443. Gyógypedikűr, manikűr, tipp és zselés műköröm:
Hári Zsuzsi 30/406-2572
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek,
konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű épületgépészeti
munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
*FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható. Női
hajvágás: 1800 Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek hajvágás: 600
Ft. Hívjon bizalommal! 70/280-2276
*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés). Vállalunk
mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka.
Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
*ÜVEGES mindenféle épület-üvegezést, tükör szerelést,
hőszigetelt üveg készítést vállal igény szerint LAKATOS
MUNKÁVAL. Kovács Károly: Gödöllő, Knézich u.10. 20/355-9709
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
20/2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javításacseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás.
Tóth László. Tel: 30/9229-553.
*Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel:
30/9229-553.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható
áron! Tel: 20/9133-165
*Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy
más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
OKTATÁS
*HOGYAN GYŐZD LE AZ 5 LEGGYAKORIBB NYELVTANULÁSI
PROBLÉMÁT? Nézd meg itt: www.oktatars.hu/neked
*HOL RONTJA EL AZ ANGOLUL TANULÓK TÖBBSÉGE? Évek óta
tanulsz már angolul, de még mindig nem mersz megszólalni? Vannak szavak, amelyeket újra és újra megtanulsz, mégsem tudod
őket megjegyezni? A nyelvtani feladatok jól mennek, de ha kommunikálnod kell, fogalmad sincs melyik szerkezetet, igeidőt
használd? RENGETED IDŐT, ENERGIÁT ÉS PÉNZT FEKTETTÉL
MÁR NYELVTANULÁSODBA, MÉGSEM ÉRZED MAGAD SIKERESNEK? VAN MEGOLDÁS! www.oktatars.hu/edzotabor
*Figyelemzavar? Magatartászavar? Beszédzavar? Kisiskolások,
óvodás gyermekek egyéni fejlesztését vállalom ELTE Fejlesztő
Szakirányon szerzett diplomával, 30 éves gyakorlattal!
(Gyermekfelügyelettel hétvégén is.) 2-10 éves korig. Hívjon bizalommal: 70/634-1306
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*GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL, DE
ATTÓL TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD, AMILYET SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY NEM
JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA!
MINDEN CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA 100
SZÁZALÉKOS ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK! NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ
MA! WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK ANGOLUL,
NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS OROSZUL CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN - FKNYSZ: 13-0920-04. ESETLEG TELEFONÁLNOD KÉNYELMESEBB? TELEFON: 20 216 62 40
*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/543-1775. Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb
nyelviskolája, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által is
AJÁNLOTT nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)
*F.H. AUTÓSISKOLA. Tel: 30/309-5598 vagy 30-369-4942,
www.fhautosiskola.5mp.eu
*Nyelvtanár vállal NÉMET TANÍTÁST minden korosztálynak, minden szinten, korrepetálástól a nyelvvizsgáig. Érd: 30/546-5193
*Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet,
figyelmet, gondolkodást. Tel. 28/415-998, 20/388-4953
*Kineziológia kezdő tanfolyam I. júni. 25-26. II. (tanulási problémák) júli. 8-10. indul Gödöllőn. -IV. Haladó: júni. 30-júli. 1. -V.
Szavaknál is hangosabban: aug.11-14. Előzetes jelentkezés Barna
Krisztina: 20/323-1856
*TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kezdőknek és haladóknak, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Ha tenni szeretne
egészségéért, várjuk! Érd: 20/544-8021
*Angol, német, kezdő, középhaladó, haladó általános és szókincsfejlesztő tanfolyamok indulnak egyénileg vagy kiscsoportban.
Ingyenes tananyag, csoport számától függő óradíj. Érd:
30/2480661 vagy info@hebe.hu
*Angol, német nyelvvizsga és érettségi felkészítő tanfolyamok
indulnak egyénileg vagy kis csoportban. Csoport számától függő
óradíj. Érd: 30/2480661 vagy info@hebe.hu
*10 hetes online nyelvvizsga felkészítő tanfolyamot indítunk
mindössze 9240Ft-ért. 10x10 tananyag az írásbeli és szóbeli vizsgákra, konzultáció, tanácsadás. Jelentkezés, érdeklődés:
30/2480661, info@hebe.hu , www.helloteens.hu
*Tapasztalt nyelvtanárként örömmel várok NÉMETÜL tanulni
vágyó, nyelvvizsgára készülő diákokat minden korosztályban!
Kecskés Judit 20/339-8594
ADÁS~VÉTEL
*KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 06-28-412-230
*DEHMAL KÁROLY -Budapest- által gyártott fekete, középméretű
fatőkés ZONGORA jó állapotban székkel együtt eladó 75.000,-Ftért. Érd: 30/202-0050
*Eladó automata mosógép, mikrohullámú sütő, kávéfőző, 5ágú
csillár, vas előszoba fogas. 2db ágyneműtartós heverő,
2számítógép asztal, 2szekrény (1ajtó akasztós, 1ajtó polcos és
alul fiókos), 2db 2×3m szőnyeg. 28/418-757, 20/477-2888
*2db kézi vezérlésű ÁRNYÉKOLÓ (3×2 m) sárga-fehér csíkos, eredeti csomagolásban 40.000,-Ft/db eladó. Felszerelt állapotban is
megtekinthető. Tel: 28/421-739, 20/6131-160
*Vennék alig használt gáztűzhelyt, hűtőt és mosógépet. 28/410604, 30/569-8137, 30/811-9747
*1 személyes, ágyneműtartós HEVERŐ kifogástalan jó állapotban
eladó. Ára: 5.000,-Ft. Érd: 28/410-066, 20/981-8633
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*Eladó FIAT DOBLÓ 1,6 benzines, 2003. évj. Tel: 30/488-7674
*1993-s FORD TRANZIT 9 személyes kisbusz olcsón eladó
üzemképes, jó állapotban. Tel: 30/945-7209
EGYÉB
*Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
*Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
*Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
*TÁRSKERESŐ IRODA – ha komolyan gondolja! Országos
fényképes adatbázis! Minden korosztály részére! Hívjon bizalommal: H. Boglárka 20/504-9910 http://godollo.ctk.hu
*Ha kikapcsolódásra vágyik, rendkívüli árengedménnyel megteheti TISZAINOKÁN. Bővebb ismertetést kaphat a
www.tiszatanya.hu honlapunkon, s megtekintheti a Tiszazugról
készített kisfilmünket. Makra Lászlóné és Vinczeffy Zsolt.
*MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-,
virág-, hárs-, erdei-, aranyvessző-, ámor-, gesztenye-, repce krém, selyemfű-, lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.
30/9891-721
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
MÁJUS 18.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
özv. Őry Zsigmondné, Hársfa u.
21.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Tiszárovits Gyuláné, Faiskola tér
20.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Dömsödy Beáta, Szent János
u. 36.
A Városi Mozi belépőjét
nyerte: Rendek Diána, Iskola u.
24., Mezei Szilvia, Szabadság tér
12-13.
A Gödöllői Városi Múzeum ki-állítására belépőt nyert: Kuznyecova Krisztina, Kossuth L. 53.,
Tóth Sándorné, Asbóth S. u. 1.

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület?
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt, s mi meg is írjuk Ön
helyett! További információ: 70/381-76-94

Recept – Spárga sonkával és mozzarellával
Hozzávalók:
50 dkg (fehér és zöld) spárga, 2 darab mozzarella golyó,
4 szelet sonka, 6 darab zsályalevél, 5 dkg vaj, só, bors,
cukor, citromlé.

Elkészítés:
A spárgákat megtisztítjuk, alsó részüket levágjuk. A vizet
feltesszük forrni, kevés sót és cukrot teszünk bele, majd
először a fehér spárgát vastagságtól függően kb. 15-20
percig főzzük, a zöldet pedig később adjuk hozzá, annak
ugyanis 8-10 perc elég. Ezután a spárgákat hideg vízzel
leöblítjük és lecsepegtetjük. A mozzarellákat keresztben kettévágjuk, hogy szép nagy korongokat kapjunk. Minden korongot megszórunk őrölt borssal, és 1-1 zsályalevelet teszünk
rá, majd körbe tekerjük sonkával. A spárgákat a sütőtálban egymás mellé rakjuk, majd rájuk tesszük a sonkás mozzarellát. Előmelegített sütőben 225 fokon addig sütjük, amíg a
sajt megolvad. Közben a vajon megpirítjuk az apróra vágott maradék zsályalevelet, hozzáadunk 1 ek citromlevet.
A sütőből kivéve az ételt ezzel az ízesített olvasztott vajjal meglocsoljuk és azonnal tálaljuk.

