
Hihetetlen, hogy ilyen rövid idő alatt
ide eljutottunk, hiszen a munkákat ja-
nuár közepén kezdték el – mondta dr.

Gémesi György, Gödöllő polgár-
mestere, aki köszönetet mondott Nor-
végiának és a Norvég Alapnak. El-
mondta, a Királyi Váró átadásával
egy öt elemből álló projekt zárult le,
aminek során megújult az Alsópark
egy része, helyreállították a korábban
megrongálódott Világfát, megszépült
az Erzsébet-park, restaurálták a ba-
rokk Kálváriát, és Erzsébet királyné
szobrát, valamint sor került a Grassal-
kovich-filagória felújítására és áthe-
lyezésére.

– Ez Norvégia számára is fontos
nap – jelentette ki Siri Ellen Sletner,
aki elmondta, kezdettől fogva figye-
lemmel kísérte a projektet, s az ered-
ményt lenyűgözőnek találja.

Úgy fogalmazott, ez egy fontos
kulturális örökség, aminek a meg-

őrzése a jövő gene-
ráció számára is na-
gyon fontos.

Kijelentette, Nor-
végia aktív résztve-
vője az európai
együttműködésnek,
s fontosnak tartja,
hogy felelősséget
vállaljon Európa kö-
zös jövőjéért. Ehhez
nyújt segítséget a
Norvég Alap, ami az elmúlt években
Magyarországon több tucat progra-
mot támogatott. Ezek között a legfon-
tosabb terület a kulturális örökség
védelme volt.

A Norvég Alap a jövőben is segí-
teni kívánja az ilyen értékes projektek
megvalósulását. Mint mondta, erről
már folynak az új tárgyalások.

Felemelő pillanatnak nevezte az át-
adást Szarvas Ferenc, a MÁV Zrt.

vezérigazgatója, aki a vasút hőskorá-
hoz hasonlította a projekt megvalósu-
lását, és örömmel jelentette be, hogy
megállapodást kötöttek a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatallal annak ér-
dekében, hogy folytatni tudják a
MÁV tulajdonában lévő műemlék-
épületek felújítását. Mint mondta, a
Királyi Váró ezeknek a sorában az
egyik legfontosabb épület. Szarvas
Ferenc köszönetet mondott a Norvég

Alapnak és a városnak, s kijelentette,
igyekeznek azon is munkálkodni,
hogy a vasúthoz kötődő infrastruktú-
ra is megújulhasson Gödöllőn. Ezt
uniós források segítségével kívánják
megvalósítani.

Ezt követően Gaálné dr. Merva

Mária, a Gödöllői Városi Múzeum
igazgatója ismertette az épület törté-
netét, ami a kiegyezésig, 1867-ig
nyúlik vissza.         (folytatás a 6. oldalon)
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Száz évnyi időutazás

Átadták a Királyi Várót
Óriási érdeklődés mellett adták át Gödöllőn a Nor-
vég Alap támogatásával megújult Királyi Várót. A
január közepén megkezdett munkák eredménye-
ként ma eredeti állapotában láthatják az érdeklő-
dők az épületet, ami egykor Erzsébet királyné és
Ferenc József számára készült. A rendezvényre
nosztalgiagőzössel érkeztek a vendégek, akiket a
Gödöllői Fúvószenekar fogadott. A vonat az első,
azaz a királyi vágányra futott be. A rendezvényt Siri
Ellen Sletner, Norvégia nagykövete és Szarvas Fe-
renc, a MÁV Zrt. vezérigazgatója is megtisztelte je-
lenlétével.

Pásztor Ferencné nyugalmazott óvodave-
zető, Némedy Zoltánné tanítónő és Thuró-
czy Erzsébet tanárnő kapta idén a Gödöllő
Gyermekeiért, Ifjúságáért díjat.         (3. old.)

Zsúfolt program vár nyáron a Talamba
ütőegyüttesre. A zenekar a hét végén Pé-
csett lépett fel.

(5. old.)

Tizenhét egykori olimpiai aranyérmes
sportoló látogatott el Gödöllőre. A vendé-
gek felkeresték a kastélyt és megszólaltat-
ták a Világbéke-gongot. (8. old.)

Ilyen sokan élnek Gödöllőn? –
tették fel rengetegen a kér-
dést, a főtéren összegyűlt tö-
meg láttán. A Barokk Év Gö-
döllőn tematikus évvel fémjel-
zett Múzeumok Éjszakáján a
református templomtól a ki-
rálydombi pavilonig áradt a
nép, az érdeklődés felülmúlta
a várakozásokat.

Már a megnyitóra megtelt a rendez-
vények központi helyszíne, Gödöllő
megújult főtere. A Múzeumok Éj-
szakája eseményei 18 órától hajnali
1 óráig ígértek kellemes és tartalmas
programokat az érdeklődőknek. 

A főtér erre az estére barokkos ar-
culatot öltött, a fiatal gödöllői mű-
vészek fűinstallációja, a Városi Mú-
zeum falára vetített árnyjáték és a
különböző színekben világító lampi-
onok, valamint a református templo-
mon megjelenített fényinstalláció
különleges hangulatot kölcsönöztek.
Az ide érkezőket a Gödöllő Consort
és az Arpeggio Gitárzenekar szóra-
koztatta.                (folytatás a 6. oldalon)

Múzeumok Éjszakája

Óriási siker



2 Gödöllői Szolgálat 2011. június 22.Közélet

23.

A balesetek egy éves kor fölött
több gyermek és fiatal életét
követelik, mint az összes be-
tegség együttvéve. A cél nem
kevesebb, mint tíz év alatt a 
0-24 éves korcsoport körében
30 százalékkal csökkenteni a
véletlen balesetek okozta halá-
lozást – üzente a 3. Európai
Biztonsági Konferencia szatellit
rendezvénye, melyet magyar
szakemberek számára szer-
veztek június 15-én, Gödöllőn. 

Csaknem százötven gyermekorvos,
védőnő és egészségügyi szakdolgozó
találkozott az Országos Gyermek-
egészségügyi Intézet (OGYEI) és a
United Way Magyarország Erőforrás
Alapítvány által szervezett, a Közle-
kedési Biztosító Egyesület (KÖBE)
által támogatott egész napos Gyer-
mekbiztonsági konferencián, mely a
hazai Európai Uniós elnökség kiemelt
rendezvénye volt. A szakemberek
egyetértettek abban, hogy a társa-
dalom egészének összefogása nélkül
nem csökkenthető számottevően a vé-
letlen balesetek okozta halálozások
száma. 

Az iskolai nyári szünet idején ott-
hon, a táborokban, a vízpart mellett,
sőt még a közúton is fokozottabban
oda kell figyelni a gyermekekre, hogy
megelőzhessük a bajt – figyelmezte-
tett előadásában Páll Gabriella, az
OGYEI főtanácsosa, háziorvos, a ren-
dezvény szervezőbizottságának veze-

tője. A szakember a Nemzeti Gyer-
mek- és Ifjúságbiztonsági Akcióter-
vet ismertetve elmondta: a program a
legsúlyosabb kimenetelű véletlen 
baleseteket kívánja eredményesebben

megelőzni. Az Akcióterv a közleke-
désbiztonságra, az otthonok és gyer-
mekintézmények biztonságára, a biz-
tonságos játékra, szabadidőtöltésre és
sportolásra, valamint a baleset-meg-
előzés hazai tevékenységeinek össze-
hangolására összpontosít. „Nem csak
a szülők és fiatalok segítése, hanem
számos területen dolgozó szakember
folyamatos képzése is rendkívül fon-
tos a megelőzésben; olyan össztársa-
dalmi ügy ez, amellyel évente akár
száz gyermek és fiatal élete menthető
meg”. A szakember szerint sok veszély
leselkedik a kisdedektől a serdűlőkig
minden gyerekre; a fulladás, a forrá-
zás, a lezuhanás, a mérgezés, a félre-
nyelés, a közlekedési- és sportbalese-
tek következtében minden évben –
főleg a nyári szünidőben – sok ezer

gyerek megsérül és közülük 250-300
meghal. Az Akcióterv legfontosabb
célkitűzése, hogy tíz esztendő alatt a
0-24 éves korcsoport körében 30 szá-
zalékkal csökkentsük a véletlen bal-

esetek okozta halálozást –
összegezte a szakember. 
A gyermekbiztonság mé-
diabeli megjelenéséről
szóló kerekasztal beszél-
getésen leszögezték,  ko-
moly felelősség hárul a
médiára, ezért fontos len-
ne, hogy s minél több mű-
sor foglalkozzon a bal-
esetek megelőzésének
módjaival, s a tragikus
hírek bemutatásán túl pe-

dig térjenek ki a prevencióra is. 
A tanácskozáson a balesetmeg-

előzés mellett többek között az alko-
hol és drogok rizikószerepéről, az eh-
hez kapcsolódó prevencióról is szó
esett.

A konferencia leglátványosabb
programja a Szent Imre Katolikus Ál-
talános Iskolában megtartott vízbiz-
tonsági bemutató volt, mely során
egy medencében mutatták be a vízi,
valamint a víz közeli veszélyes hely-
zeteket, a veszélyben lévő gyermekek
mentését és első ellátásának lépéseit.
A Szent Flórián Búvár Sportegyesület
és a Magyar Gyermekmentő Alapít-
vány által szervezett bemutatón jól
láthatták, hogyan kell elsajátítani az
alapvető fogásokat, melyekkel meg-
előzhető a tragédia. jk

Megkezdődött a nyári szünet.
Ami nagy öröm a gyerekeknek,
az nagy gond a szülőknek,
akiknek ilyenkor nem kis fel-
adat megoldani a gyermekek –
főleg a kisebbek – egésznapos
felügyeletét. 

Városunkban erre a problémára már
hosszú évek óta megoldást nyújt az
önkormányzat által fenntartott blahai
nyári tábor, ahol minden esztendőben

más oktatási intézmény gondoskodik
a gyerekek nyári felügyeletéről és
hasznos időtöltéséről. Az idén a Mon-
tágh Imre általános iskola szervezi a
tábort, amit június 27-től augusztus
19-ig  vehetnek igénybe, 7 és 17 óra
között. A részvétel ingyenes, fizetni
csak az étkezésért kell, ugyanazokkal
a feltételekkel, mint az iskolában. 

Mint azt dr. Bucsyné Prém Kata-
lin lapunknak elmondta, az előzetes
felmérések és jelentkezések alapján

naponta 35-40 gyermekre számíta-
nak. Az ő számukra többek között
sportjátékokkal, kézműves foglalko-
zásokkal, kisebb kirándulásokkal
igyekeznek kellemessé tenni az itt el-
töltött időt. A tábor résztvevőire min-
den nap két pedagógus és egy gyer-
mekfelügyelő vigyáz. 

A gyermekek nyári időtöltéséhez
kíván segítséget nyújtani a Forrás Szo-
ciális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat
is. Munkatársai különböző szabadidős
programokkal várják a gyerekeket a
nyári szünetben a Ganz Ábrahám utca
7. szám alatt. A foglalkozásokat mun-
kanapokon szervezik, délelőttönként
10.30 - 12 óra között. jk

Sok feladat vár a VÜSZI  Kft.
munkatársaira a következő na-
pokban. Az időjárás szeren-
csére lehetővé teszi mind a
vízi, mind a szárazföldi munká-
kat. 

A nyár eleje óta folyik a Rákos-patak
mederrendezése. Ezt az Ádám utcá-
nál kezdték meg a szakemberek. Saj-
nos, azonban nehezíti a munkát, hogy
a lakók sok helyen nem tették lehető-
vé a parti sáv hozzáférését. Mivel
azonban ez törvényi kötelezettségük,
a feltételeket nem teljesítőkkel szem-
ben hatósági eljárás indulhat. 

Dolgoznak a Rákos-patak alsópar-
ki részén is. Itt a burkolt meder taka-
rítását, és a szükséges burkolati javí-
tásokat végzik el. Mint azt a helyszí-
nen dolgozók elmondták, az idén a
korábbinál jóval kevesebb hulladék
van a mederben, mint a korábbi évek-
ben.  

Mindezek mellett a Rákos-patak és
a hozzá tartozó mellékágak mentén,
az egész város területére kiterjedően
végzik a mederfalak kaszálását, vala-

mint a szükséges cserje irtást, nádvá-
gást és az ezzel összefüggő nyesedék
összeszedést. 

Jól halad a Mikes utcai áteresz épí-
tése. A jelenleg lezárt szakaszt a hó vé-

gére átadják a forgalomnak, a napokban
már a korlátok kihelyezését végzik. 

Intenzív tempóban folynak a városi
járdafelújítások is. A Dózsa György
úton a Haraszti út és a VÜSZI Kft.
közötti szakaszon dolgoznak, ennek
megépülésével összefüggő lesz a jár-
da a Dózsa György út mentén.

Az Állomás utcában a Dalmady
Győző utca és a vasúti átjáró közötti

szakaszon végeznek járdakorrekciót.
Az ehhez kapcsolódó közmű fekteté-
sek már megtörténtek, a héten a jár-
dához tartozó útszegélyek elkészíté-
sére kerül sor. 

Megkezdődött a munka a Kazinczy
utcában is, ahol a páratlan oldalon újul
meg a járda, valamint dolgoznak a Szil-
hát utcában is. 

A nyári időszakban az utak környe-
zetének rendbetétele is sok munkát ad a
VÜSZI-nek, folyamatosan kaszálják az
út menti árkokat és a padkákat, és ahol
szükséges, elvégzik a burkolati hibák
javítását is. jb

Megkezdődött a Dózsa György úti temető kerítés felújításának
második szakasza. Ennek eredményeként a Dózsa György út tel-
jes hosszában egységessé válik a kerítés, és a bejáratok, vala-
mint új urnafal létesül. 

A temető kerítésének felújítása a múlt évben kezdődött meg, az első fázisban a
Dózsa György úti oldal egy része és a Toldi Miklós utcai szakasz újult meg az
urnatemető mögötti területen. 

A felújítás most tovább folytatódik. A múlt héten már elbontották az érintett
kerítésszakaszt, a héten pedig ideiglenes kerítést alakítanak ki, ami lehetővé te-
szi a temető zárását, valamint biztosítja a zavartalan munkavégzést. Ehhez az
érintett járdaszakaszokat ideiglenesen szűkítik, de ez a gyalogosforgalmat nem
fogja akadályozni, ahogy a szertartásokat sem.  

Mint azt Bokor Árpád, a VÜSZI Kft. igazgatója lapunknak elmondta, a fel-
újításra nettó 15 millió forintot szántak a városi költségvetésben. A munka
eredményeként nem csak a kerítés lesz egységes, hanem a bejáratok is, a főbe-
járat mellett a haranglábnál, lehet majd bejutni a temetőbe, és új bejárata lesz a
régi református temetőnek is. 

A kerítés belső részét a már elkészült részhez hasonlóan alakítják ki. Ebben a
tervek szerint a főbejárat melletti szakaszon több mint száz urnafülke kap majd
helyet. A zárt felületű részeken vakolt felület és díszburkolat váltja majd
egymást. 

A munkát igyekeznek úgy végezni, hogy a közeli sírok növényzetében ne tegyenek
kárt. Az esetlegesen megrongálódó, korábban egészséges növényzetet a későbbiek-
ben az új környezethez igazítva fogják pótolni. A  munkákkal járó esetleges kelle-
metlenségekért a VÜSZI az érintettek megértését kéri. jk

Jövő héten már új, végleges helyén várja a programok iránt ér-
deklődőket a Belvárosi Jegyiroda. Az elmúlt hónapokban a városi
múzeum épületében lévő létesítmény az uniós elnökségi ese-
mények után beköltözik a Művészetek Házába. 

Az érdeklődők a főbejáratánál, a recepció mellett vehetik majd igénybe a már
megszokott szolgáltatásokat, amiket rövidesen tovább bővítenek. A változatlan
nyitva tartással üzemelő jegyirodában a tervek szerint kis boltot alakítanak ki,
ahol a helyi művészeti csoportok alkotásait, valamint gödöllői emléktárgyakat
vásárolhatnak majd az érdeklődők. A költözést úgy időzítették, hogy az nem
zavarja az iroda működését. kj  

Foglalkozások Blahán és a Forrásban

Nyári megoldások

A megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet a szakemberek

Gyermekbiztonsági konferencia Gödöllőn

Folyamatosak a felújítások és a karbantartások

Kaszál, javít és épít a VÜSZI

A Művészetek Házába költözik a Belvárosi Jegyiroda

Új hely, új szolgáltatások

Tovább szépül a temető kerítése

Újabb tizenötmilliós fejlesztés
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Markó Béla író, költő, műfordító,
az (Romániai Magyar Demokrata
Szövetség) RMDSZ egykori elnö-
ke, a román kormány miniszter-
elnök-helyettese vette át június
19-án a 13. alkalommal átadott
Magyar Szabadságért Díjat a Gö-
döllői Királyi Kastély Dísztermé-
ben Gémesi Györgytől, a Magyar
Szabadságért Díj Alapítvány el-
nökétől. 

Az elismerést minden esztendőben a
Magyar Szabadság Napja előtt adják át.
A díjat azok kaphatják, akik az elmúlt
évtizedekben nagyban hozzájárultak
Magyarország függetlenségéhez, önál-
lóságához, a magyarság megmaradását
szolgáló alkotások létrehozásához, te-
vékenységükkel a magyarság fennma-
radását szolgálják. 

Gémesi György köszöntő beszédé-
ben emlékeztetett rá, hogy pontosan
húsz esztendeje, 1991. június 19-én
hagyta el hazánk területét az utolsó
szovjet katona. Erre emlékezve ünne-
peljük minden esztendőben, június utol-
só szombatján a Magyar Szabadság
Napját, amit  2000-ben az Országgyűlés
emléknappá nyilvánított.

Mint mondta, régóta figyelemmel kí-
séri Markó Bélának azt a tevékenysé-
gét, ami jelentősen hozzájárult ahhoz,
hogy az RMDSZ a határon túli magya-
rok legerősebb érdekvédelmi szervezete
lett. Nagyra értékeli, hogy elsősorban a
tárgyalás és a párbeszéd eszközeivel
igyekszik élni, s ennek eredményeként
olyan mozgástérbővítést sikerült elér-
nie, amit senki másnak. Markó Béla egy
korábbi nyilatkozatából idézte szavait,
mely szerint számára „Az RMDSZ ér-
dekeinél egy érdek fontosabb, a románi-
ai magyarság összérdeke.” 

Ezt követően Gaálné dr. Merva Má-
ria irodalomtörténész méltatta Markó
Béla irodalmi tevékenységét, majd egy

kisfilm mutatta be politikai pályafutását.
Az ebben elhangzott interjúban az
RMDSZ volt elnöke úgy fogalmazott, a
politikát és az irodalmat az önkifejezés
és a közösség szolgálata egy formájának
tartja. Mint mondta, nem csak az anya-
nyelvi oktatás, az autonóm módon való
létezés és a nyelv szabad használata ér-
deke a romániai magyarságnak, hanem
a jobb életkörülmények megteremtése
is, ami azonos a román érdekekkel. Van-
nak olyan célok, amik szembe állítanak,
de vannak olyanok, amik összekapcsol-
nak minket – hangzott el a beszélgetés-
ben, amelyben felhívta a figyelmet az
összefogás szükségességérre. Kijelen-
tette, a romániai magyarság akkor érte el
a legnagyobb sikereket, amikor egysé-
ges tudott lenni. Ezek közül kiemelte az
oktatási és a közigazgatási törvényt,
amelyek eredményeként ma minden
olyan településen kötelező a magyar
nyelv használata, ahol a magyar lakos-
ság aránya húsz százalék fölött van. Fel-
hívta figyelmet arra, hogy míg 1990-ben
jóformán nem volt önálló magyar kö-
zépiskola Erdélyben, ma több mint hat-
van ilyen intézmény létezik. 
A díjat Gémesi  György adta át Markó

Bélának, aki ezt követően köszönetét fe-
jezte ki az elismerésért, ami  – mint
mondta – általa többeknek is szól, mind-
azoknak, akik optimisták voltak, politi-
kára, érdekképviseletre vállalkoztak, és
eredményt értek el az elmúlt két évti-
zedben.

„A magyar szabadság gondolatával
bennem mindig az aggodalom és a szo-
rongás társul. Ennek a nemzetnek
mindig félteni kellett, és küzdenie kel-
lett a szabadságért” – mondta. Megkö-
szönte az adományozóknak azt is, hogy
a gondolatot, amit a díj képvisel, kiter-
jesztették a határon túlra is. 

„Mert a magyar nemzet, csak akkor
lesz szabad, ha minden részében sza-
baddá válhat. Erdélyben ehhez közelebb
vagyunk, mint két évtizede voltunk.  A
szabadság egy és oszthatatlan a Kárpát-
medence minden népe és nemzete szá-
mára. A mi feladatunk, hogy ezt meg-
értessük a velünk élőkkel” – mondta
Markó Béla. 

A díjátadást özv. Antall Józsefné, a
díj korábbi kitüntetettje, és Michaela
Pop, Románia Nagykövetségének má-
sodtitkára is megtisztelte jelenlétével. 
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„A szabadság egy és oszthatatlan a Kárpát-medence minden népe és nemzete számára”

Markó Béla kapta a Magyar Szabadságért Díjat

Pásztor Ferencné, a Palotakerti Óvoda
nyugalmazott óvodavezetője, Némedy
Zoltánné, a Szent Imre Katolikus Álta-
lános Iskola tanítónője és Thuróczy Er-
zsébet, a Török Ignác Gimnázium ta-
nárnője részesült az idén a Gödöllő 
Gyermekeiért, Ifjúságáért díjban. Az
önkormányzat kitüntetését Gémesi
György polgármester adta át a június
14-i  ünnepségen a Művészetek Házá-
ban.  

Az ünnepség kezdetén Katona Ro-
land szavalta el Füle Lajos Pedagógus
című versét. Ezt követően a polgármes-
ter köszönte meg a pedagógusok mun-
káját. 

– A város igyekszik biztosítani az ok-
tató-nevelő munka megfelelő feltételeit.
Ma nagy viták zajlanak arról, hogy az
önkormányzatoknak megmarad-e a sze-
repük a fenntartásában vagy az csupán
az üzemeltetésre szorítkozik majd. Hi-
szek abban, hogy az alap- és középfokú
oktatás legjobb fenntartói az önkor-
mányzatok és bízom benne, hogy jó
megoldás születik – hangsúlyozta Gé-
mesi György. 

Pásztor Ferencné 6 gyermekes csa-
ládban született Turán. Pedagógiai meg-
győződése szerint a gyerekeket olya-
noknak kell elfogadni, amilyenek, s ha
így nőhetnek fel, akkor boldog felnőt-

tekké válhatnak. 1976-ban került a palo-
takerti óvodába, amit 1994-től vezetett.
1995-ben hozták létre az óvoda alapít-
ványát, ami segítette a működést, a fej-
lesztést. Külföldről is jártak hozzájuk ta-
pasztalatszerzésre. 2009-ben nyugdíjba
ment, de továbbra is segíti az óvodát.
Emellett ikonokat fest; teljes és boldog
életet él. 
Némedy Zoltánné Abaújszántón szüle-
tett. 17 éven át volt az Erkel iskola pe-

dagógusa, majd
alapítóként vett
részt az 1993-ban
újra induló Szent
Imre Katolikus Is-
kola munkájában.
Fontosnak tartja az
erkölcsi példamu-
tatást, a szépre, a
jóra, Isten szerete-
tére való nevelést.

Vallja, hogy a családokkal együtt lehet
hatékonyan dolgozni. Rendszeresen
vesz részt nyári táborban, ahol vezeté-
sével a természet szépségeit és a tájegy-
ség néprajzi értékeit közvetlenül ismerik
meg a tanulók.

Thuróczy Erzsébet tízgyermekes pe-
dagógus családban született, közvetle-
nül tapasztalta tehát, mit jelent odaadó-
an dolgozni az iskoláért. Matematikát,
fizikát és informatikát tanít 1990 óta a
Török Ignác Gimnáziumban. Diákjai az
emelt szintű érettségin 90 százalék felet-
ti átlageredményt érnek el. 24 órás ma-
tematika foglalkozást is tart, ugyanak-
kor túrákat szervez a Magas-Tátrába
vagy éppen evezős túrára viszi a tanít-
ványokat. Úgy véli, hogy iskolán kívül
lehet igazán megismerni a gyerekeket.
Énekel a városi vegyeskarban, ami a ki-
kapcsolódást adja számára hétről-hétre.

A Pedagógus nap alkalmából Gödöl-
lő polgármestere „Gödöllőért Ezüstér-
met” adományozott Kőrösi Sándorné-
nak, a Táncsics Mihály úti Óvoda óvó-
nőjének és Szabó Zoltánnénak, a Tán-
csics Mihály úti Óvoda óvónőjének.

A nemzeti erőforrás miniszter Peda-
gógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést
adományozott Pusztai Józsefnének,
(Szent János utcai Óvoda), Szabó Zol-
tánnénak (Táncsics Mihály úti Óvoda),
Kőrösi Sándornénak (Táncsics Mi-
hály úti Óvoda), Radil Évának (Hajós
Alfréd Általános Iskola), Guba Lajos-
nénak (Török Ignác Gimnázium), Kol-
tay Tibornénak (Erkel Ferenc Általá-
nos Iskola), Prokopné Janoch Zsuzsá-
nak (Erkel Ferenc Általános Iskola), dr.
Horváthné Nechay Katalinnak (Erkel
Ferenc Általános Iskola), Orbán Erzsé-
betnek (Erkel Ferenc Általános iskola),
Némedy Zoltánnénak (Szent Imre Ka-
tolikus Általános Iskola), Soós László-
nénak (Petőfi Sándor Általános Iskola),
Szabó Sándornénak (Petőfi Sándor
Általános Iskola), Kuffersteinné Pál
Katalinnak (Erkel Ferenc Általános Is-
kola.

Az ünnepségen köszöntötték Jeney
Lászlóné tanítónőt, aki több mint 70,
Géczy Istvánné óvónőt, aki 65 éve
szerezte meg diplomáját, Barkóczi
Istvánné óvodavezetőt, dr. Faragó
Ferencné tanítónőt, Forgó Józsefné
tanítónőt, Garzó Béláné óvónőt és dr.
Pete Zoltánné tanítónőt, akik 60 éve
végeztek, továbbá dr. Molnár Jó-
zsefné tanárnőt, Reichard Tiborné
tanárnőt és Solti Alpár tanárt, akik 50
éve szerezték meg diplomájukat. Az
ünnepséget a Damjanich János Álta-
lános Iskola 4. osztályos színjátszói-
nak játéka zárta. it

Az Egyesült Nemzetek Szer-
vezetébe delegált állandó
képviselők egy csoportjának
küldöttsége látogatott június
17-én Gödöllőre. A diploma-
ták megtekintették a Gödöllői
Királyi Kastélyt, majd Gémesi
György polgármesterrel talál-
koztak a főtéren, ahol meg-
szólaltatták a Világbéke-gon-
got. 
Ezt követően az Alsóparkban
a kastéllyal szemben egy
díszfát ültettek el a polgár-
mesterrel és Ligetvári Ferenc
professzorral, korábbi kör-
nyezetvédelmi miniszterrel
közösen. A delegáció a Szent
István Egyetemre is ellátoga-
tott, ahol többek között dr.
Solti László rektor fogadta a
vendégeket.                                      it

Japán vendégeket fogadott a Városházán Gémesi György polgár-
mester és Pintér Zoltán alpolgármester. Június 17-én Dr. Masumi
Ishida, a kamogawai Josai International University dékánja gö-
döllői látogatása során adta át Gémesi Györgynek Kamogawa vá-
ros polgármestere által szignált együttműködési szándéknyilat-
kozatot, amit Gémesi György szintén ellátott kézjegyével. 

Kamogawa városa egy évvel ezelőtt kereste meg Gödöllő polgármesterét, hogy
a két település között szorosabb kapcsolatot létesítenének. 

Az együttműködés egyik fontos pillére a Szent István Egyetem és a Josai
Egyetem közötti munka. Mint azt Yuji Katagiri, Kamogawa polgármestere le-
velében fogalmazta, a jövőben oktatási, kulturális, turisztikai és gazdasági té-
ren is szeretnék erősíteni a két település kapcsolatát.  

Az elmúlt hetekben Gémesi György többször is találkozott magas rangú ja-
pán diplomatákkal: június 6-án Macumoto Takeaki japán külügyminiszterrel,
akinek jelképesen átadta azt kétmillió forintot, amivel Gödöllő a katasztrófa
sújtotta területen egy óvoda felépítését kívánja támogatni. Az adomány doku-
mentumát június 8-án Ito Tecuo, Japán magyarországi nagykövete vette át.   jb

ENSZ diplomaták Gödöllőn

MTI-fotó/Földi Imre

Együttműködési szándéknyilatkozat Kamogawa városával

Japán érdeklődés Gödöllő iránt

Átadták a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díjakat

Városi pedagógusnapi ünnepség
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Kirchhofer József testnevelő
tanár, edző, Gödöllő díszpolgá-
ra emléktábláját avatták fel
pénteken az  Erkel Ferenc Álta-
lános Iskolában. 

Az ünnepségen részt vett Gémesi
György polgármester és Pintér Zol-
tán alpolgármester. Csosza tanár úr –
így hívták város szerte a 91 éves ko-
rában elhunyt sportszakembert –,
több mint 1700 atlétát nevelt, és tanít-
ványai 100-nál több bajnoki címet sze-
reztek.

A megemlékezőket Putz Norbert,
az iskola igazgatója köszöntötte,
majd a diákok műsorát követően dr.
Gémesi  György emlékezett az egy-
kori testnevelő tanárra, akinek nevét
sportegyesület viseli városunkban, s
akihez személyes emlékek is fűzték. 

A méltatások sorát Mester Attila, a
Kirchhofer  Sportegyesület elnöke
folytatta.  Beszédében szólt arról a 
szeretetről és tiszteletről, amivel a gö-
döllőiek ma is ápolják Kirchhofer Jó-

zsef emlékét, és köszönetet mondott
mindazoknak, akik lehetővé tették az
emléktábla elkészítését. 

A rendezvényen részt vett Ferdi-
nandy György író, aki még az 1940-
es években, a Premontrei Szent Nor-
bert Gimnáziumban volt  Csosza bá-
csi tanítványa, s aki Snufákok című
írásában is megemlékezett egykori ta-
náráról. A megemlékezésen az Ünne-
pi Könyvhétre megjelent Kérdések
Istenkéhez című könyvéből olvasott
fel részletet, amellyel az egykori pre-
montreis tanárok, köztük Kirchhofer
József előtt tisztelgett, akikre egykor,
kisdiákként, mint „félistenekre” né-
zett fel, s akiknek az alakja, példája
segítette akkor is, amikor távol hazá-
jától, tanítóként igyekezett szolgálni.

Az emléktáblát Gémesi György és
Kirchhofer Józsefné leplezte le. A
rendezvény végén az emlékezők elhe-
lyezték koszorúikat és virágait Varga
Zoltán Zsolt alkotásánál.
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Felavatták Kirchhofer József emléktábláját

Ünnepség az Erkel iskolában

A Kisállattenyésztő és Kutató Intézetben rendezték meg a hagyo-
mányos Nyugdíjasok Juniálisát, melyen szép számmal vettek részt
a gödöllői nyugdíjas egyesületek tagjai.
A résztvevőket Vass Károlyné, a Gödöllő Városi Nyugdíjasok
Egyesületének elnöke üdvözölte, majd Pintér Zoltán alpolgár-
mester mondott köszöntőt, elismerését fejezve a gödöllői nyugdí-
jasok fáradhatatlan közéleti szerepvállalásáért. Az egyesület és a
Művészetek Háza közös szervezésében az ősszel a 40. félévét kez-
di a Gödöllői Akadémia. A húsz év óta zajló előadássorozat bérle-
tesei között tombolasorsolást tartottak. A résztvevőket a Dixix
Rhythm Band szórakoztatta.

A most záruló tanév  nagyon
mozgalmas volt a Török Ignác
Gimnáziumban. Erről beszélget-
tünk Fábián Bertalan igazgató-
val. 

– A tanév során többször adtunk hírt
a gimnáziumban futó pályázatokról.
Hogyan zárultak ezek?
– A TÁMOP 3.4.4/B-08/2/KMR/2009-
0039 „Tehetséggondozás Gödöllőn” pá-
lyázat keretében kiépítettük a regisztrált
„Tehetségpont” tevékenységét: 33 te-
hetséggondozó tanórán kívüli program
indult el 25 pedagógusvezetésével, pe-
da-gógusaink 12 alkalommal vettek
részt 10 órás tehetséggondozó képzé-
sen, 5 fő pedig 60 órás képzést végez;
működik a Géniusz Munkaközösség;
együttműködés alakult ki a tehetséggon-
dozás témakörben az EPSZ-el, a Hajós
Alfréd Általános Iskolával, a SZIE-vel,
a Kontakt Alapítvánnyal (Támasz-Pont)
és a Mérei FPPI-vel.  Projektnyitó ren-
dezvényt a Hajós iskolával, kistérségi
szintű hálózatépítő konferenciát az
EPSZ-el közösen tartottunk. A március
12-én Tehetségnapot rendeztünk és  el-
indult az EPSZ által kidolgozott tehet-
ségdiagnosztikai mérés. A tehetséggon-
dozást természetesen a pályázat lezárul-
ta után is kiemelt feladatnak tekintjük
A TÁMOP 3.2.9/B-08/1/2010-0009
„Audiovizuális emlékgyűjtés Gödöllőn
és környékén” pályázat keretében 50

történeti-életút interjú készítése volt a
feladat. Örömmel vettünk részt a Kö-
zép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásért Közalapítvány
által szervezett „oral history” anyag-
gyűjtésben. Nagy élmény volt a XX.
század nagy történéseiről és hétköznap-
jairól beszélgetni a nagyszülők – szülők
nemzedékének képviselőivel. 
Volt egy kísérleti jellegű vállalkozásunk
is. Az új oktatási törvény valószínűleg
kötelezővé teszi majd a középiskolások
közösségi segítő tevékenységét, ennek
kipróbálása kaptunk a TÁRS nevű pá-
lyázat révén támogatást. Kilencedikes
diákok vettek részt közös programokon
a Montágh iskola tanulóival, megta-
pasztalva, hogy a középsúlyosan értelmi
fogyatékosok világa egyáltalán nem fé-
lelmetes, hogy szükség lehet segítő je-
lenlétükre, és hogy kölcsönösen gazda-
gíthatják egymást. 
– A  tehetséggondozó munka eredmé-
nye, hogy a Török diákjai hagyomá-
nyosan sikeresen szerepelnek a külön-
böző tanulmányi versenyeken.
Kiemelkedő eredmények születtek ma-
tematikából az 5. és 6. osztályos csapa-
tok, Rácz Zoltán, Török Tímea, Gön-
tér Balázs révén; kémiából, melynek
versenyien Göntér Balázs, Babity Má-
té, Török Tímea és Erdős Mátyás je-
leskedett. Pusztai Ágnes angol OKTV-
n 9. helyezést ért el. A Volvo Adventure
versenysorozaton évek óta kiemelke-

dően szerepelnek Guba András tanít-
ványai, idén országos 2. helyezést értek
el. Első alkalommal indult csapatunk,
Puskás Melinda tanárnő vezetésével a
Civil Kezdeményezések Programja ver-
senyen, és az országos döntőben 4. he-
lyen végeztek. Kollégáink is „verse-
nyeznek”, Törökné dr. Bodzsár Mária
és Guba András Smart tábla alkalmazá-
sok pályázatán nyert külföldi konferen-
cián való részvételt. 
– Milyen terveik vannak a következő
tanévre? 
Megtettük az első lépéseket ahhoz, hogy
tagja legyünk a közoktatási intézmé-
nyek most kialakuló „exkluzív klubjá-
nak”, az úgynevezett referencia intéz-
mények körének. Átestünk egy szigorú
előminősítésen (ahol az elérhető maxi-
mális pontot kaptuk), és egy hamarosan
megjelenő pályázat támogatásával fel-
készülünk a referencia intézményi fe-
ladatok ellátására. Ez azt jelenti, hogy a
kompetencia alapú módszerek alkal-
mazása és a modern IKT eszközök
használata területén módszertani szol-
gáltató, jó gyakorlatait közkinccsé tevő
iskola leszünk, Ehhez a két referencia
területhez csatlakozik majd később a te-
hetséggondozás módszertana, és ha ki-
alakul az új típusú felsőoktatási gyakor-
lóhelyek rendszere, szeretnénk gyakor-
lóhelyként is szerepet vállalni. A gim-
náziumban folyó magas színvonalú ok-
tató-nevelő munka megbecsülése a ref-
erencia intézményi cím.
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Nyugdíjasok juniálisa

Mozgalmas tanév a Török Ignác Gimnáziumban

Május 4-én a Hajós Alfréd Általános Iskola 14. alkalommal rendezte meg
a hagyományos angol versenyét a városháza földszinti nagytermében. A
viadalon a csapatok három témakörben – Gerald Durrell munkássága,
madárvédelem Magyarországon és természetvédelem az unióban –
mérték össze tudásukat. 
Ehhez kapcsolódóan a  versenyre érkezett pályamunkákból nyílt most
kiállítás a Művészetek Háza aulájában. hc

A természet képekben
Talán egész évben nem írnak olyan lelkesen a táblára a diákok,
mint a tanév utolsó napjaiban, amikor is, az Ó!, IÓ!, CIÓ!, ÁCIÓ!,
KÁCIÓ!, AKÁCIÓ!, VAKÁCIÓ! kerül ki a kréta alól. Június 15-vel
véget ért a tanév, a múlt hét végén valamennyi városi általános
iskolában elballagtak a diákok, sőt, az intézmények többségében
már a tanévzáró ünnepséget is megtartották. 

A ballagásokra virágdíszt öltöttek az osztálytermek, a diákok szebbnél szebb
csokrokkal köszönték
meg tanáraiknak az el-
múlt esztendők munká-
ját, őket pedig a szülők,
barátok és családtagok
köszöntötték abból az
alkalomból, hogy „fel-
sőbb iskolába léphet-
nek”.
Fotónk az Erkel iskola
ballagási ünnepségén
készült. 

Búcsú az általános iskolától

Ballagások városszerte
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Salamon Pál, a regényében
egyes szám első személyben
használt néven, Sorel Pál, az
édesapjával utazik. Ebben nem
lenne semmi meglepő, ha nem
csupán a képzeletében keltet-
te volna életre. Az apa hosszú
évek óta halott, de úgy cselek-
szik, beszél, gondolkodik az
utazás időben és térben egy-
aránt változatos helyszínein,
mintha még eleven, nagyon is
tevékeny, vitaképes, ötletgaz-
dag ember lenne.

A fia szinte ámuló kamasz mellette.
Nem csoda: az apa végigélte, a saját
bőrén tapasztalta meg mindazt, ami-
nek megpróbálnak utánajárni. Kide-
ríteni az okokat és okozatokat. Kik
idézték elő, és hogyan a legutóbbi
száz év során az eseményeket, a törté-
nelmi folyamatokat? Egy-egy sze-
mélyen múlt-e a világ sorsa, állapota?
És ha igen, az a személy mitől lett
olyan, amilyen? 

Magukkal visznek az utazásra
négy fiatalt. A Javíthatatlanokat. Kü-
lönböző büntetés-végrehajtási intéz-
ményekből szedték össze őket. Meg-
győződésük, hogy ezek a fiatalok

csak áldozatok, a körülmények áldo-
zatai. Pillantsanak tehát bele abba, ta-
nulmányozzák azt, ami a körülmé-
nyeiket létrehozta. 

Minden fontosat megtudhatnak az
emberről, ha kérdőre vonják a világ
vezető politikusait? Magyarázatot
nyerhetnek az ember pusztító és ön-
pusztító hajlamára? Sok mindenre
fény derül. De korántsem derülhet ki
minden, mert mi emberek csak a lé-
tezés élményét ismerjük. Véges lé-
tünkben a hatalmat, a pénzt, az örö-
möt hajszoljuk. S mit sem tudunk az
örökkévalóságról. 

Járnak a Bajor-Alpokban levő Sas-
fészekben, a moszkvai Kremlben –
ott időznek a regény legnagyobb ré-
szében, hiszen az író a valóságban
leginkább az onnét irányított, szer-
vezett társadalmat ismerhette –, a po-
roszországi Trierben, az angliai
Chartwellben.

De a legmeghatározóbb helyre
nem juthatnak el. A Teremtővel nincs
kapcsolatunk, mondják ki a regény
vége felé. Imáink feltehetően nem
jutnak el Hozzá. Hiszen az Ő nyelve
az alkotás. Ha még nem késő, meg
kell tanulnunk az alkotó tettek nyel-
vét, amelyet az Alkotó megért. 

Utolsó valóságos-képzelt házigaz-
dájuktól, Sir Winston Churchilltől két
lovat kérnek búcsúajándékként.
Olyan lovakat, mint Konok és Büsz-
ke, melyeken hajdanán még Magyar-
országon lovagoltak. Ezeken szá-
guldva érkeznek meg végső céljuk-
hoz, az Ezer Csend Birodalmába. 

Történelemfilozófia, misztika, ka-
land – mindez, de még a soha nem
múló szeretet, az örök szerelem is
benne foglaltatik a regény során tett
hosszú utazásba. 
(Salamon Pál: Az utazás – A nagy
titok nyomában)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A történelem titkai

Németországban vendégsze-
repel az Arpeggio Gitárzene-
kar június végén és július ele-
jén. A gödöllői művészeti cso-
port Aichachban és Brühlben
ad koncertet.

Városunk az elmúlt évben adott ott-
hont a IV. Nemzetközi Gitárzenekari
Fesztiválnak, ahol többek között fel-
lépett a Brühl városát képviselő
együttes is. Önálló produkciójuk mel-

lett az Arpeggioval közös koncertjük
is nagy sikert aratott. 

Az idén az ő meghívásukra a gö-
döllői zenekar kel útra, hogy július 
1-3. között színesítse a német város-
ban megrendezésre kerülő nemzet-
közi gitárzenekari fesztivál prog-
ramját. 

Az utazás első állomása azonban
testvérvárosunk Aichach lesz, ahol
június 29-én este láthatja majd őket a
közönség. 

Repertoárjukat úgy állították össze,
hogy abban korábbi fellépéseik zenei
anyaga mellett új művek is helyet
kaptak. Beválogattak többek között
olyan darabokat is, amelyeket tavaly
a brühl-i együttestől kaptak. A ren-
dezvény részeként ugyanis a zene-
karok kottákat cseréltek, ami nem
csak a repertoár színesítésére, hanem
egymás kultúrájának megismerésére
is lehetőséget ad.

bj

A Pécsi Országos Színházi Fesz-
tivál rendezvényeinek egyik kü-
lönlegessége volt az a koncert,
amit június 17-én hallhatott a
közönség a Kodály Központ-
ban. Az Talamba Ütőegyüttes
Gödöllő Varnus Xavér orgona-
művésszel Mozart Requiem cí-
mű művének „talambásított”
változatát adta elő.

A műnek ez az átdolgozása második
alkalommal szólalt meg, az ősbemu-
tatót novemberben a Művészetek Pa-
lotájában tartották. Az előadást Mádl

Ferenc, volt köztársasági elnök emlé-
kének szentelték.

Az együttes eseménydús heteket
tudhat maga mögött. Tavasszal Var-

nus Xavérral és Rhoda Scottal ad-
tak több nagyszabású és nagysikerű
koncertet, felléptek a Tyerem Quar-
tettel, majd országos turnéra indultak,

melyen új, Crossover cd-jük zenei
anyagát ismerhette meg a közönség.
Ez utóbbi során két hónap alatt negy-
ven koncertet adtak, a záró hangver-
senyt június 30-án tartják Békés-
csabán. 

Mint azt Zombor Levente, az
együttes vezetője lapunknak elmond-
ta, a nyáron is sok tennivaló vár az öt
gödöllői fiúra. Júliusban nyári tábor-

ba várják az ütőhangszeres zene iránt
érdeklődő gyerekeket, s közben már
friss produkciójukra készülnek. Az új
anyagot a Balogh Gyula vezette

Gödöllő Népi Zeneka-
rával  közösen készí-
tik el, amelyben új ze-
nei hangzásokkal le-
pik meg a közönséget.
Ez hosszabb munka
lesz, de a tervek sze-
rint decemberben már
ízelítőt kaphat belőle a
közönség. 
Mindeközben a zene-
kar készül a novem-
beri moszkvai ven-
dégszereplésre. Mint

emlékezetes, a Tyerem Quartett a bu-
dapesti közös fellépést követően
meghívta a Talambát jubileumi kon-
certjére, melyet a Kremlben rendez-
nek meg.  A tervek szerint azonban az
együttes nem csak egyszer lép közön-
ség elé: jelenleg folynak az egyezte-
tések arról, hogy a gödöllői fiúk a
Moszkvai Magyar Intézetben is szín-
padra álljanak. jk  

Emlékkoncert lett a talambásított Mozart mű

Requiem

Egyedül címmel  dr. Horváth Márta festményeiből nyílt  meg az Erzsébet ki-
rályné Szálloda legújabb kiállítása június 16-án. A tárlat  július 31-ig tekinthető
meg. bj

Már csak alig egy hónapig tart
az akció, pontosan július 15-ig,
aminek keretében rendkívül
kedvezményes áron vásárolha-
tók meg  a Gödöllői Szimfoni-
kus Zenekar bérletei. Az együt-
tes idén ünnepli fennállásának
30 éves évfordulóját.

A bérlet négy előadása közül az első-
vel Liszt Ferenc előtt kívánnak tisz-
telegni. A koncerten a gazdag életmű-
ből olyan darabok hangzanak el, mint
az Éji menet és a II. Mefisztó-kerin-

gő, valamint a Haláltánc és a Koroná-
zási mise. A Jubileumi Liszt Estet
Kovács János kétszeres Kossuth Dí-
jas művész, az Operaház vezető kar-
mestere vezényli, közreműködik Sze-

lecsényi Norbert Artisjus-díjas zon-
goraművész. 

A második koncertre karácsony
előtt, december 17-én kerül sor. Ezen
Mozart és Bruch művei csendülnek
fel Antal Mátyás Liszt- és Bartók-
Pásztory díjas karmester, a Nemzeti

Énekkar karigazgatója vezényletével. 
Már a következő esztendőben,

2012. február 25-én rendezik meg a
sorozat harmadik hangversenyét, Mo-
zarttól a XXI. századig címmel. Ezen
Mozart és Grieg zenéje mellett Fekete
Gyula harsonaversenyét hallhatja
majd a közönség.  Az est karnagya
ezen az estén Horváth Gábor, a Gö-
döllői Szimfonikus Zenekar vezető
karmestere, a X. Nemzetközi Feren-
csik János Karmesterverseny II. he-
lyezettje lesz.

A záró koncert is igazi különleges-

ségeket tartogat a zenekedvelőknek:
Rossini, Hidas Frigyes és Hacsaturján
zenéje nyújt majd számukra felemelő
pillanatokat. A karnagy ezen az estén
is Horváth Gábor lesz. 

Az előadássorozatban nagy szerep
jut a gödöllői előadóknak: Gémesi

Gabriella, a Gödöllői Városi Vegyes-
kar, a Premontrei Szent Norbert Gim-
názium kórusa és a Talamba Ütő-
együttes közreműködése teszi teljessé
a hangversenyeket. jb

Új kiállítás az Erzsébet királyné szállodában

Zenei kalandozások a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral

Kedvezményes koncertbérletek

Két városban is koncertezik a gödöllői zenekar

Külföldi fellépésre készül az Arpeggio

A könyvtár könyvnapi rendez-
vénysorozatát a Filoméla Ze-
nés Színház előadása színe-
sítette, Mozart: Figaró házas-
sága című vígoperáját adták
elő.

Egy anyuka, aki a gyermekeivel jött
megnézni az előadást, ezt írta nekünk:
„Anyukám gyerekkorunkban gyakran
vásárolt nekünk operabérletet. Bár
Mozart már akkor is megfogott, a leg-

több opera nyúlós volt, érthetetlen, és
ezért nagyon untam. Aztán divatba
jött az operákat eredeti nyelven éne-
kelni, innentől fogva reménytelenbe
fordult a helyzet: nem értem, mi tör-
ténik éppen, csak énekelnek, énekel-
nek rezzenéstelen arccal a távoli szín-
padon... Nem is jártam operába – egé-
szen mostanáig! 

Itt a fiatal énekesek nagyon közel
hozzánk, magyarul, érthetően énekel-
nek. Nem pusztán szakmailag magas

színvonalon eléneklik, hanem az egész
történetet eljátsszák nekünk. Nekünk
játsszák el! Élvezhetően, humorral, át-
éléssel. Tíz éves gyerek számára is befo-
gadhatóan.  A végén már majdnem sír-
tam is, de olyan kedves meglepetéssel
fejezték be…!” Reméljük, lesz még al-
kalmunk operát nézni Gödöllőn!

Városi Könyvtár

Előadások mindenkinek

Opera a könyvtárban
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(folytatás az 1. oldalról)
Ekkor indult meg a vasút

Gödöllőn, s ekkor kapta a
királyi család koronázási
ajándékba az egykori Gras-
salkovich-kastélyt. A jelenlegi
épület 1882-ben készült el, s a
mostani helyreállítás ered-
ményeként eredeti állapotá-
ban láthatják az érdeklődők.

Az átadási ünnepségen Gé-

mesi György polgármester

„Gödöllőért” ezüst emlékér-
met ajándékozott Siri Ellen

Sletner nagykövet asszony-
nak azért a nagyvonalú támo-

gatásért, amivel a projekt
megvalósítását segítette.

Gödöllő önkormányzata a
„Várostörténeti és kulturális
szempontból jelentős helyszí-
nek rehabilitációja, többcélú
hasznosítása” címmel benyúj-

tott pályázatára az EGT/Nor-
vég Finanszírozási Mechaniz-
musok pályázati konstruk-
ció keretében 1.701.238 euró
támogatást nyert el. Ebből
a Királyi Váró felújításának
összköltsége 1.337.000 euró
(342.560.000 Ft), amiből a
támogatás 1.136.000 euró
(291.176.000 Ft) volt.

A MÁV Zrt.
kezelésében lévő
állami tulajdonú
műemléképület
teljes külső és
belső rekonstruk-
ciójára sor került.
Visszaépítették
a kupolás fedél-
szerkezetet, a há-
rom homlokzaton
végigfutó egykori kovácsolt-

vas oszlopokon
álló, míves pe-
rontetőt, és fel-
újításra került a
város felőli olda-
lon a kocsifelhaj-
tó, valamint az
előtte lévő terü-
let és a két olda-
lán hajdan volt
kerti ágyások.

Az épület új funkciót kapott:
az egykori hercegi, királyi és
királynéi várókban közleke-
déstörténeti és egy helytör-

téneti kiállítás ka-
pott helyet, a fenn-
maradó területe-
ken pedig idegen-
forgalmi létesít-
ményt és színvo-
nalas kávézót ala-
kítottak ki. A kirá-
lyi váró zöld, a ki-
rálynéi sárga, a
hercegi pedig bor-

dó színben pompázik. A kiál-
lítási részben a Közlekedési
Múzeum az udvari vonatok-
kal és a királyi várók legszebb
emlékeivel ismer-
teti meg a látoga-
tókat. Olyan kü-
lönlegességeket
mutatnak be, mint
a MÁV 1052.
pályaszámú ud-
vari vonati gőz-
mozdonyának 1:5
arányú modellje
és a Tisza-vidéki
vasút udvari
k o c s i j á n a k
1857-ből meg-
maradt bútor-
zata.

A helytörté-
neti kiállítás
részeként a
Gödöllői Vá-
rosi Múzeum-
ból vissza-
került ide a
Stróbl Ala-
jos által ké-
szített Er-

zsébet királyné és Ferenc Jó-
zsef mellszobor, amik egykor
a királyi váróteremben álltak,
valamint Halmi Artúrnak a
királyi család tagjairól készült
grafikái, és a királyi váróhoz
kötődő képeslapok, fotók,
emléktárgyak. A királyi várót
június 18-án, a Múzeumok Éj-
szakáján, valamint június 19-
én több ezren tekintették meg.
A kiállítás június 25-én szom-
baton, a Testvérvárosi Feszti-
vál idején is ingyenesen te-
kinthetik meg az érdeklődők.

(k.j.)

Száz évnyi időutazás

Átadták a Királyi Várót
(folytatás az 1. oldalról)

Nagy várakozás előzte meg a
Garabonciás társulat színi elő-
adását is: a 21 órakor kezdődött
bemutatóra a múzeum belső
udvarán már a kora esti órák-
ban elfoglalták az ülőhelyeket,
a szervezőknek nagy számú

pótszékről kellett gondoskodni.
Carlo Goldoni „Terecske” cí-
mű darabja nagy sikert aratott,
ugyanúgy, mint a programokat
hagyományosan záró táncház,
amihez a muzsikát a Berka
együttes szolgáltatta.

A főtér kínálta rendezvé-
nyek mellett számtalan színes
program várta az érdeklődőket
a városi intézményekben. So-
kakat vonzott a Városi Múze-
um barokk kori kiállítása, va-
lamint az ehhez kapcsolódó
kézműves foglalkozások.

A nap szenzációja a délután
folyamán átadott királyi váró
volt, ahol vasúttörténeti és

helytörténeti kiállítás várta a lá-
togatókat.

Újdonsággal szolgált a Kirá-
lyi Kastély is, ahol csak hosz-
szas várakozás után lehetett be-
jutni a Horthy-bunkerbe, s va-
lamennyi kastélybeli sétára ha-
mar beteltek a létszámkeretek.

A díszudvarban együt-
tesek léptek fel, a gyer-
mekeket kézműves fog-
lalkozás fo-
gadta, s ki-
próbálhatták
azt is, mi-
lyen király-
nak és ki-
r á l y n é n a k
lenni.

A GIM-ház Ba-
rokk kert című ki-
állítása is sokakat
vonzott, hasonlóan a Levendu-
la Galéria bemutatójához. Ezen
a kortárs művészek, rendha-
gyó módon, városunk modern

intézményi épületeit
jelení tet ték
meg. Szin-
tén sokan
keresték fel
az egyetemi
könyvtárat és
az egykori
Vérellátó he-
lyén megnyílt
M ú z e u m i

Látványtárat, ez
utóbbi első alkalom-
mal kapcsolódott be
a rendezvényekbe.

A helyszínek kö-
zött – hasonlóan a
korábbi évekhez – a
Veresi Gőzös ingye-
nesen szállította az
érdeklődőket, de a
kellemes nyári estén

sokan választot-
ták a sétát is, hi-
szen a rendkívül
népszerű kisvo-
naton, mint min-
dig, hamar el-
fogytak a helyek.

A Terecske cí-
mű színelőadást

augusztus végén ismét láthatja
majd a közönség, illetve a refor-
mátus templomon és a múzeu-
mon is megismétlik a fény-
installációkat. (b.z.)

A Gödöllői Királyi Kastélyban
2011. június 14-én adták át Hor-
thy Miklós kormányzó bunke-
rét, amit a II. világháború alatt
kezdtek el építeni.

A kastély déli oldalán, Erzsébet ki-
rályné kertjében 1944 nyarán kezdtek
el építeni Horthy Miklós családja és
közvetlen környezete számára egy
bombabiztos óvóhelyet dr. Csonka
Pál műegyetemi tanár tervei szerint.
A föld alatt kb. 10 méter mélyen fek-
vő bunkert mintegy 170 cm széles
vasbeton falak határolják. A 20 fő be-
fogadására alkalmas, 55 négyzetmé-
teres tér két tartózkodó helyiségből és
egy-egy illemhelyből állt.

A 2010-ben európai uniós forrásból
felújított óvóhely falán falfestésnyo-
mokat is találtak. A Hadtörténeti Mú-

zeummal közösen rendezett történeti
kiállítás igazi kuriózuma, hogy az
eredeti tervek alapján rekonstruálták
a bunker egyik helyiségének berende-
zését.

Az óvóhelyre vezető folyosó falain
a Hadtörténeti Múzeum gyűjtemé-
nyéből származó légoltalmi plakátok
láthatók, az első teremben pedig az
építés történetét ismerhetik meg az
érdeklődők, s itt látható a bunker ma-
kettje is.

A második, kisebbik helyiséget az
eredeti terveknek megfelelően állítot-
ták helyre. Ez mind látványban, mind
hangban megidézi az 1940-es évek
óvóhelyét. Mivel az Országos levél-
tárban a lehető legrészletesebb tervek
is megmaradtak, így a terem (terve-
zett) berendezését pontosan sikerült
kivitelezni, s az most pontosan olyan,
amilyennek 1944-ben elképzelték. A
korhű hangulatot a régi rádióból szóló
Karády-dalok teszik teljessé, amit
megszakítanak a légvédelmi riadó, a
sziréna és a robbanások hangjai.

A kiállítást dr. Négye-

si Lajos, a Hadtörténeti
Múzeum és Kaján Ma-

rianna, a Gödöllői Kirá-
lyi Kastély munkatársa
rendezte. Az átadás al-
kalmából tartott sajtótá-
jékoztatón Gönczi Ti-

bor, a kastély igazgatója
elmondta, a most meg-
nyitott tárlat a kastély ál-
landó kiállításaként lesz
megtekinthető.

Gémesi György pol-
gármester úgy fogalma-
zott, a mostani átadás
egy folyamat része. Em-
lékeztetett arra, hogy ta-
valy adták át a Gizella-
és Rudolf-szárnyat, illet-
ve a lovardát. Megkö-
szönte a kivitelezésben
részt vevők munkáját, s
egyúttal reményét fejez-
te ki, hogy a felújítások
folytatódhatnak. (ny.f.)

Olyan, mint amilyennek tervezték

Megnyílt a Horthy-bunker

Múzeumok Éjszakája Gödöllőn

Óriási siker volt

Fényfestés

Az Arpeggio a barokkos főtérenAz Arpeggio a barokkos főtéren

Goldoni színdarab a múzeum udvaránGoldoni színdarab a múzeum udvarán

Fényfestés és lampionfesztivál

A Városi MúzeumbanA Városi Múzeumban

A Gödöllő Consort

A GIM-házban

Levendula Galéria
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Június 25-én és 26-án, 

szombat és vasárnap, 9-11 óra. 

dr. Koleszár István rendelője

Gödöllő, Árpád u. 32. 

Tel.: 30-535-5523

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

CICA GAZDÁT KERES

Félperzsa kiscica 
elvihető!

Tel: 20/340-4861

ELVESZETT CICA

Keressük ELVESZETT fiatal cicánkat.
Hasán friss műtéti seb látható.
Kérjük a megtalálót, értesítsen.

Gödöllő, Kandó K. u.11. 
Tel.: 30/590-3514.

Számtalan meglepetéssel talál-
kozhatunk, ha a természet rejté-
lyes, vagy csak annak vélt titkait
kutatjuk.

Ha csak ösztönösen cselekedne minden
madár, emlős, hal vagy bármiféle állat,
hogy jutna eszébe a szakállas saskese-
lyűnek magasba repülni a csonttal, majd
azt onnan leejtve, mellé landolva lakmá-
rozni az így felszínre táruló ízletes velő-
ből? De a csimpánzok eszközhasznála-
ta, annak fejlődése se elhanyagolható. 

Mikor még csak ismerkedtem a ma-
darakkal, az első kirándulások egyikén
vettem észre az égen egy helyben lebe-
gő madarat. Nálam okosabbak rögtön
tudták, vörös vércsét látunk. Hozzátet-
ték, a fajra jellemző a viselkedés, erről
messziről is megismerhető. Későbbiek-
ben aztán láttam ugyanígy szitálni ege-
részölyvet, sőt, még tövisszúró gébicset
is. Bebizonyítani nemigen lehetne, de
valószínű a két utóbbi madár elleste a
technikát a vércsétől, és immár sikere-
sen használva vadásztak vele. De hason-
lóképp említhetném a már bemutatott
fülemülét, aki dallamokat, strófákat pla-
gizál kedve-kénye szerint. 

A hangokra mostani madarunk is ér-
zékeny. Volt ő szereplője tanmesének,
szerepelt pajzson, s bár mondhatni sze-
szélyes természete van, a szemünket
nem fogja kivájni.

Ha valakiben már biztossá vált volna
tollasunk kiléte, akkor most kedvesen el
is bizonytalanítanám.

Akiről szó van, egy énekesmadár.

Tény, hogy hazánk legnagyobb testű
énekese, ami nem azt jelenti, hogy a cin-
kétől kicsivel nagyobb, hanem azt,
hogyha pár cinkét képletesen össze-
gyúrnánk, mondjuk tízet, tizenötöt, kö-
rülbelül holló mennyiségűt, meg is kap-
nánk. 

Íme egy újabb meglepetés. Újabb, a
sok még nem említett közül. De csak
sorjában.

Ha már a méretről szó esett, folytas-
suk néhány adattal. A felnőtt madár
hossza 56 és 70 centiméter körüli,

szárnyfesztávolsága 115-130
centiméter, súlya 0,7-1,63 kilo-
grammig terjedhet, amellyel az
egyik legsúlyosabb verébalakú-
nak számít. 

A holló nem csak méretében
különbözik rokonaitól, a varjak-
tól: csőre nagyobb és vaskosabb,
farka ék alakúan kerekített és jól
megfigyelhető a torkán a bozon-
tos, szakállszerű tollazat. Röpte
erőteljes, egyenes vonalú. Gyak-
ran kering a magasban. Párvá-

lasztás idején művészi, szinte már akro-
batákat megszégyenítő mutatványokat
végez. A földön kimért lépésekkel jár.
Rendkívül éber, tanulékony madár.
Hangja jól megkülönböztethető más
varjakétól: ismétlődő, mély „klong,
klong”, néha „krúg, krúg”. 

A holló és az ember kapcsolata
különlegesnek is mondható. Több ezer
éve él együtt az emberrel. Sikeresen al-
kalmazkodik a különféle körülmények-
hez, melynek sikerességét mindenevő
életmódjának köszönheti. 

A természetben a legfőbb táplálé-
kukat a gabonamagvak, bogyók, gyü-
mölcsök és apró állatok jelentik, de hi-
hetetlenül ügyesnek bizonyultak egyéb
opportunista táplálékszerzési módok-
ban is. Minden alkalmat megragadnak a
táplálék megszerzésére, legyen az akár
döglött állat, rovar vagy konyhai hul-
ladék.

A holló az egyik legintelligensebb
madár a Földön, legalábbis erre enged
következtetni igen figyelemreméltó

problémamegoldó képessége és agyá-
nak madarak közt egyedülálló mérete.
Ennek eredménye az is, hogy nemcsak
képes, de szívesen is tanul hangokat.
Fúró, köhögés, kutyaugatás, ajtónyikor-
gás, emberi beszéd. Előfordul, hogy
sérülés következtében, vagy korábbi
fogságban történt nevelkedése végett
további emberi „ellátásra” (melyet meg-
felelő engedély híján a törvény szigo-

rúan büntet!) madárbarátokhoz került
példányok nemcsak megtanultak szava-
kat, de sokszor úgy tűnt, helyes szituá-
ciókban is használták azokat jelentésük-
höz hűen (például köszönés, üdvözlés).
Megfelelő körülmények között, vagy
fogságban akár nagyon hosszú életűek
is lehetnek. Egyes egyedek a londoni
Tower-ben több mint 40 évig éltek. Élet-
tartama a szabadban azért valamivel
rövidebb, általában 10-15 év. A leg-
idősebb vadon élő meggyűrűzött holló
13 éves korában pusztult el.

Fészke, melyet legtöbbször magas
fák koronájába, vagy sziklaszirtekre, rit-
kábban villanyoszlopra építenek egy
mély, nagy tálat formáz. A szülők ágak-
ból, gallyakból építik fészküket, belsejét
pedig gyökerekkel, sárral, fakéreggel,
sőt, sokszor még lágyabb anyagokkal,
például szarvas bundával bélelik.

A tojásrakás általában már február-
ban elkezdődik, bár ez erősen függ az
éghajlati tényezőktől. A tojók három-hét
kékeszöld, barna foltokkal tarkított to-
jást tojnak, a költési idő 18-21 nap. Csak
a tojó költ. A fiatal madarak, kiket mind-
két szülő etet, 35-42 napos korukban
repülnek ki először, de még hat hónapig
biztosan szüleikkel maradnak.

Reméljük, az utóbbi években érzé-
kelhető létszámnövekedése ennek a kü-
lönleges madárnak nem ideiglenes jel-
legű. Juhász Tamás

A hangutánzó gyászmadár

Június hónap madara
Sajnos, ma még mindig inkább
raktárnak, vagy szemétlerakó-
nak használják saját erkélyeiket
a legtöbben. De szerencsére egy-
re terjed, hogy az erkély a laká-
sunk meghosszabbított része,
ahova szép nyári estéken kiülhe-
tünk egy jó könyv és finom bor
társaságában, és élvezhetjük vi-
rágaink színeit és illatát.

A kicsi erkély is jól kihasznál-
ható, persze fantázia és néhány
ügyes ötlet azért kell hozzá. 

Bármennyire is kicsi egy er-
kély, ha stílusos bútorokat és
kiegészítőket válogatunk ösz-
sze, nem pedig a benti levedlett
bútort száműzzük ide, akkor re-
mek kis helyet készíthetünk be-
lőle. A stílust mindenki maga
határozhatja meg, a kellő hatás-
hoz azonban egymáshoz jól
passzoló dolgokat kell össze-
gyűjtenünk. 

Az erkélyüket sokan minia-
tűr kertként kezelik, ami külö-
nösen a kicsi lakásokban jelent
némi teret, levegőt. Ez a meg-
oldás nagyon népszerű az olasz
és francia nagyvárosokban, itt
minden talpalatnyi helyet ké-
pesek növényekkel benépesí-
teni. Fontos azonban, hogy a
növényeket megfelelően válogassuk
össze, mert nem minden fajta bírja az
erős napsütést, ráadásul egy ilyen 
„dzsungelt“ gondozni, öntözni és tápol-
datozni is kell. Ez utóbbi az, amiről

sokan hajlamosak megfeledkezni, és
csodálkoznak, hogy pár hónap múltán
növényeik sárgulnak, majd elpusztul-
nak.

Nem mindenki használja ki az erké-
lyét, mert nincs ideje rá, vagy mert for-
galmas útra néz, így nem jó kiülni oda.
Ekkor sem kell azonban teljesen lemon-
dani róla, hiszen virágokkal feldíszítve
szépen mutat az utcáról, de ami talán

még fontosabb, a lakásból kinézve is vi-
rágokat láthatunk. Érdemes ilyenkor
színes, egész nyáron virágzó, ám vi-
szonylag igénytelen növényeket válasz-
tanunk. A lényeg, hogy használjuk erké-

lyünket, mint otthonunk részét és
nem pedig mint szemétlerakót.
Ez utóbbi azért sem ajánlott, mi-
vel az utcáról az emberek laká-
sunknak ezt a részét látja és ebből
következtet otthonunk többi ré-
szére. Mennyivel jobban örülünk
mi is, amikor  egy virágos, szép,
tiszta erkélyt látunk, nem pedig
egy bútorraktárat.

pts

Kertünk egy napos fekvésű szegletében érdemes gyógy- vagy fű-
szernövényes ágyást kialakítanunk. Bálint gazda a csömöri ker-
teket járva gazdag növényválasztékot talált.

Magról vagy gyökérsarjakról gyorsan elszaporodik kertünkben az egyszer el-
vetett citromfű. Levelét teaként kortyolgatva mindenkit megnyugtat. Ezzel
szemben a borsikafű emeli a vérnyomást, főleg ha likőrbe keverten kortyol-
gatjuk.

A kapor néha még a
legjobb kertészeken is
kifog: ahová ültetik,
ott nem kel ki, míg a
kert másik sarkában
magától kapordzsun-
gelt alkot.

Jól járunk, ha zsálya
is kerül a fűszerkertbe,
szinte rá sem kell néz-
ni, nő magától, s ha fű-
szerezésre nem is mer-
jük használni, fürdővizünkbe bármikor beledobálhatjuk illatos leveleit. Ha le-
vendulát is szórunk mellé, fürdés után álmunk biztosan nyugodt lesz.

A bazsalikomot és a rozmaringot nem is kell reklámozni: az egyre diva-
tosabb francia és olasz konyha húsételei és mártásai elképzelhetetlenek ezen
fűszerek nélkül. Az igazi ízhatás eléréséhez frissen szedve a legjobb.

Persze ne szomorkodjon az, akinek nincs kertje, hiszen ezek a növények az
erkélyen egy dézsában is gyönyörűen fejlődnek.

Nem csak kertészeknek

Erkélyemen virág terem

Már rajongói tábora is van annak a medvének, amelyet a Trento közeli Dolomitokon vettek fel
az itt működő kamerák. Ez a legelső szőke bundájú medve Olaszországban, akit természetes
környezetében láttak meg. (A barnamedvék bundája nyáron az erős nap hatására kivilágo-
sodik.)
A világos bundájú, fiatal hím az olaszországi medvenépesség szakértői szerint annak a csoport-
nak a leszármazottja, melynek tagjait a kilencvenes években költöztették át Szlovéniából a
szomszédos olasz hegyekbe. A három hím és hét nőstény szlovén barnamedvének az volt a fela-
data, hogy újraélessze a kihalt olasz medvenépességet, és úgy tűnik, munkájukat jól végezték. A
barnamedve-népesség szaporítása jó ütemben halad Itáliában. Egyedül a Vida nevű nőstény
medve mondott nemet, és többször is hazaszökött bocsaival Szlovéniába.
A trentinói Stelvio természetvédelmi parkban a kirándulók az utóbbi hetekben két medvét is
megpillantottak, a 2010-ben indított, négy évre tervezett Life Arctos medveszaporítási program
tagjait.
A szőke medvét egy hátvakaró fánál sikerült lencsevégre kapni. A szakemberek megfigyelték, melyek azok a fatörzsek, me-
lyekhez a medvék előszeretettel dörzsölik prémes hátukat. (A medvék nemzedékeken keresztül ugyanazokat a fákat használják
hátvakarásra, ami a felnőtt hímek közötti kommunikáció egyik módja, miközben keresik a fogamzóképes nőstényeket.) Ilyen
vakarófáknál állították fel a szakemberek a kamerákat. A fatörzs hasznos információkkal szolgál az állatok szagáról, hátraha-
gyott szőrükön DNS-vizsgálatot is végeznek. pts

Magyarországról több, mint száz éve pusztult ki a nyírfajd, utoljára a Nyírség-
ben regisztrálták előfordulását. A víz közelségét kedvelő madárfaj a térség
nyír- és égerlápos területein élt egykor, állományának kipusztulását elsősorban
a lecsapolások okozták. A nyírfajd-újrahonosítási program koordinációját a
Nyírerdő Zrt. vállalta magára. Az elgondoláshoz a Nyíregyházi Állatpark is
csatlakozott, fogadva a törzsállomány alapját képező példányokat. 
A szakemberek kezdetben nem gondoltak a nyírfajdok szaporítására, elsősor-
ban a madarak nyugalmának megőrzésén fáradoztak. A madarak „hálája“ vi-
szont nem maradt el: a nászidőszak (dürgés) sikerességét a termékeny tojások
és az azokból kikelő csibék igazolják. pts

Fehér barnamedvét láttak Olaszországban

Fotó: MTI/Balázs AttilaNyírfajd csibék keltek ki az állatkertben 

Ízek a kertben

Fűszerkert kialakítása
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A Gödöllői Sport Klub utánpót-
lás labdarúgó-szakosztálya vár-

ja 12-17 éves kor közötti, focizni
vágyó LÁNYOK jelentkezését,
szeptemberben induló csapatá-
ba! Érd.: +36/70-60-44-388

Úszásoktatást szervez a FUT Alapít-
vány a Hajós Alfréd Általános Iskola
uszodájában Gödöllőn! június  20- jú-
lius 8. naponta 8-10 óra között. (Idő-

pontok: 8:00-8:40,  8:40-9:20, 9:20-
10:00) 5-12 éves korig
(kezdőknek és úszni tudóknak)
Részvételi díj: 15.000 Ft
Jelentkezés: Bencsik Ernő tanár úr-
nál, reggel 7 és 9 óra között, valamint
19 óra után: 06/28-420-632

ÚSZÁSOKTATÁS !

Focizz velünk

Június 13. és 18. között Spa-
nyolországban vett részt a Gö-
döllői Sport Klub három kor-
osztálya egy nemzetközi lab-
darúgó tornán, amelyen több
mint 140 csapat szerepelt. A
Gödöllői SK az U13-as korcso-
portban a harmadik, míg az
U15-ös korcsoportban a máso-
dik helyet szerezte meg, az
U17-es csapat pedig a 23. he-
lyen végzett.

Morvai László 1998-as csapata 15
együttes közül lett bronzérmes. A gár-
da négy győzelemmel és két vere-
séggel zárta a tornát, a bronzmeccsen
a horvát Medulin csapatát verték a
mieink büntetőkkel. A csapat kapusa,
Németh Máté lett a torna legjobb ka-
pusa ebben a korcsoportban.

A bronzcsapat kerete: Németh
Máté, Tölgyesi Soma, Pintér Ro-
land, Dékány József, Horváth Gá-
bor, Nagy Zsombor, Balogh Róbert,
Ifj. Morvai László, Petényi Krisz-
tián, Lovász Barnabás, Fekszi Ro-
derik, Kaján Máté, Filácz Krisz-
tián, Varsányi Botond, Győrfi Be-
nedek, edző: Morvai László. 

A GSK 1996-os együttese mind-
végig jó teljesítményt nyújtva a má-
sodik. helyen végzett a 31 csapatos
mezőnyben. Tóth László tanítványai
mindössze két gólt kaptak, öt győ-
zelem mellett kétszer kaptak ki. A
döntőben a német Sandhausen első
csapatától kaptak ki a fiatalok 1–0-ra.

Az ezüstérmes csapat tagjai voltak:

Dobi Gergő, Varsányi Áron, Nagy
Barnabás, Kovács Dániel, Varga
Tamás, Husz Attila, Tóth-Velez Va-
lentin, Bihari Gábor, Győri Gergő,
Hegyi Balázs, Szabó Tibor, Hajdú
Tamás, Árvai Bence, Tóth M. Bar-
nabás, Bali Dávid, Mészáros Dá-
niel, Szabó Bence, Szűcs András,
edző: Tóth László.

Takó Csaba 1994-es alakulata egy
igen erős csoportba került és csak haj-
szál híján maradt le a továbbjutásról.
A korosztályban 34 csapat indult, a
gödöllőiek a 23. helyen zárták a nem-
zetközi tornát.

A csapat tagjai voltak: Sárdi So-
ma, Háló Buda Martin, Rózsavöl-
gyi Dávid, Krizsanyik Kristóf, Ba-
bicz Benjamin, Gyulai Zsolt, Vörös
Viktor, Kővágó Ádám, Vladár
Zsombor, Gerényi Álmos, László
János, Szatai Patrik, Voina Erik,
Nagy Barnabás, Farkas Péter, Ke-
szég Miklós, edző: Takó Csaba

Az eredmények és a beszámolók a

a gskutanpotlas.blog.hu oldalon te-
kinthetők meg.

Megyei III. osztály – Megyebaj-
nok a GSK kettő

A körzeti bajnokok tornáján a Gö-
döllői Sport Klub második csapata
megkoronázta idei teljesítményét, és
az Őrbottyán elleni, harmadosztályú
körzeti bajnokok döntőjének vissza-
vágóján (2–0-ra nyert a vendég csa-
pat) győzni tudott 3–0-ra, ezzel 3–2-
es összesítéssel megnyerte a megyei
bajnokságot ebben az osztályban. A
bajnoki címet jelentő találatot Ács
Gábor szerezte, aki számos sérülést
követően a tavasszal tért vissza a
csapatba. Legéndi György csapata
ezzel feljutott a megyei II. osztályba.

Pest megyei III. osztály, körzeti baj-
nokok döntője, visszavágó
Gödöllői SK II. – Őrbottyán 3–0
(1–0). Gól: Lovrencsics Balázs (2),
Ács Gábor. -tt-

Labdarúgás – Megyebajnok a GSK II.

Két dobogós hely Spanyolországból
Májusban két mountain bike versenyen
is részt vettek a Bike Zone egyesület
versenyzői. A budai, hármas-határhe-
gyen megrendezett versenyen Sőregi
Anett kategóriájában a 3. helyezést érte
el, ezzel tovább gazdagítva az egyesü-
let éremgyűjteményét. A következő,
szilvásváradi futamon is jól teljesítettek
a gödöllői versenyzők.

Az eredmények megtekinthetők az
alábbi weboldalon: www.bikezone.hu

-li-

Június 15-én szerdán, tizenhét egykori olimpiai aranyérmes sportoló (Dömötör Zoltán, Ambrus
Miklós, Reviczkyné Köteles Erzsébet, Bodó Andrea, dr. Magyar Zoltán, Gelei József, Ihász Kálmán,
Novák Dezső, Szentmihályi Antal, Benedek Gábor, Szondy István, Dömölky Lídia, Rejtő Ildikó, Há-
mori Jenő, Varga János, Foltán László, Tatai Tibor) látogatott el Gödöllőre.

A vendégeket a városházán Gémesi György polgármester fogadta, aki ismertette az egykori kiválóságokkal a város
mindennapi életét, természetesen külön kitérve a sport szerepére a településen. 
Az egybegyűltek elismerésüknek adtak hangot, amikor a polgármester elmondta: a város 2011. szeptemberétől bevezeti
az általános iskolákban a mindennapos testnevelés órát.
A volt sportolók ezt követően látogatást tettek a Királyi Kastélyban, majd megszólaltatták a Világbéke-gongot.

A 19 éves gödöllői Pintér Tamás,
az Aegon Cycling Team verseny-
zője fantasztikus hajrát produ-
kált a Szerb Körversenyen, első
országúti szezonjában két 4. he-
lyezést szerzett erős mezőnyben
az UCI 2.2 kategóriás Europe-
Tour viadalon.

Két centiméter. Közel ennyin múlott a
pontszerzés a Szerb Körverseny utolsó
szakaszán. Pintér Tamás újabb remek
teljesítménnyel a negyedik helyet sze-
rezte meg a sprinthajránt.

„Ma is nagyot dolgozott a csapat,
különösen Kiss Gergő és Vígh Zoli ak-
cióztak folyamatosan. Végül elment egy
sor, amelyben Kiss Gergő is benne volt,
ám ezt a mezőny élete árán utolérte,
majd a kontra lett sikeres, amelyben
nem volt közülünk senki. Féltávnál nem
gondoltam, hogy utolérjük az elmenést,
de a mezőny másképpen gondolta. Az
utolsó tíz kilométeren brutális tempó
volt, ötvenöt-hatvannal mentünk! A
sprinten Furlanra raktam a kereket, aki
ezúttal azonban rosszul helyezkedett,

így két oldalról is lekerülték. Ezért há-
tulról kellett megindítanom a hajrát,
emiatt sajnos csak a negyedik helyet
sikerült megszereznem. De nem vagyok
elégedetlen, hiszen napról napra jobban
éreztem magam. Ez volt életem első
körversenye, de óriási élményekkel gaz-
dagodtam, nagyon boldog vagyok” –
mondta Pintér Tamás, aki három
TOP15-ös eredménnyel remek Szerb
Körversenyt zárt.

Kerékpársport
Pintér pimaszul jól ment a Szerb Körön

Kerékpársport – Bike Zone siker

Sőregi Anett bronzérmes

Egykori aranyérmes olimpikonok látogattak el Gödöllőre



A “Zene és társművészetek” 
tábor záróeseményei

Június 24. péntek 16.30
Táborzáró bemutató előadás

(helyszín: F. Chopin Zeneiskola)

Június 26. vasárnap 10.00
Táborzáró hangverseny

Közreműködnek: a tábor 

szimfonikus zenekara, egyéni és

kamarazenei produkciók

(helyszín: Gödöllői Királyi 

Kastély, Díszterem)

Június 26. vasárnap 13.00
Táborzáró szabadtéri bemutatók

Közreműködnek: a tábor dráma és

tánccsoportjai, Summersongs

együttese és fúvószenekara

(helyszín: Gödöllői Királyi 

Kastély, Díszudvar)

Frédéric Chopin 
Zeneiskola
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A KIÁLLÍTÓ TEREMBEN MEGTEKINTHETŐ 

REFLEXIÓK BAROKK KERTRE CÍMŰ 
CSOPORTOS KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS

Kiállító művészek: 

Balázs Imre Barna festőművész, Csáki Róbert fes‐
tőművész, Incze Mózes festőművész, Nagy Gá‐
bor Munkácsy‐díjas festőművész, Szűcs Barbara
Eszter festőművész, Szikora Tamás Munkácsy‐dí‐
jas festőművész, Érdemes művész, Szőcs Miklós
Tui szobrászművész

GIM‐HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely
Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15‐17.

Telefon/fax: 28‐419‐660                   e‐mail gimhaz@invitel.hu                       www.gimhaz.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

BAROKK KIÁLLÍTÁS 

„Birodalmam alatt…”
(Gróf Grassalkovich Antal) –

Gödöllő mezőváros élete 
a XVIII. században

Szakmai tárlatvezetés
muzeológusokkal

Gödöllő mezőváros élete a XVIII.

században a kiállított tárgyakon

keresztül (45-60 perc)

A tárlatvezetés díja: 

1.500 Ft/csoport

Bejelentkezés munkaidőben:
Fábián Balázs: 20/64518402 vagy

28/419-068.

Múzeumpedagógiai fogalkozások

Óvoda, általános iskola 
alsó tagozat:

Mesélő tárgyak

(legyező, doboz, szentkép stb.)

Az én házam, az én váram 

(barokk építészet)

Munkák és napok 

(hétköznapok és ünnepek a barokk

korban)

Felső tagozat, gimnázium:
“Mostan színes tintákról 

álmodom…”: a barokk írásbeliség

“Máriát imádni hívek jöjjetek”:

vallásosság a barokk korban

Időpont egyeztetése: 

Kerényi B. Eszter (28) 419-068 

gmuzeum.g@gmail.com

A foglalkozások ára: 200 Ft/fő

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM



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

Június 20-26-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-
251. 
Június 27-júl. 3-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET
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Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a 

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT HIRDETÉSFELVÉTELE 

2011. JÚLIUS 1‐VEL A MŰVÉSZETEK HÁZÁBA KÖLTÖZIK!

Az új helyen a megszokott nyitva tartással várjuk tisztelt ügyfeleinket!

A Gödöllői Szolgálat nyári megjelenései

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a nyári hónapokban a Gödöllői Szolgálat 
az alábbi időpontokban jelenik meg: 

Június 29., július 13., július 27., augusztus 10., augusztus 24., 
Ezt követően ismét visszaáll a heti megjelenési rend. Valamennyi olvasónknak kellemes nyarat kívánunk!

A Gödöllői Szolgálat Szerkesztősége

FELHÍVÁS

Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala munkatársat keres
szociális ügyintézői munkakörre:

– a munkakör alapfeladata szociális ellátásokkal kapcsolatos döntések elő-
készítése, végrehajtása
– közigazgatási szervnél szociális területen szerzett tapasztalat előnyt jelent
– képesítési előírás: főiskolai szintű szociálpedagógus, szociális szervező
szakképesítés, államigazgatási és szociális szakképzettség, szociális ügyin-
tézői szakképesítés.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen, vagy postai
úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének címezve (2100 Gödöllő, Sza-
badság tér 7.) 
Jelentkezési határidő: 2011. július 15.

Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

Közhasznúsági jelentés a Kalória Gödöllői Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2010. évéről

Nyilvántartó bíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság, 13-09-125782
Adószám: 20609474-2-13
1. Számviteli beszámoló (adatok e Ft-ban)

2. Költségvetési támogatás felhasználása: a társaság TB kifizetőhely, így a
TB alapoktól 33 eFt. költségtérítést kapott, melyet a társaság a céljainak
megfelelően használ fel.
3. A helyi önkormányzattól kapott cél szerinti juttatások és felhasználásuk
a.) Juttatás: A helyi önkormányzattól az alaptevékenység keretében ellátott
gyermek étkeztetéshez  236 365 e Ft. támogatást kapott.
b.) Juttatás felhasználása: a társaság a céljainak megfelelően használta fel
maradéktalanul a támogatást.
4. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

5. A társaság egyéb központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pén-
zalaptól, egyéb helyi önkormányzattól, önkormányzati társulástól és
mindezek szerveitől támogatást nem kapott.

6. Közhasznú tevékenység rövid értékelése:
A társaság közhasznú tevékenysége: 56.29’08 TEÁOR számú Egyéb ven-
déglátás. A társaság a közhasznú tevékenységét az elvárt színvonalon látta
el, a támogatási összegeket saját forrásokkal kiegészítve jelentős fejleszté-
seket hajtott végre, növelve ezzel a szolgáltatás biztonságát.

FELHÍVÁS

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot,
hogy a 2003.évi LXXXIV. törvény
15/B.§-ban foglalt rendelkezések
alapján július 1-je Semmelweis
nap, amely az egészségügyi szol-
gáltatóknál foglalkoztatási jogvi-
szonyban álló egészségügyi dolgo-
zókra és egészségügyben dolgo-
zókra kiterjedően munkaszüneti nap.

A fenti rendelkezés alapján 2011.
július 1-én a Tormay Károly

Egészségügyi Központ 
ZÁRVA TART.

A háziorvosi,házi gyermekorvosi
ellátás  ügyelettel   lesz biztosítva
a Tormay Károly Egészségügyi
Központ II. számú Rendelő Inté-
zetében.

Megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:
Dr. Nánási Éva sk.  címzetes főjegyző

Anyatej világnapja

A szoptatás több, mint a csecse-
mő táplálásának legideálisabb
módja - forrása a melegségnek és
a vigasztalásnak.

A gödöllői  Védőnői Szolgálat
munkatársai sok szeretettel meg-
hívják Önt az   Anyatej Világnapja
alkalmából megrendezésre kerülő
ünnepségre.

Az ünnepség időpontja:
2011. július 8., 10 óra

Az ünnepség helye:
Polgármesteri Hivatal 

Díszterme

Program:
Megnyitó

Műsor
Anyatejet adó anyák köszöntése

Vendéglátás
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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!

Kávéházunkban hétvégenként gyermeksarok várja a családos vendégeinket.

Kóstolja meg Ön is a Mária Terézia‐
és a Grassalkovich‐tortákat a Solier Caféban!

Szeretettel várjuk Gödöllő megújult Főterén működő
HANGULATOS TERASZUNKRA!

Grill ételek, salátakülönlegességek, fagylalt- és gyümölcskelyhek,
koktélok, csapolt Soproni, rosé borok! Nyitva: 10-22-ig. Dohányzó belső terasz!

RENDKÍVÜLI ESKÜVŐI AJÁNLAT!
Október, november hónapra lekötött esküvőjét 8000 Ft/fő áron vállaljuk!

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
Halpedikűr és testmasszázs 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
Pedikűr, manikűr, testkozmetika! Bejelentkezés: 06-20/492-5302



INGATLAN

* Gödöllőn az Antalhegyen 2300 m2 –es telek eladó, teljes köz-
művel (víz, gáz, villany). Iár: 25.9MFt. Elérhetőség: 30/588-5889

* Gödöllőn, a Körösfői utcában eladó egy 75 m2 alapterületű, jó
elosztású, teljes körűen felújított 2 szobás családi ház, új beépített
minőségi konyhabútorral és fürdőszoba bútorzattal. A mediterrán
hangulatú kertet kültéri kemence, kerti szauna (zuhanyozóval) és
borospince teszi hangulatossá. Iá: 22 mFt. Érd.: 20/9194870

* Gödöllőn, az Erzsébet parkkal szemben eladó 100 nm-es, jó
elrendezésű családi ház. A telken szaletli, kerti sütő és fűthető
garázs található. Iá: 24,5 mFt. Érd.: 20/9194870

* ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn a Fenyvesben 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 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn az Ambrus közben eladó nappali+ 2 és fél szobás, 64
nm-es, felújított parkettás, erkélyes lakás. Iá: 13 mFt. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20-9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn a Mihály Dénes közben eladó földszinti, 60 nm-es 2
és fél szobás lakás. Iá: 13 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn a Csanakban eladó MOST ÉPÜLŐ nyolclakásos,
kertes övezetű társasház külön kertrészekkel. Eladási ár: 12-
22,4mFt kulcsrakész állapotban, decemberi átadással. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* Mogyoródon ALKALMI ÁRON eladó két utcára nyíló telken
egy 110 nm összbeépítésű nappali+ 2 szobás, 2 fürdőszobás
szuterénnel, pincével rendelkező családi ház. A telekre plusz
egy ház építhető. Iá: 17,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086;
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn, az Antalhegyen eladó egy 832 nm-es, teljes
közművel ellátott, örökzöldekkel beépített, panorámás, 25 m-es
utcafronttal rendelkező építési telek. Iá. 12,5 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn, a Harasztban eladó egy 3 szobás kertes családi ház,
részben felújítva 600 nm-es telken. Iá.: 20,5 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó a Kertvárosban amerikai konyhás, nappali+ 2
szobás, kandallóval is fűthető 100 nm alapterületű kifogásta-
lan, igényes családi ház. A telken garázs és ásott kút található.
Iá.: 28 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu

* Bagon, a Dutka dűlőn eladó 35 nm-es, 2 szobás, konyhás,
fürdőszobás faház 13 nm-es terasszal 648 nm-es telken. Iá:
3,7 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn, a Palotakerten eladó lakások 9,5-12,9 mFt-ig. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn a Palotakerten eladó egy parkra néző, panorámás,
2 szobás luxus kivitelű öröklakás. Iá: 13,9 mFt Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn a Kertvárosban eladó 3 szobás családi ház 100 nm-
es szuterénnel. Iá: 23,9 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó a Munkácsy utcában 110 nm-es családi ház
750 nm-es telken. Iá: 31 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó a Kertvárosban 170 nm-es családi ház 1000 nm-
es telken, amely örökzöldekkel borított. Iá.: 37 mFt Érd: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó a Nagyfenyvesben 2 nappali+3 szobás, 2
fürdőszobás igényes családi ház. Iá.: 41 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* 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.

* Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nap-
pali, 4 szoba, 2 fürdő, 2garázs, kertkapcsolatos terasz, gondo-
zott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös,
új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

* Eladó, Gödöllő Kör utcában 2 emeleti, 2+fél szobás, erkélyes
fejújított lakás. Egyedi borovi fenyőből készült beépített
bútorok, fa belső nyílászárók, új korszerű hőszigetelt külső
nyílászárók. Nagy teljesítményű konyhai berendezéseknek
megfelelően kialakított elektromos hálózat. Bútorozott konyha,
egyedi fűtés, alacsony rezsi, csendes környék. Azonnal
költözhető. Ár: 14.500.000 Tel.: 30/860-6087; 30/411-
4698.Ingatlanközvetítő ne keressen!

* SZADA RÓZSADOMBJÁN ÖTLETES TERVEZÉSŰ
MEDITERRÁN stílusban épített, minden lakhatási igényt
kielégítő 140nm alapterületű, +120nm szuterén, +38nm
körterasz családi otthon, a kölcsönösen kialakított alkalmi
vételárért eladó! 70/382-1747

* Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes berendezés-
sel (műszaki felszerelés, háztartási gépek, bútorok stb). Fszt.
90nm: előszoba, közlekedő, 2szoba, nappali, étkező, konyha
(egybe) fürdő. Em. 80nm: gyerekszoba, egy légterű óriási nap-
pali, gardróbszobák, fürdősz. Lépcsőfeljáró kívül belül, akár
2család részére is megoldható lakhatás. 300nm rendezett
telek. I.ár: 30MFt 30/579-0545, 20/404-2383

* 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, lakás.
Iár: 8,9MFt 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. 6,7 MFt 20-
804-2102

* Kiváló áron, Ambrus közben, I.emeleti, erkélyes, nappali +1
hálószobás 50nm-es, jó beosztású lakás eladó Iár: 9,9MFt  20-
772-2429   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
200nm-es telekkel eladó. Iár: 18,5MFt, 320nm-es telekkel ren-
delkező ikerház 21,5MFt  20-772-2429    

* Eladó Gödöllőn, tégla építésű, cirkós, jó állapotú
2szobás,53nm-es 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

* Keresek készpénzes ügyfeleim részére 1-2 szobás téglalaká-
sokat! 20-804-2102

* Szadán 800 nm-es építési telek eladó Iár:6,9MFt 20-772-
2429 

* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési
TELEK családi okok miatt eladó, illetve a Nyárkút utcában
2500 m2 SZÁNTÓ 2 db 25 m2-es épületekkel közművesítve
eladó. Tel: 30/946-7702

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

* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új
építésű lakások és garázsok eladók. Tel: 30/946-7702

* Olcsón eladó Zsámbok központjában, autóbuszhoz közel
1185nm-es TELEK, még használható PARASZTHÁZZAL, meg-
művelt kerttel, szőlővel, gyümölcsfával. Csatornázás folyamat-
ban, gáz van. Iár: 5MFt. 28/412-186, 20/423-3473.

* Vállalkozásnak is kitűnő telephely, iroda vagy LAKÁS a
városközponthoz közel, 30-s főút mellett, saroktelken eladó: 3
szobás, összkomfortos 96nm-es 1.em. Tulajdonostól. Iár:
18,8MFt. 20/965-0066 

* Gödöllőn, Kossuth L.u. eladó 36nm-es, Ny fekvésű, Erzsébet
park irányába néző, 3.em. igényesen kialakított (kövezett, áta-
lakított fürdőszoba, irodának alkalmas, klímás) 1szobás
LAKÁS. Iár:8,1MFt. 30/221-5203 

* 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

* Galgahévíz központjában eladó 3 szobás, összközműves,
kertes CSALÁDI HÁZ téglából, pincével, melléképülettel. Iár:
10MFt. Ugyanott eladó 3 hektár termőföld. Tel: 20/968-0336 
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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

HIRDETÉSFELVÉTEL!
Hirdetési elérhetőségek:20/5255-366

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.

Tisztelt Olvasóink, Hirdetőink, Partnereink!

Július 1-jétől új irodánkban, a Művészetek

Házában várjuk Önöket!

Haumman Péter, Tordai Teri,

Szerednyey Béla- csak néhány név

azok közül, akik soha nem hagyták ki

a Sissi fagyizó híresen finom gombó-

cait, ha Zamárdiban jártak.

Mostantól a gödöllőiek is élvezhetik a

titkos recept szerint készült hideg

nyalánkságot, sőt a fogyókúrázóknak

és a cukorbetegnek sem kell lemon-

dania az élvezetekről!

Emlékeznek még az első gombóc fagy-

laltra az életükben? Amikor a kocs-

máros néni az ötliteres üvegből öntötte

a fagylaltot a fagyasztóba? Amikor a

talált ötvenfilléressel azonnal a gombó-

cokért szaladtunk? Hol vannak már

azok a régi ízek?

„Nem csoda, hogy mindenki nosztalgiát

érez a régi ízek iránt, hiszen akkor még

valódi tejből és tejszínből, valódi gyü-

mölcsökből, minimális adalékanyaggal

készültek a fagylaltok- mondja a Sissi

fagyizó vezetője. Ma azonban a legtöbb

cukrászdában különféle porokból, se-

gédanyagokból állítják elő a gombó-

cokat - amivel nem csak kiváló ízeket

nem lehet létrehozni, de egészségtelen

is. A mi családunk azonban szenvedé-

lyesen hisz abban, hogy az igazán jó

minőség csakis a kifogástalan és friss

alapanyagokból hozható létre. Az

eperfagylaltunk friss, hazai eperből

készül, a csokifagylaltunk kiváló minő-

ségű belga kakaóból, a vaníliához való-

di vaníliarudat használunk és még

sorolhatnánk. Gondoltunk azokra is,

akik egészségügyi, vagy bármilyen más

okokból nem ehetnek cukros fagyit,

ezért minden nap legalább kétféle diétás

fagylaltot is készítünk, valamint kíná-

latunkban a tejérzékenyek is megtalál-

hatják a számukra megfelelő ízeket.”

Vegyenek részt egy időutazáson, és

merüljenek el gyerekkoruk fagy-

laltízeinek világában! Garantáljuk, nem

fognak csalódni!

Sissi fagyizó
Gödöllő 

Átrium Üzletház
Nyitva tartás : A hét minden

napján 10- 20.30

A legendás Sissi fagyizó végre Gödöllőn!
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* Gödöllőn, BLAHÁN ELADÓ rendezett, felújított, téglaépítésű
CSALÁDI HÁZ 1.200 nöl-es telken. 2szoba, nappali, konyha,
fürdőszoba, 2WC, pince, műhely. 30/878-8907 

* Gödöllőn, Antalhegyi utcában 440nm-es parkosított, ját-
szóteres telken 2szintes, 4,5szobás, 2fürdőszobás konyha
+ebédlős, dupla garázsos, nagy részben felújított CSALÁDI HÁZ
eladó. Gödöllő környéki kisebb házat beszámítunk érték-
egyeztetéssel. Iár:23,5 MFt. 30/754-1219

* CSALÁDI HÁZ ELADÓ az ANTALHEGYEN, 2405nm-es
TELKEN 184nm HÁZ. Iár: 60 millió Ft. Érd: Antalhegyi u. 96.
+3630/962-8151

* Gödöllőn Ádám u. elején eladó 110nm-es, tágas, világos
CSALÁDI HÁZ 3,5 szobával (mindegyik külön nyílik), garázs,
műhely, 640nm telek. Ár: 23,9 MFt. 30/384-2894
https://sites.google.com/site/godolloicsaladihaz/home 

* Eladó Gödöllőn a János utcában, téglaépületben I.em. 42 nm-
es, felújított LAKÁS (egyedi fűtés, vízmérő órával ellátva). Iár:
8,5 MFt. Érd: 20/356-7717 

* Elcserélnénk felújított, 85nm-es 3 szobás zsámboki
CSALÁDI HÁZUNKAT -30nm-es melléképülettel, pincével és
gazdálkodásra alkalmas kerttel-, gödöllői házra vagy
téglaépítésű LAKÁSRA. 20/460-4464 

* Gödöllőn, az Egyetemen eladó földszinti, erkélyes 60nm-es
egyedi fűtésű 2szobás LAKÁS nagy tárolókkal csendes, parkos
területen. Azonnal költözhető. Iár: 13,5 MFt. 30/422-7603,
30/385-7372 

* Az egyetem területén eladó 59 nm-es, első emeleti, 2
szobás, átlagos állapotú LAKÁS gyönyörű környezetben. Iár:
14,3 MFt. Tel: 70/291-2992 

* Gödöllőn 67 nm-es belül felújított CSALÁDI HÁZ nagy
telekkel eladó. Üzlet, busz a közelben. Érd: 30/431-0722 

* Gödöllőn Zombor utcában, téglaépületben 34nm-es 1.em. 1
szoba összkomfortos, gázfűtéses, részben felújított LAKÁS
eladó, vagy elcserélném m.földszint 1. emeletig értékkülön-
bözettel 1+félszobásra. 30/566-8635 

* SZADA legszebb részén, a MARGITÁN, nagyméretű (1.500 –
1.800 nm-es) PANORÁMÁS TELKEK ELADÓK. Iár: 6.500,-
Ft/nm. Tel: 20/333-7833 

* Palotakerten 10.em. 61nm 1+2 félszobás, erkélyes (új
ablakok, redőny) teljesen felújított LAKÁS, beépített konyhával,
2légkondicionálóval, egyedi fűtésmérővel, külső tárolóhely-
iséggel tulajdonostól eladó. Iár:11,9MFt. Ingatlanosok ne hív-
janak! 20/777-3301

* Gödöllő Központjában (Szt. János u.) napfényes, parkra néző,
felújított, mérőkkel ellátott, 3.em. 44 nm-es LAKÁS 7,6 MFt-
ért eladó. Érd: 28/418-648 

* Eladó Gödöllőn a Szt. János utcában 2.em.i. 1 szobás erké-
lyes, konvektoros LAKÁS. 10,3 MFT Érd: 20/520-5249 

* Gödöllő Erdőszél utcában 15% beépíthetőséggel panorámás
TELEK eladó, ill. Irtványban földterület bekerítve, mely
méhészkedésre is alkalmas. Tel: 70/229-8599 

* Gödöllő PALOTAKERTEN 2 szobás VI. em.i LAKÁS
SÜRGŐSEN ELADÓ. Tel: 20/3141-706 

* Gödöllő PALOTAKERTEN 1 szobás földszinti LAKÁS 6,85 mil-
lióért, ill. DÓZSA GY. ÚTON 4 szobás egyedi fűtésű 18,5 mil-
lióért eladó. Érd: 30/528-5457 

* Eladó egy két család részére is alkalmas CSALÁDI HÁZ.
Csere is érdekel. Iár: 16MFt. Tel: 30/256-0145 

* Eladó KAZINCZY körúton 2 szobás 57 nm-es I.em.
FELÚJÍTOTT LAKÁS. Iár: 12 MFt. Tel: 30/694-2324 

* Gödöllőn eladó Kazinczy körúton III. emeleti, erkélyes, 57
nm-es teljesen felújított LAKÁS. Iár: 11 MFt. Tel: 30/6756-
609, 30/339-1039 

* Palotakerti lakótelepen második emeleti 44 nm-es egy
szobás LAKÁS eladó. Ár: 8,5 MFt. Tel: 20/311-8475 

* Eladó Szadán (Boncsoki u.) egy 1.600 nm-es telek kis
lakóházzal. Víz, gáz, villany bevezetve. Érd: 30/3362-745,
30/202-5216 

ALBÉRLET KIADÓ

* Gödöllőn kiadó az Erzsébet királyné körúton 2 és fél szobás, II.
emeleti, bútorozatlan, tégla építésű egyedi fűtésű lakás.
60e+rezsi/hó. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

* Két szobás, konvektoros LAKÁS a városközpont
közelében 50.000,-Ft/hó bérleti díj és 2 havi kaucióért
kiadó. Tel: 20/544-2228 

* Különálló szoba-konyha fürdővel hosszútávra kiadó.
20/471-7837, 20/3344-585 

* Gödöllő központjában, csendes helyen 2,5 szobás, egye-
di fűtéses LAKÁS hosszútávra 2011. július 1-től kiadó. Érd:
20/424-3978 

* Kiadó Gödöllő belvárosában igényes, egyedi fűtésű,
légkondicionált 90nm-es LAKÁS. 85.000,-Ft +rezsi +2 havi
kaució. Tel: 30/9617-621 

* A városközpontban (Petőfi tér, Kampis tér, Kossuth L. u.)
KERESEK 1 vagy 1,5 szobás kiadó, egyedi fűtésű, újszerű
LAKÁST 1. emeletig, hosszútávra. Tel: 30/3056-038 

* Gödöllőn városközpont közeli kétszobás, konvektoros,
vízórás, redőnyös, parkettás LAKÁS hosszabb távra kiadó.
Részben bútorozva. Tel: 70/406-2064 

* LÁNY LAKÓTÁRSAT KERESEK GÖDÖLLŐ
KÖZPONTJÁBAN. 28.000,-Ft +rezsi fele. 20/959-3553 

* LAKÁS KIADÓ A KÖZPONTBAN Gödöllőn: 104 nm, 1.em. egyedi
fűtésű, klimatizált, IGÉNYES, kerthasználattal. Kisgyermekesek
kizárva. Szőlő u.27. Érd: H-P 8-18-ig 28/430-209 

* Kiadó! CSALÁDI HÁZBAN 3 szoba összkomfort, külön
bejárattal, akár irodának is kialakítható helyiséggel!
30/543-1877, 20/212-7984 

* Gödöllőn a Paál László közben 50 nm-es, 2 szobás, kon-
vektoros LAKÁS kiadó. Érd: 70/311-8615 

* 2 szobás 4. emeleti gázfűtéses, félig bútorozott LAKÁS
kiadó a Szőlő utcában. 50.000,-Ft +rezsi, 2 havi kaució.
Érd: 70/57-76-139 

INGATLANOK  FORGAL-
MAZÁSA,  ÉRTÉKBECSLÉSE,

DIJTALAN  HITELÜGYINTÉZÉS!

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
* BAGON, az M3-as lehajtójától 1 km-
re 100 nm-es, felújítandó régi építésű
ház, csendes, aszfaltos utcában 1339
nm-es telken eladó. Irányár: 6 m Ft
* VERSEGEN 140 nm-es, 4 szobás,
jó állapotú téglaház eladó 6370 nm-
es, gazdálkodásra alkalmas telken.
Csereként budapesti (1-2 szobás,
egyedi fűtésű) lakást beszámítanak.
Irányár 18,2 mFt.
* KISTARCSÁN, (a Zsófia ligeti
hévmegállótól 500 m-re), csendes,
aszfaltos utcában 100 nm-es, 3
szobás családi ház 1080 nm-es telken
eladó. Irányár 18,9 mFt.
* SZADA és Gödöllő határán,
panorámás domboldalban új építésű,
alacsony energia felhasználású, 209
nm-es, nappali+3 szobás családi ház
dupla garázzsal eladó. Irányár 36 mFt.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
* A Kertvárosban nappali+2 szobás, 95
nm-es családi ház, 40 nm-es különálló
házzal, fedett autóbeállóval, mel-
léképülettel, ásott kúttal 1120 nm-es
telken eladó. Két generáció számára is
kiválóan alkalmas. Irányár: 24,9 mFt.
* A Felső-park közelében 992 nm-es,
parkosított telken 200 nm-es, nappali+
nagy étkezős, 4 szobás kétsz-
intes,(két fürdő, 2 pince, kerti tároló,
garázs) igényes családi ház eladó.
Irányár: 45 mFt.
* Távol a város zajától, idilli környezetben,
1998-ban épült, 542 nm-es, luxus kivitelű
villa, 3 garázzsal, fűthető medencével,
kerti lakkal, sok extrával 4500 nm-es
parkosított telken (3 generáció számára is
kényelmes). Irányár:195 mFt.
* A Nagyfenyvesben 120 nm-es, 2
lakásos, 4 szobás, régi építésű családi
ház 802 nm-es telken, csendes, aszfal-
tos utcában eladó. Irányár: 29,5 mFt.
* A Blahán, buszmegálló közelében
nappali+3 szobás, jó állapotú családi
ház, garázzsal 800 nm-es telken
eladó.  Irányár: 26,5 mFt.

ELADÓ LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
* A városközpontban 99 nm-es, nap-
pali+ 2 szobás (további szobák
kialakíthatók),10 éve épült, kiváló
állapotú, padlófűtéses első emeleti
lakás eladó. Lakásnak, irodának
egyaránt alkalmas. Irányár: 24 mFt.
* A Remsey körúton 5 éve épült, első
emeleti 71nm-es, amerikai konyhás,
nappali+2 szobás, nagy erkélyes,
igényes lakás eladó. Irányár: 25,5 mFt.
* A Szent János utcában 2 szobás, 59
nm-es, 4. emeleti, felújított, erkélyes
lakás egyedi mérőórákkal, saját
tárolóval eladó. Iá: 11,5 mFt.
* A Szent János utcában 2 szoba+
étkezős, 64 nm-es, 4. emeleti, felújí-
tandó lakás egyedi mérőórákkal,
tárolóval eladó. Iá: 11,4 mFt.
* A Szent János utcában 2 szobás, 59
nm-es, 3. emeleti, jó állapotú lakás
(egyedi mérő órák, szép nagy
szobákkal) eladó. Iá: 12,5 mFt.
* A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, franciaerké-
lyes, felújított, egyedi (gázcirkó) fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 7,9 mFt.



* Kiadó Gödöllőn (Palotakerten) egy 44 nm-es félig bútoro-
zott LAKÁS. (Egyéni vízóra, fűtésszabályozók.) Ár:
45eFt/hó +rezsi +40.000,-Ft kaució. Tel: 70/265-0799 

* Szigetelt, téglaépítésű társasházban 2,5 szobás, konvek-
toros, bútorozott LAKÁS hosszútávra, igényesnek kiadó.
Tel: 20/212-1350 

* Kertes házban nőknek kiadó bútorozott szoba-konyha, új
fürdőszoba hosszútávra. Tel: 30/581-3827 

* Gödöllőn Szőlő utcában kiadó egy 69 nm-es LAKÁS
hosszútávra azonnali beköltözéssel. Tel: 70/533-1121 

* Kiadó ÜRES LAKÁST KERESEK GÖDÖLLŐ
KÖZPONTJÁBAN. Minimum 2 szoba, erkély, tároló szük-
séges. 60.000,-Ft-ig. Tel: 30/274-1797 

* Gödöllő központjában 1 szoba összkomfortos LAKÁS
kiadó, CSALÁDI HÁZ különbejáratú része. Szép, rendezett
környezetű. Azonnali költözéssel. Tel: 30/307-7314 

* Albérlet! Gödöllő központjához közel, kertes CSALÁDI
HÁZBAN 1,5 szobás LAKÁS külön bejárattal, bútorozottan
kiadó. 70.000,-Ft +rezsi/hó. Tel: 70/526-0174 

* Gödöllői tavak mellett családi ház felső szintjén 60nm-
es, 2 szobás, összkomfortos LAKÁS csendes, szép
környezetben kiadó. Tel: 20/663-7403 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

* Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethe-
lyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására
is kitűnő. Iá: 14,9 mFt. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870

* Gödöllőn főútvonal mellett fekvő, 2010-ben teljes körűen
felújított 86 m2-es, 3 helyiségből álló, klímával és riasztóval fel-
szerelt bérlemény üzlet, szolgáltatás vagy irodai tevékenység
céljára kiadó. Nagy forgalmú hely, kedvező bérleti díj, ingyenes
parkolási lehetőség, központi elhelyezkedés. Tel: 20-572-3807

* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.

* 30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca ele-
jén. Tel.: 70/281-5126.

* Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30
nm-es üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.

* Kiadó és eladó üzlethelyiséget keresek 20-944-7025

* GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN 38 nm-es ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ! Irodának és fodrászatnak is alkalmas. Érd:
30/231-7508

* Gödöllőn, Központban, ÁTRIUM ÜZLETHÁZBAN, 24 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Tel: 20/404-8071 

* KIADÓ IRODA KÖZPONTBAN, GÖDÖLLŐN, 104 nm, első
emeleti, utcafrontos, klimatizált, igényes. SZŐLŐ u.27. Érd:
H-P 8-18-ig 28/430-209 

* KIADÓ IRODA KÖZPONTBAN, Postával szemben,
Gödöllőn, 32 nm, első emeleti, utcafrontos, igényes. Érd:
napközben 70/373-8154, 20/9294-669 

* Gödöllőn a városközpontban 86 nm-es üzlethelyiség
kiadó vagy eladó. Érd: 20/236-0775 

* 2 db GARÁZS a Szt. JÁNOS UTCÁBAN hosszabb távra
kiadó. Tel: 30/9285-272 

* Üzlethelyiség kiadó Gödöllőn a POSTATÖMBBEN (UNIQA)
54 nm, KLÍMÁS, TEAKONYHÁS, RAKTÁRHELYISÉGGEL.
Érd: 30/9515-654 

* 1500 – 2000nm összközműves IPAR-KERESKEDELMI
TERÜLET bérbeadó hosszútávra, -konténer és/vagy mobil-
ház telepítése lehetséges-, forgalmas főút mellett saját
bejáróval! Tel: 30/202-0050

* Bevezetett MŰSZAKI – BARKÁCS BOLT bérleti joga
árukészlettel együtt átadó! Tel: 30/9509-841 

* Eladó Gödöllőn, a Szabadság téren a HÉV megálló mellet-
ti Gyrosos Büfé! Érd: gyrosos.csabi@gmail.com 

* Vállalkozáshoz társulnék iroda jellegű ingatlan
használatának biztosításával – személyes közreműködés-
sel, vagy anélkül. Az ingatlan Gödöllő városközpont
közelében, családi házas övezetben van – utcai bejárattal
rendelkezik. Érd: 20/248-8682 

ÁLLÁS

* Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.:
20/9455-583.

* A La Valette étterembe beugrós szakácsot keresünk.
Tel.: 28/430-030, 20/315-095

* Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata – a
Duna House – gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű
ingatlan értékesítő munkatársakat keres. Érd: 30/280-
0450, palosi.erika@dh.hu 

* Hajnali 2-3 órás munkavégzésre (heti 6 nap), Gödöllőre,
előfizetéses újságok kézbesítésére munkatársat keresünk.
Ugyanitt szórólapterjesztésre is kötetlen időben. Érd:
30/591-5304 

* Cégünk keres budapesti munkahelyre szerkezet-
lakatosokat (műszaki rajzolvasás, önálló munkavégzés,
síkköszörű ismeret előny), ill. CNC gépkezelőket. Kiemelt
bérezés. Érd: 10-19-ig 70/431-8013, devicekft
@freemail.hu 

* Cégünk keres járműipari ill. termelő berendezések kar-
bantartására (rendszerrobot irányítás technika) elektro-
mos és mechanikai karbantartókat, ill. irányítástechnikai
szakembereket és műszaki vezetőket. (Német nyelvtudás
szükséges.) CNC, PLC, NC ismeret előny. Érd: 10-19-ig
70/620-9901, markus0204@freemail.hu 

* FOGÁSZATI ASSZISZTENST keresek részmunkaidőben.
Érd. hétköznap 18h után: 20/567-9683 

* Gyakorlattal rendelkező nő takarítást, ház körüli munkát
vállal Gödöllőn és környékén. Tel: 20/962-6370 

* Gödöllő belvárosában, a MINI SZALONBAN FODRÁSZNAK
/ fodrászoknak hely kiadó. Tárnoky Györgyi 30/962-5194 

* Gödöllői Zöldség – Gyümölcs telephelyünkre, RAKTÁROSI
munkakörre kollégát keresünk. Érd. munkaidőben 5-től –
13.30-ig 30/6592-161 

* KERESEK RECEPCIÓS vagy hasonló állást felsőfokú
német, alapfokú angol nyelvtudással, főiskolai
végzettséggel. Tel: 30/274-1797

* Az Arzenál Áruház lámpa, lakberendezési osztálya
munkatársat keres. Számítógépes ismeret és szakmai
gyakorlat szükséges. Tel: 28/430-530 

SZOLGÁLTATÁS

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

* Házak, lakások külső, belső hőszigetelését, teljes körű
felújítását vállalom. Tel.: 0630/242-9441

* 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, villany-
szerelés 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,
20/556-2653, E-mail:info@ili.hu  
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Szeretné, hogy gyermeke új tanulási 

képességekkel kezdje a következő tanévet? 

Az iskolai elfoglaltságok mellett nem jutott 

idő a fejlesztő órákra? 

�

�
%

�

Feltöltődésre és gyógyulásra vágyik?  

A nyári napokban is segít a 

CRANIO-SACRAL TERÁPIA, 

hogy öngyógyító erői 

újra optimálisan működjenek. 

�

�

Tisztelt Olvasóink, Hirdetőink,
Partnereink! Július 1-jétől új

irodánkban, a Művészetek Házában
várjuk Önöket!



* 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 

* 25% ÁRENGEDMÉNNYEL ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVI-
TELEZÉS! Szobafestés-mázolás, tapétázás, kartonozás,
asztalos, ács, lakatos, kőműves munkák. Víz, gáz, fűtéssz-
erelés, szigetelés. Hideg és meleg burkolás, közületeknek
is. Ingyenes árajánlat! . Tel:20/9-361-233, 28/610-982 

* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és pro-
gramtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201 

* KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 28/407-122,
30/508-1380 

* SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje
meg, tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: 20/4-359-650

* LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. -Kapuk, ajtók,
ablakok javítása, zárjavítás, zárcsere, betörés utáni javítás.
-Lamináltpadló lerakás, fürdőszobai javítások. -Bútorok
összeszerelése. –Redőnyjavítás. Tel: 70/201-1292 

* 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

* KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási
munkákat azonnali kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679 

* S.O.S. HITEL! MINDENRE VAN MEGOLDÁS, PROBLÉMÁS
ESETEKRE IS! 20/5858-527 

* 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, meg-
bízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650  

* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalom-
mal! Tel: 20/2852-804

* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, 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, elfogad-
ható áron! Tel: 20/9133-165

* Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98

* FÉRFI ÁPOLÓ 11 ÉVES SZAKMAI TAPASZTALATTAL HÁZI
BETEGÁPOLÁST VÁLLAL. Tel: 70/245-7715 

* Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a
körme? Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen
megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelme-
sen! Érd.: +36-30-851-8763

* PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk
családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni
foglalkozásra. Tel: 70/414-1629

* CUKORBETEGEK figyelmébe! Személyre szabott
táplálkozási program kidolgozása dietetikus segítségével.
Előzze meg a szövődmények kialakulását! 70/752-2365
gyogyetrend@gmail.com 

* Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Talp masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon a házaló,
kínálkozó kontároktól! Bárándi József 20/532-7275 

* HOL RONTJA EL AZ ANGOLUL TANULÓK TÖBBSÉGE?
Rengeteg időt, energiát és pénzt fektettél már nyelvtanulásod-
ba, mégsem érzed magad sikeresnek? GYERE EL MAGABIZ-
TOSAN ANGOLUL TRÉNINGÜNKRE! www.oktatars.hu/siker

* TURBÓZD FEL AZ ANGOLODAT A NYÁRON! Utazz velünk,
zakatol az OktaTárs Expressz!  40 órás intenzív tanfolya-
maink mellé most +20 ÓRÁT AJÁNDÉKBA ADUNK! Hívd a
20/ 297-1210 –et vagy nézd meg weboldalunkat:
www.oktatars.hu/nyar2011 

* 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 NYELVTAN-
FOLYAMUNKRA 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 TELEFONÁLN-
OD KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40 

* BESZÉDCENTRIKUS ANGOL nyelvoktatás hétfőtől szom-
batig egyéni és csoportos formában is. englishlearning.
hupont.hu Tel.: 0630/932-4401

* TOP-TAN: Nyári szuperintenzív, 50 órás, 2 hetes
felkészítő angol nyelvtanfolyam a július 7-i Origo, az aug.
7-i Euro, a szept.10-i  Origo nyelvvizsgára, 75 órás
felkészítő az aug. 13-i TELC nyelvvizsgára. Szuperintenzív
középszintű érettségire felkészítő, középfokú nyelvvizs-
gára alapozó tanfolyam: aug. 15-szept. 2-ig. Egyéni órák,
üzleti angol és német is. További tanfolyamok: www. top-
tan. hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.

* TOP-TAN: Gyermeke megbukott matematikából, fizikából
vagy kémiából? Jó, ha már most elkezdi a felkészülést a
pótvizsgára, pótérettségire, ha biztos akar lenni a vizsga
sikerében. Tel: 30-908-4130.

* F.H. AUTÓSISKOLA. Tel: 30/309-5598 vagy 30-369-
4942, www.fhautosiskola.5mp.eu 

* 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) 

* MENCELUS Nyelvstúdió. ANGOL, OROSZ, JAPÁN nyelvok-
tatás Gödöllő központjában, anyanyelvi tanárok, alap-,
közép-, felsőfokon, kedvező áron, egyéni, csoportos.
Általános, beszédcentrikus, üzleti tanfolyamok, érettségi,
nyelvvizsga felkészítés. 30-374-6545 www.mencelus.com 

* MATEK TANÁRT keres középiskolás gyermekének? Olyat,
ahová szívesen jár, ahol akár még a matekot is megszereti?
Nyáron is. 20/359-1196 

* Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953  

* TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kezdőknek és haladóknak,
folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Ha tenni szeretne
egészségéért, várjuk! Érd: 20/544-8021 

* 48 ÓRÁS NÉMET ÖSD Középfokú nyelvvizsga előkészítés:
Júl.4. –júl.29. /vizsga júl.30./ /max. 4 fő/ Tel: 30/611-
0036 Kollarics Katalin

* NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál minden szinten, min-
den korosztálynak. Egyéni és kiscsoportos. Nyári intenzív
nyelvvizsga előkészítő. ÖSD 07.30. TELC 08.13. ORIGÓ
08.19. 30/611-0036 Kollarics 

* FRANCIATANÁR 10 ÉVES GYAKORLATTAL
NYELVTANÍTÁST VÁLLAL. 30/638-4947 

* NÉMETTANÁR tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, kor-
repetálást vállal Gödöllő központjában. Tel: 30/274-1797

~

* GARÁZSVÁSÁR! Gödöllőn a RÉT UTCA 13-ban 2011.
JÚNIUS 26-án vasárnap 10 órától, amíg a készlet tart.
Gyere el, biztosan te is találsz valami neked valót! 

* KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

* Eladó 2db IKA ágy ráccsal együtt, 1db matrac –vadonat
új-, 1db ülőgarnitúra 2db fotellel. Tel: 30/597-0225 

* 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. 

* BALATONFÖLDVÁRON jól felszerelt, összkomfortos,
strand közeli NYARALÓ –kerttel, terasszal, gépkocsi beál-
lással maximum 6 fő részére júl.6.-aug.6. kedvező áron
kiadó. 28/421-135 

* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.

* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.

* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.

* TÁRSAT KERES? NÁLUNK MEGTALÁLHATJA! ORSZÁGOS
TÁRSKERESŐ IRODÁNK MINDEN KOROSZTÁLYNAK
SEGÍTSÉGET NYÚJT! 20/504-9910 http://godollo.ctk.hu 

* 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

* TERMŐFÖLD INGYEN LERAKHATÓ GÖDÖLLŐN (magán-
személy)! Tel: 70/2222-678 (esti órákban).

* TÖRPE TACSKÓ KISKUTYÁK, garantáltan fajtatiszta,
fekete – cservörös színűek július végén elvihetők. Gondos
tenyésztőtől. Megtekinthetők és leelőlegezhetők Aszódon.
Iár: 23.000,-Ft. Tel: 70/456-7778
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A,   B,  C,  C+E     T    M    kategóriákban. 
GÉPJÁRM  TANFOLYAMOT SZERVEZ. 

 
 
 
 
 

El zetes érdekl dés:   06 28 419 529 
  06 20 9414-638   06  20 99-516-99 

Akkreditácios lajstrom szám: AL2086,  Regisztrációs szám:13-0943-05,  PLH 445 
www.bbmaganautosiskola.net       info@bbmaganautosiskola.net 

 

                                   Részletfizetés. 
Fizetés bankon keresztül számlával. 

Oktatás díja 2008-as árakon. 
Gyors Korrekt 
lebonyolítás. 

Típusválasztási lehet ség. 
Tanfolyam igény szerint , 

délután, hétvégén is . 
Gyakorlati vizsgák Gödöll n is. 

 

Diákoknak 50% kedvezmény 
az elméleti tandíjból. 
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
JÚNIUS 29.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Szabó Viktória, Kossuth L. u. 60.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Misinkó Miklósné, Köztársaság u.
69., Varga Lászlóné, Kossuth L. u.
44.  
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Bokorné Kozma Julianna, Né-
meth  L. u. 2. 
A Városi Mozi belépőjét 
nyerte: Farkas Józsefné, Sőtér
Kálmán u. 13., Tóthné Megyeri
Ildikó, Rigó u. 39. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utal-
ványát nyerte: Molnár Eszter, Ti-
sza u. 18. 

A ribizlit megmossuk, és leszemezzük. A

ribizlihez a súlyával megegyező mennyi-

ségű cukrot adunk. 2 dl vízből és 20 dkg

cukorból szirupot főzünk. Mikor kicsit

megsűrűsödött, hozzáadjuk a ribizlit és

összeforgatjuk. Beletesszük a megmaradt

cukrot, és lassú tűzön, gyakran kevergetve

főzzük, míg besűrűsödik és a leve kicsit ra-

gacsossá válik. Ekkor egy kevés szalicilt

keverünk hozzá, majd üvegekbe töltjük.

Vékony szalvétával letakarjuk, így hagyjuk

kihűlni. Amikor a teteje kicsi „megbőrö-

södött”, lezárjuk. 

RECEPT – Ribizlidzsem 


