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Szabó István Oscar-díjas rendező lesz a
Városi Mozi felújítás projektzáró rendezvényének díszvendége június 11-én.
(2. old.)
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Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

A Nemzeti Együvé Tartozás Parkjában
ültettek fát a Giessenből érkezett diákok,
akik a Madách iskola vendégei voltak.
(4. old.)

A GEAC atlétái egy ezüst- és két bronzérmet szereztek a Székesfehérváron megrendezett országos váltóbajnokságon.
(8. old.)

Tessék választani!

Esélyegyenlőség Hete

Jó példák

Júniusi kulturális programözön

Negyedik alkalommal rendezték meg városunkban az Esélyegyenlőség Hete programsorozatot a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
koordinálásával.

A gödöllői programkínálat egész
évben elkényezteti az itt élőket
és a városunkba látogatókat, hiszen egymást érik a különböző
koncertek, kiállítások. Júniusban azonban különösen gazdag
választék áll majd az érdeklődők
rendelkezésére, s nem csak napközben, este, sőt éjszaka is válogathatunk majd a kínálatból.
A könyvünnep már a múlt héten megkezdődött, s a hét folyamán is folyamatosan váltják egymást a rendezvények a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központban. A Hagyományos Könyvnapi sokadalom több
hetes rendezvénysorozattá bővült abból az alkalomból, hogy az intézmény
az idén ünnepli megújulásának 10.
évfordulóját.
Új kiállítással köszönti a nyarat és
a „Híres hölgyek Gödöllőn – 2012 a
Nők Éve” programsorozatot a Gödöllői Királyi Kastély. A Titkok, bálok,
utazások – Erzsébet királyné és magyar udvarhölgyei című időszaki kiállítás június 8-án nyílik, s arra ad választ, hogy kik is voltak ezek a királynét szolgáló hölgyek, mi mindent tudhattak Erzsébetről, hogyan éltek, s
miről mondtak le azért, hogy a királynét szolgálhassák. A vitrinekben elhelyezett tárgyakat szemlélve, a kiállított levelek másolatait böngészve a
látogató elképzelheti, milyen is lehe-

Május 21-25. között a fővárosi intézmény és a Gödöllőn működő oktatási-, szociális intézmények és a civilszervezetek összefogásával valósultak meg a programok, amelyek célja
megismertetni és erősíteni a város lakóiban az akadálymentes szemléletet,
megmutatva a fogyatékkal élők értékeit és mindennapjaik nehézségeit.

tett ennek a titkos, zárt udvari világnak a részese lenni. A megnyitót követően június 9-10-én, szintén „A
Nők Éve” programjaihoz és a kiállításhoz kapcsolódva a Koronázási hétvége ígér kellemes kikapcsolódást kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A
kétnapos esemény során többek között színi előadások, múzeumpedagógiai- és kézműves foglalkozások, koncertek és kirakodóvásárok lesznek.

Összefogás a
cukorbetegekért
Több szakmán átívelő összefogás eredményeképpen valósult meg hazánkban a cukorbetegség szemészeti szövődményeinek rendszeres
felügyelete. Az összefogás szereplői az Első
Magyar Optikus Zrt. és a Semmelweis Kft.,
amelyek a szemorvos társaság és a diabétesz
társaság szakmai támogatásával fejlesztették ki
jövőbe mutató rendszerüket, melynek gödöllői
végpontja az EMO Belvárosi Szemészet Optikában kerül átadásra.
Az vizsgálóhálózat célja, hogy minden hazánkban élő cukorbeteg ember szemfenéki vizsgálatát előírt módon évenkénti rendszerességgel el
tudjuk végezni.
Jelenleg Magyarországon élő regisztrált cukorbetegek száma 750.000 fő, számuk azonban folyamatosan nő. A növekedés mértékét mutatja,
hogy a WHO a cukorbetegséget járvánnyá nyilvánította.

Sok gondot okoz a cukorbetegek számára a
szemfenéki szövődmény évenkénti rendszeres
vizsgálata, mivel a szemorvosok kapacitása
nem teszi lehetővé a gyors bejutást az egészségügyi ellátásba. Sokszor hónapokat kell várni,
mire a páciens át tud esni a vizsgálaton.
Nem szabad könnyelműen venni a vizsgálat jefolytatás a 12. oldalon
lentőségét,

A legtöbbeket várhatóan a június
16-án megrendezendő Múzeumok Éjszakája mozgatja majd meg. Az idén
is valamennyi művészeti és kulturális
intézmény nyitva áll majd az érdeklődők előtt. Több mint tíz helyszínen lehet majd válogatni az éjfélig tartó
programok – koncertek, kiállítások,
művészeti foglalkozások, színi előadások között, ahová kisvonat könynyíti meg az eljutást.

A hónap utolsó szombatján is ünnepi események részesei lehetünk, a
Magyar Szabadság Napjáról hagyományosan a Világfánál megrendezett
műsorral emlékezünk meg. Az idei
esztendőben Koltay Gábor rendezésében „A szeretet breviáriuma” címmel láthatnak összeállítást.
(kapcsolódó írások és programok
a 6. és a 9. oldalon)

A több pillérre épülő Esélyegyenlőség Hete amellett, hogy felhívja a
külvilág figyelmét a fogyatékkal élőre, küldetésének tartja azt is, hogy az
érintettek elé pozitív példát állítson.
Művészeti programok, beszélgetések, érzékenyítő programok várták az
érdeklődőket a főtéren, a könyvtárban
és az idősek otthonában. A rendezvénysorozat két védnöke Szentes Tamás főpolgármester-helyettes és Gémesi György polgármester volt.
(folytatás a 4. oldalon)

Közös érdek a szabályok betartása

“TISZTA UDVAR– RENDES HÁZ”

Felújítások és a karbantartások
A terveknek megfelelően halad a munka a Lumniczer utcában, ahol május 21. óta a Rákos-patak hídjának átépítésén
dolgoznak. A bontást már elvégezték, a héten a kútalapozási
munkák kezdődnek.
A felújítás miatt a területen megváltozott a forgalmi rend. A Lumniczer utcát a Kampis Antal tér és a Szent János utca közötti szakaszon lezárták, a
forgalmat a Bajcsy Zsilinszky utcaSzőlő utca-Szent János utca irányába
terelték el. A Volánbusz járatai a Bajcsy Zsilinszky utca-Szőlő utca Bethlen Gábor utca közötti útvonalon közlekednek. A Kampis Antal teret a Petőfi tér felől közelíthetik meg a gépjárművel közlekedők, és a kihajtás is
a Petőfi tér felé lehetséges. Jó hír a
gyalogosoknak, hogy nekik nem kell
kerülni, számukra ideiglenes hidat
alakítottak ki.
Az átépítés a tervek szerint július
elejéig tart. A kivitelezők kérik a lakosság és a közlekedők türelmét.
A VÜSZI Kft. a héten megkezdi a
Lumniczer utcai és Szőlő utcai szakaszon a Rákos-patak szilháti mellékágának mederrendezését is. A mederszakasz kaszálása már megtörtént, a
héten a szükséges, a víz lefolyását
akadályozó, a mederben található
bokrok és egyéb növényzet eltávolítását végzik, majd gépi munkával a
szabályos mederszelvény kialakítására kerül sor.
A nyári munkák részeként a VÜSZI

folyamatosan végzi a városi közterületeken az útpadkák és az élővizek
medrének kaszálását ott, ahol az nem
a lakosság feladata. Fontos azonban,
hogy az ide vonatkozó 29/2008. (X.
27) számú önkormányzati rendelet értelmében, a járda és az úttest közötti
szakasz rendben tartásáról, így az ott

FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata az ökováros-koncepció keretében – civil kezdeményezésre, és a civil szervezetekkel szoros együttműködésben – meghirdeti a
„Tiszta udvar - rendes ház” programot.
A program célja, hogy a lakosság aktív
részvételével városunk a környezeti fenntarthatóságot szem előtt tartva egyre gondozottabb és esztétikusabb képet mutasson, és a gödöllőiek mind többen érezzenek személyes felelősséget környezetük állapotáért. Ennek érdekében
mintaként állítanánk a közösség elé azokat a portákat (családi házas és társasházas környezetben egyaránt) amelyek hozzájárulnak a közös értékrendünkben kialakuló vonzó és környezettudatos városképhez.
Első lépésként a következő témákban várjuk javaslataikat:
1. Legyen-e a programnak eltérő elnevezése, és ha igen, mi legyen az?
2. Mik legyenek a bírálat szempontjai a családi házaknál, és mik a társasházaknál? (tisztaság, gondozottság, változatos növényzet, virágosság, gondozott közterületi rész a porta előttig, fenntarthatóság? …)
Javaslataikat 2012. június 6-i várjuk a tisztaudvar@godollo.hu e-mail címen, vagy a Városháza portáján elhelyezett gyűjtőládába.
Résztvevő civil szervezetek: Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület,
Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete, Gödöllői Lokálpatrióta Klub, Gödöllői Kertbarát Kör, Gödöllői Városvédő Egyesület,
Greendependent Fenntartható Megoldások Egyesülete, Lakásszövetkezetek
és Társasházak Országos Szövetsége Gödöllői Szervezete.

lévő csapadékvíz elvezető árkok tisztántartásáról annak az ingatlannak a
tulajdonosa köteles gondoskodni, aki
előtt található. Elsősorban a nyílt és
nem burkolt csapadékvíz-elvezető árkok, illetve szikkasztók esetében fontos, hogy nyáron rendszeresen nyírják
a füvet, valamint távolítsák el a nye-

sedékeket annak érdekében, hogy az
ne akadályozza a csapadékvíz elfolyását. Természetesen a nagyobb karbantartási munkákat, javításokat a
VÜSZI továbbra is elvégzi, közös érdek azonban, hogy a helyi rendeletet
mindenki betartsa.
Az Alsóparkban is zajlik a munka.

Meg kell szüntetni az elviselhetetlen zajt!

Ide, lapzártánkkal egy időben helyeznek ki új közlekedési táblákat. A park
valamennyi, gépjárművel közlekedhető bevezető útjaihoz mindkét irányból
behajtani tilos, kivéve engedéllyel jelentésű tábla kerül, s ugyanilyet helyeznek a Művészetek Háza mögötti területhez is. Az ide érkezőknek, és a lakos-

ságnak a 6-os számú várakozási övezet,
a Művészetek Háza melletti nagy parkoló áll rendelkezésére. Behajtási engedélyt csak a területen feladatot ellátók
kaphatnak. A rend betartását a rendőrség
és a közterület-felügyelet munkatársai is
ellenőrizhetik, s mindkét szervezet jobj
gosult bírságolni is.

Szükséges a kamerás rendszer

Aláírásgyűjtés Blahán
Mint arról áprilisban beszámoltunk, aláírásgyűjtés indul a blahai városrészben
annak érdekében, hogy az M3-as autópályának a területen átvezető szakasza
jobb oldali részén is megfelelő magasságú, minőségű és a jelenleginél hoszszabb zajvédő fal épüljön. Erről lakossági fórumon született döntés.
Az aláírásgyűjtést a terület önkormányzati képviselője, Pecze Dániel kezdeményezte, mivel az M31-es autópálya
megépítésével és az M3-assal való
összekapcsolásával olyan jelentősen
megnőtt a terület zajszennyezése, ami
már elviselhetetlen az ott élők számára.
A városrészben kétszer végeztek zajszint mérést, egyszer az Állami Autópálya Kezelő Zrt., egyszer pedig az önkormányzat megrendelésére. Az ÁAK
szerinti a fal megépítése – saját mérésének adatai szerint – nem indokolt, az önkormányzati mérés eredményeit pedig
nem fogadta el.
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Az önkormányzat a lakossággal összefogva próbál megoldást találni a problémára. Ennek egyik eszköze az aláírásgyűjtés, illetve, ha szükséges, az önkormányzat megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a blahai
városrészben megszűnjön az autópálya
okozta elviselhetetlen zaj.
Felhívás!
Kérjük a Blahai városrész lakóit,
hogy aláírásukkal támogassák az
M3-as autópálya melletti zajárnyékoló fal meghosszabbításának és
megemelésének kérvényét. Az aláírás-gyűjtő ívek az alábbi helyeken
találhatóak meg: Manna (Rét u. Blaháné sarok), Prémium Csemege
(Hunyadi u. - Öreghegyi sarok), Tapéta Téka (Hunyadi u. - Radnóti sarok), Zöldség-gyümölcs bolt (Hunyadi u. - Csillag sarok) , Élelmiszer
Bolt ( Balháné u.106).

A képviselő-testület májusi ülésén arról
döntött, kamerás megfigyelő rendszer
ügyel majd a szelektív hulladékgyűjtő szigetek tisztaságára annak érdekében, hogy
megszűnjön az az áldatlan állapot, ami hónapok óta rengeteg problémát jelent a lakosságnak, az önkormányzatnak, és többletköltséget a Zöld Híd Régió Kft-nek. A
döntés létjogosultságát az alábbi kép is igazolja, ami a múlt héten készült a Klapka utcai buszfordulóban. Az illegális hulladéklerakás megszüntetéséhez azonban szükséges a lakossági partnerségi is. Aki illegális
hulladéklerakást észlel, az napközben a
VÜSZI Kft. Ügyfélszolgálati Irodáján jelezheti (410-295), az esti órákban pedig a járőrszolgálatot (20/524-0340) hívhatja.

Oscar-díjas vendég a mozi felújítás
projektzáró rendezvényén
A városi mozi március vége óta megújulva, a legmodernebb technikával
felszerelve, ám a helyi pénztárcákon
mért árakon nyújtja szolgáltatásait a
filmrajongóknak. A felújítás projektzáró rendezvényére június 11-én kerül sor, amin a filmszakma kiválósága, az Oscar-díjas Szabó István filmrendező lesz az est vendége.
A múlt évben eredményesen szerepelt az önkormányzat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium „art” mozihálózat digitális fejlesztésére kiírt pályázatán, így a városi mozi digitális fejlesztésére 11,7 millió forintos támogatást nyert el. Ezt követően – szinte
kapcsolódva a NEFMI pályázatához
– a Nemzeti Kulturális Alap (NKA)
Mozgókép Szakmai Kollégiuma írt ki
pályázatot, az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása érdekében moziszerver beszerzésre. Ezen

is eredményes volt a részvétel, Gödöllő Város Önkormányzatának
4.000.000 Ft támogatást ítélt meg az
NKA (pályázati azonosító:1005/128).
A két pályázat eredményeként is
óriási lett volna a fejlődés, a mozit
üzemeltető Reményi Richárd azonban úgy döntött, ennél is tovább lép, s
beruházott egy olyan berendezésbe is,
ami a digitális vetítés mellett a 3D-s
filmek lejátszását is lehetővé teszi.
A XXI. századi látványhoz korszerű hangzás társul, mivel megújult,
digitális hangrendszert szereltek be, s
mindehhez a nézőteret is megszépítették.
Június 11-én este, 18 órától Szabó
István legújabb, Az ajtó című filmjét
láthatja majd a közönség. A film Szabó Magda önéletrajzi ihletésű regényéből készült.
bj

Gödöllőig járna a kettes metró
Magasvasút lehet a gödöllői HÉV-ből, illetve a 2-es metróból, legalábbis a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) legújabb tervei
szerint. A vonatok hídszerű építményen, az autók és a gyalogosok fölött haladnának. A BKK európai uniós támogatást kapott a
tervek elkészítésére.
Összekötnék a HÉV-et és a 2-es metrót az Örs vezér terénél, így a metró egészen Gödöllőig járna – járta be a hír a sajtót a múlt héten, miután a témában
Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója nyilatkozott a Blikknek.
Mint kiderült, a tervek szerint a két sínpár a föld fölött jó pár méterrel találkozna, a pályát pedig már a Pillangó utcától elkezdenék megemelni. A metrók
egy része egy állomással kintebb, Rákosfalvánál visszafordulna, egy része pedig továbbindulna Gödöllő felé.
“Nincs még döntés, hogy melyik megoldást választjuk, de mindenképp az
olcsóbbikat. Lehetséges, hogy lábakon áll majd a pálya” – erősítette meg Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója, aki elmondta, ez a technika nem zajosabb,
mint a jelenlegi, földfelszíni közlekedés, és az Örs vezér terén, illetve a XVI.
kerületben nem zavarná a városképet sem.
A HÉV csak ott emelkedne a magasba, ahol most fénysorompóval keresztezi
a merőleges utakat. Azért szüntetnék meg a kereszteződéseket, hogy semmiféle
közlekedési baleset ne akadályozhassa a HÉV haladását, különben időről időre
az egész 2-es metró leállna.
A költségeket azonban egyelőre még nem tudni pontosan: a HÉV és a metró
pályájának összekapcsolása 10-15 milliárd forintba kerülne, ez azonban csak a
költségek kisebb része, ugyanis a teljes HÉV-vonalat is át kellene építeni, már
csak azért is, mert itt még bal oldali menetiránnyal járnak a szerelvények, mint
a második világháború előtt, így például a biztosítóberendezéseket és a menetirányító lámpákat is át kellene szerelni az ellenkező oldalra. A sok évtizedes
zöld HÉV-szerelvények cseréje ugyancsak több tízmilliárd forintba kerülne.
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Mi lesz az államosítás után?

A helyi demokrácia helyzetét figyeli az Európa Tanács

Gödöllőn tájékozódtak a jelentést készítők Bizonytalanság
Hazánkban tartózkodott az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongreszszusa Monitoring Bizottságának delegációja május 23-tól
25-ig. A látogatás célja volt,
hogy tájékozódjanak hazánkban a helyi demokrácia folyamatáról, alakulásáról. A bizottság az országokról ötévente
készít jelentést, így figyelemmel kísérik a magyar helyi közigazgatási reform irányait. A látogatás egyben a Magyarországról szóló jelentés megalapozásának része volt.
A delegáció tagjai május 23-án valamennyi önkormányzati érdekszövetséggel tárgyalóasztalhoz ültek, hogy
tájékozódjanak a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájával kapcsolatos kérdésekben, többek között, hogy
az abban foglaltakat megfelelő módon alkalmazzák-e hazánkban a gyakorlatban, hogyan viszonyul az Alaptörvény a helyi önkormányzatokhoz,
és milyen az önkormányzatok pénzügyi autonómiája.
A tanácskozáson a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) részéről dr. Gémesi György elnök vett

részt, aki ismertette a kérdésekben a
MÖSZ álláspontját. A polgármester
meghívására május 25-én pedig a Gödöllői Királyi Kastélyban ültek tárgyalóasztalhoz, hogy a vizsgált kérdésekben Gödöllő, és a MÖSZ szempontjából tájékozódjanak. Az eszmecserén a MÖSZ elnökség részéről Gémesi György elnök mellett Olajos Mihály, Szentpéterszeg és Prozlik László, Gádoros polgármestere vett részt.
A delegáció tagjai többek között az
új önkormányzati törvénnyel kapcso-

latosan, a város pénzügyi helyzetével,
valamint a közigazgatási reform és a
Széll Kálmán Tervnek a helyi önkormányzatokra gyakorolt hatásával
kapcsolatban tettek fel kérdéseket.
A delegáció által a mostani látogatás alapján készülő jelentés még októberben a Monitoring Bizottság elé kerül Strasbourgban, ezt követően pedig várhatóan 2013 márciusában kerül elfogadásra az Európa Tanács plenáris ülése elé.
(b.z.)

Átadások, átvételek – jobb lenne fokozatosan

Közeleg a járási hivatalok felállításának ideje
Ha a járási hivatalok felállítása, a feladat
és hatáskörök átadás-átvétele is hasonlóan zajlik majd, mint a szabálysértési
feladatok átadás-átvétele, akkor nem jól
működő közigazgatás lesz, hanem működésképtelen önkormányzati, illetve
járási hivatalok, ideges állampolgárokkal – mondta dr. Nánási Éva, Gödöllő
főjegyzője, a Jegyzők Országos Szövetségének (JOSZ) elnöke azon a kerekasztal beszélgetésen, amit a járási rendszer kialakításának gyakorlati kérdéseiről rendeztek a 2. Országos Önkormányzati és Közigazgatási Konferencián, május 24-én, Budapesten.
A közigazgatás átalakításának jelenleg leginkább aktuális kérdése, hogyan
állnak majd fel, s miképpen fognak működni a járási hivatalok, amelyeknek az
államigazgatási feladatokat kell majd
jövő januártól átvenniük a jegyzőktől.
Ezt a problémakört járták körül a 2. Országos Önkormányzati és Közigazgatási Konferencián, a közigazgatási rendszer átalakításának gyakorlati kérdéseiről rendezett kerekasztal beszélgetés
résztvevői is.
Elsőként Oláh Miklós, a Hétfa Kutatóintézet munkatársa ismertette azt az
vizsgálatot, ami a járások kialakítását
2011 márciusa és szeptembere között
megelőzte. Ennek során, a „valós térhasználat” és a „területi identitás” szempontjai alapján megállapították, hogy
körülbelül 240-250 járási központnak
alkalmas településre lenne szükség, enynyi azonban nem áll rendelkezésre. Felmerült a már meglévő kistérségek járásokká alakításának lehetősége is, ám

azok nem feleltek meg a járásokkal
szemben támasztott követelményeknek.
Nem feledkeztek meg a településszerkezet sajátosságairól és a történelmi hagyományokról sem, így hét különböző
variációt is dolgoztak ki, amiből a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
(KIM) illetékesei kiválasztották a számukra legmegfelelőbbet. Ebben a koncepcióban 160 járás szerepelt, jelenleg
175 járásnál és 23 fővárosi körzetnél tartunk.
Dr. Virág Rudolf, a KIM területi
közigazgatásért felelős helyettes államtitkára a járásokkal kapcsolatos kritikákra és kérdésekre reagált. A lehatárolás
területi és népességbeli aránytalanságait
hazánk településhálózatának országrészenkénti eltéréseivel magyarázta, különös tekintettel az alföldi, valamint a
nyugat-dunántúli megyék közötti településszerkezeti különbségekre. Elmondta: vizsgálják annak lehetőségét, hogy a
különböző járásokhoz tartozó települések miként működtethetnének közös
polgármesteri hivatalt, ám erre csupán
törvénymódosítás után nyílhat lehetőség. Könnyebb dolguk van azoknak a
településeknek, amelyeknek jelenleg
nem rendelkeznek okmányirodával, de
szeretnének kormányablakot működtetni. Semmi akadálya ugyanis, hogy kiépítsék maguknak, de ezt csak saját
költségükön tehetik.
„A közigazgatás átalakításának kezdeti lendülete mintha kicsit alábbhagyott volna, a nagyszabású reformkoncepciókhoz képest lassú visszarendeződés
tapasztalható a járási hivatalokkal kap-

csolatos törvényjavaslatnál – állapította
meg dr. Nánási Éva, a Jegyzők Országos Szövetségének (JOSZ) elnöke, az
átállással kapcsolatos problémákat ecsetelve. Mint elmondta, korábban arról
volt szó, hogy a jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási feladatokat átveszi
az állam, ám a legfrissebb koncepciót
elolvasva úgy látja, hogy neki, mint a leendő járásközpont jegyzőjének csupán
20-30%-kal lesz „kevesebb” feladata.
Nánási Éva a maga részéről már
megkezdte a felkészülést Gödöllőn: folyamatban van hivatalában munkakör
szerint a személyi állomány és az infrastruktúra szétválogatása, és több forgatókönyvet is kidolgoznak a kormányhivatallal való megállapodásra. A jegyző
asszony ezzel együtt nem túl optimista.
Kedvezőtlen tapasztalatokat szereztek a
szabálysértési feladatok átadás-átvételével, és ha 2013. január 1-jéig, – amikor
egyszerre kerül napirendre a polgármesteri hivatalok átalakítása, a kistelepüléseket érintő közös hivatalok létrehozása
és a járási hivatalok felállítása – nem készülnek fel megfelelően, jól működő
közigazgatás helyett működésképtelen
önkormányzati-, illetve járási hivatalok
lesznek, és nagyon ideges állampolgárok járkálnak majd egyikből a másikba.
A JOSZ ismét felajánlja segítségét a feladatok előkészítésére és a végrehajtás
megtervezésére, amire nagyon kevés az
idő. „Talán megérné az egyidőben jelentkező szervezet átalakításokat átütemezni, és várni fél-egy évet az önkormányzati közös hivatalok felállításával”– zárta szavait a JOSZ elnöke. MP

Újságírók ismerkedtek Gödöllővel
Gödöllő nevezetességeivel és legújabb fejlesztéseivel ismerkedtek a
Magyar Újságírók Országos Szövetségének tagjai május 25-én. Az ötven fős csoport a Királyi Várót, a
Damjanich János Általános Iskolát,
a Zöld Óvodát, valamint a Művészetek Házát és a Királyi Kastély európai uniós elnökségi helyszíneit tekintették meg. A vendégeknek a Lovardában Gémesi György polgármester számolt be az aktuális fejlesztésekről és programokról.
(b.j.)

Egy hónap múlva vége a 2011-2012-es
tanévnek, de még mindig sok az olyan
kérdés a közoktatás átalakítása ügyében,
amire sem a pedagógusok, sem az önkormányzatok, sem a szülők nem ismerik a választ. A bizonytalanságot fokozzák a köznevelési törvény és a Széll
Kálmán Terv 2.0 közötti ellentmondások is. Az 1,4 millió tanulót és 121 ezer
pedagógust érintő, nyitott kérdésekre
keresték a választ „Az intézményfenntartás kérdőjelei az államosítás után” című szakmai értekezlet résztvevői – köztük Gémesi György, a MÖSZ elnöke –
május 22-én, Budapesten.
Galló Istvánné, a Pedagógus Szakszervezet (PSZ) elnöke szerint a köznevelési törvény és a Széll Kálmán Terv
2.0 legnagyobb ellentmondása az, hogy
az utóbbi a teljes államosítás helyett
visszahelyezi a működtetéssel kapcsolatos feladatokat az önkormányzatokhoz,
a települések azonban nem tudják, miből fogják az üzemeltetéssel és karbantartással kapcsolatos költségeket kigazdálkodni, és tömegesen adják intézményeiket valamely egyháznak. Ha azonban egy, az önkormányzat az egyetlen
iskoláját adja egyházi kezelésbe, akkor
sérül a világnézeti semlegességhez való
oktatás alkotmányos joga, és a pedagógusok is kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek.
A PSZ elnöke bírálta a napokban elfogadott Nemzeti Alaptantervet is, mivel abban a közoktatás uniformizálásának, az intézményi önállóság megszüntetésének eszközét látja, míg a technikailag hiányos, hatástanulmányok nélkül
készült köznevelési törvény bevezetése
nagy arányú forráskivonáshoz, intézmények összevonásához és megszüntetéséhez, pedagógusok ezreinek elbocsátásához, a közoktatás összeomlásához vezet.
Nem látja optimistábban a jövőt Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke
sem. Úgy véli, érthető, hogy a felelősen
gondolkodó önkormányzatok az egyházakhoz menekítik oktatási intézményeiket, az viszont baj, hogy ezt a pedagógusokkal és a szülőkkel való egyeztetés
nélkül teszik. A szakszervezeti vezető
attól is tart, hogy sosem valósul meg a
szakma előtt mézesmadzagként elhúzott pedagógusi életpályamodell, vagy
ha igen, akkor annak költségeit az elbocsátott kollégákon fogják megspórolni.
Felhívta a figyelmet az öt ágazati
szakszervezet által a Pedagógusok Napjára szervezett demonstrációra is, melynek legfőbb célja, hogy egy évvel halasszák el a köznevelési törvény hatályba léptetését.

„Bármerre, ahol csak jártam az országban, azt tapasztaltam, hogy a települések szeretnék megtartani iskoláikat” – osztotta meg országjáró konzultációsorozatának tapasztalatait a konferencia résztvevőivel Gémesi György. A
települések többsége ugyanis jó gazdái
voltak intézményeiknek, csak az évek
alatt „kiment alóluk a finanszírozás”.
Ezért teljesen elfogadhatatlan – folytatta
–, hogy a jövőben miért nem lehet egy
önkormányzat intézményfenntartó, amikor egy alapítvány vagy egyház igen. Gémesi György nem érti azokat az önkormányzati érdekszövetségeket vezető
kormánypárti politikusokat sem, akik
most nem emelik fel a szavukat, s homlokegyenest mást mondanak annak,
amit 1990-ben képviseltek.
A MÖSZ elnöke egyetért az esélyegyenlőség megteremtésének céljával,
de szerinte annak nem a teljes közoktatás központosítása, hanem a mindenütt
egyenlő színvonalú oktatás feltételrendszerének biztosítása lenne a megfelelő
eszköze. Gémesi György szerint a közoktatás jelenleg működő, jó szerkezetének átalakítása, szétverése több mint hiba, és számos veszélyt rejt magában. A
második Széll Kálmán Tervben nincsen
pontosan tisztázva, hogy mi a fenntartás
és az üzemeltetés közötti különbség, s
hogy az intézmények fenntartásának és
felújításának költségeit miből teremti
majd elő az önkormányzat, azt pedig jó
lenne tudni, miképpen lehet majd a hároméves kortól kötelező óvodáztatást
úgy megoldani, hogy az „többletlétszámmal ne járjon”.
Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere, a Magyar Faluszövetség elnöke a kistelepülések szemszögéből közelítve világított rá a köznevelési törvény
ellentmondásaira. „Minden egyes nap,
ami bizonytalanságban telik, rontja a
kistelepülési közösségek pozícióit – fogalmazta –, ugyanis, amíg nem tudjuk,
meddig lesz a településünkön felső tagozatos iskola, a szülőkben az az érzés
erősödik, hogy biztosabb a városi iskolába íratni a gyermeküket.”
Zsombok Lajos, Lengyeltóti polgármestere, aki polgármesterré választása
előtt intézményvezető, és évtizedekig
pedagógus volt más problémákra hívta
fel a figyelmet. Szerinte – többek között
– arra is választ kellene találni, hogy mi
lesz az integrált intézményekkel, a
konyhákkal, a sportcsarnokokkal, valamint, hogy ki finanszírozza majd a pedagógusoknak nem minősülő, de az oktatói munkát segítő alkalmazottak bérét.
(m.p.)

Még egy emeletet kapott a gépmúzeum

Fél hektár új oktatási tér
Dr. Solti László, a Szent István Egyetem rektora, dr. Szűcs Lajos, a Regionális Fejlesztési Tanács elnöke és dr.
Köpeczi Bócz Tamás miniszteri biztos
május 25-én ünnepélyes keretek között
átadták a közel 1,7 milliárd forintos beruházásból megvalósult Műszaki- és
Természettudományi Oktatóközpontot
városunkban. A projekt keretében két év
alatt 4455 négyzetméter oktatási tér
épült, valamint 5964 négyzetméter oktatási teret újítottak fel. Az eseményen
részt vett dr. Gémesi György polgármester és Tóth Tibor alpolgármester.
Az 1960-as évek oktatási tereket bővítő valamint a múlt évtized
második felében megvalósult kollégiumfejlesztéshez mérhető beruházással a Gépészmérnöki Kar gyakorlati
oktatási infrastruktúrája
teljes mértékben megújult, a gyakorlati képzési laborterület közel

kétszeresére növekedett és korszerű eszközparkkal bővült.
A fejlesztés két helyszínen, az európai hírű gépfejlődés-történeti gyűjteménynek otthont adó épületben és a tanműhelyek területén valósult meg,
mondta el az ünnepségen dr. Szabó
István dékán. A projekt révén 22 új oktatótér létesült, míg 18-at felújítottak.
Többek között új videóstúdió és energetikai labor épült. Utóbbiban egy kis szélkerék is szolgálja a hallgatók képzését.
(l.t.)
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Újra Házat Hazát Alapítvány

Az Esélyegyenlőség Hete

Első helyes életútpályázat

Példák és értékek
(Folytatás az 1. oldalról)
Az Esélyegyenlőség Hete keretében
lehetőség nyílt a találkozásra Antal

Zsuzsával, akinek neve összefonódott a Centrál Színházban Rudolf Péterrel a főszerepben nemrég bemutatott „Mégis, kinek az élete?” című

előadással, ami egy autóbalesetben
megbénult szobrász történetével ismerteti meg a közönséget. A darab
bemutatását jelentősen inspiráló Antal Zsuzsa maga is egy baleset következtében került kerekesszékbe, s
most személyesen mesélt arról, hogyan, miként lehet túlélni és feldolgozni egy ilyen helyzetet. A beszélgetésnek kiváló helyszínéül szolgált az
akadálymentesen megépített Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ, aminek konferenciatermében azok is kényelmesen elfértek,
akik kerekesszékkel érkeztek az előadásra.
A hét folyamán a szintén akadálymentesen kialakított főtéren is rendeztek programot. Az érdeklődők a

Lapzártánk után vette át az első díjat Lőrincz Kálmán a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma
által a 60 év felettiek számára
kiírt életútpályázatra benyújtott írásáért, közel háromezer
pályázó közül.
„Térfoglaló” keretében többek között
kipróbálhatták hogyan lehet közlekedni a kerekesszékkel, és azt is,
hogy lehet látás nélkül felismerni,
megkülönböztetni a dolgokat egymástól.
Az érzékenyítő programok sorában
több közösségi rendezvény is helyet
kapott, amelyekbe nagy számmal
kapcsolódtak be az iskolák, részben
az oktatási intézményekben, másrészt
jk
a fővárosi szociális otthonban.

Újra zöldell Giessen fája
Új kocsányos tölgyet ültettek el a Nemzeti Együvé Tartozás
Parkjában május 21-én a Madách Imre Iskolával partneri
kapcsolatot ápoló giesseni Theodor – Litt Schule diákjai.

A Gödöllőn jól ismert közgazdász
mintegy húsz évvel ezelőtt a nevével
fémjelzett és szintén közgazdász felesége, Máthé Gizella segítségével is
működtetett Házat Hazát Alapítvány
tevékenysége révén került az érdeklődés előterébe. Amerikai mintára
kalákában szerveztek házépítést.
Lőrincz Kálmán 1969-ben az
Egyesült Államokba távozott. Az ott
töltött évek alatt találkozott és kapcsolódott be a Habitat mozgalomba,
amit Jimmy Carter volt elnök kétkezi
munkával is segített.
A magyar változatban részt vevők
500 óra társadalmi munkát vállaltak
az otthonteremtő építkezésekben, azzal a reménnyel, hogy előbb-utóbb
nekik is segíteni fognak a családi fé-

A parkban Gödöllő testvérvárosainak képviselői számos fát ültettek el néhány évvel ezelőtt, a giesseni fa azonban kiszáradt.
Most ezt pótolták a városunkban vendégeskedő német diákok.
Deme István és Rüdiger Schmid-Pfähler pedagógusok odaadó
munkájának köszönhetően immár 19 éves a két szakiskola kapcsolata.

Alapítványi nap a Szent János utcai óvodában
2012. május 11-én alapítványi gyermeknapot rendezett a Szent János utcai
óvoda gyermekeinek az óvoda Mesék
Háza Alapítványa.
Délelőtt ugrálóvárak, arcfestők, kerékpáros-rolleros akadálypálya várta a
gyermekeket. Kisvonattal jártuk körbe
Gödöllő nevezetességeit.
Délután óvónői meseelőadással szórakoztattuk őket, majd 104 szülő és gyermek részvételével 1 km-t kerékpároztunk motoros rendőri felvezetéssel az óvoda
környékén. A napot jutalmazás és tábortűz zárta.
Dr. Pappné Pintér Csilla óvodavezető

„Válasszunk magunknak csillagot”

Újabb sikeres programok a Petőfiben
Hagyományainkhoz híven az iskola természettudományi teamje az idei tanévben is több új kezdeményezéssel öregbítette a Petőfi Sándor Általános Iskola jó
hírnevét.
Munkatervünkben a tanév vége felé szereplő Csillagászati, Távközlési és Informatikai Világnap programjait ismét újdonságokkal bővítettük.
A Csillagászati Világnap tiszteletére
Klagyivik Péter csillagász, volt tanítványunk csapatával nálunk mutatta be
először működés közben az „Utazó Planetárium”-ot. Erre az eseményre április
20-21-én került sor. Az egynaposra
tervezett bemutatót a nagy érdeklődésre
való tekintettel kellett meghosszabbítani. Az előadásokra az iskola tornatermében felállított 5 méter átmérőjű, hordozható, felfújható kupolában (képünkön) került sor. A gyerekek 30 perces
előadások során ismerhették meg a csillagos égbolt rejtelmeit a korosztályuknak megfelelő szinten. Az érdeklődők
létszáma körülbelül 400 fő volt, akik a
János utcai óvodások, az iskola alsó- és

felső tagozatos diákjai közül kerültek ki.
Mindannyian gyönyörködhettek az előadás bevezetőjében a naplementében, az
égbolton látható csillagképekben és a
meteorhullásban. Ezt követően került
sor a gyerekek életkorához igazodó
folytatásra, amelynek során egy lenyűgöző, teljes kupolás film segítségével
virtuális utazáson vehettek részt a Naprendszerben.
A résztvevőknek igazi élményt jelentett az „Utazó Planetárium”. A
Távközlési és Informatikai Világnap mottója: „A múlt tárgyai köztünk élnek” szellemében indítottuk meg az előzetes
gyűjtőmunkát. Felhívásban a
honlapunkon és személyesen

BEFOGADÓ CSALÁDOKAT KERESÜNK!
A GÖDÖLLŐI TESTVÉRVÁROSI EGYESÜLET NEVÉBEN
KÉT ÉJSZAKÁRA BEFOGADÓ CSALÁDOKAT KERESÜNK
12‐16 ÉVES GYEREKEK SZÁMÁRA.
A fiatalok kilenc testvérvárosunkból nemzetközi program
keretében látogatnak
GÖDÖLLŐRE 2012. JÚNIUS 29. – JÚLIUS 1. KÖZÖTT.
Idegen nyelv ismeretének hiánya nem akadály.
SZÍVES JELENTKEZÉSÜKET VÁRJUK:
Sándorné Pálfalvy Beáta, az Egyesület elnöke
e‐mail: godollo.gte@gmail.com Tel: 06/30 9673070

az osztályokon keresztül kértük és vártuk régi tárgybeli emlékeket, eszközöket, berendezéseket, a történeti fejlődést
bemutató, a témához kapcsolható anyagokat. A kiállítás berendezésére az iskola könyvtára biztosította a helyszínt.
Igazi élmény volt, amikor a diákok,
illetve a kisebbek szüleik segítségével
cipelték be a ma már „matuzsálemnek”
számító berendezéseket (például Néprádiót, szalagos és elektromos írógépeket, régi számítógépet, vezetékes telefont, elektroncsöveket, a haditechnikában alkalmazott távközlési alkatrészeket, stb.). Az eszközök, berendezések jelenleg is működőképes állapotban vannak. A kiállítás berendezését, a színvonalas és ötletes gyűjtőmunkák elhelyezését az iskola 5. b és 6. b osztályának
tanulói végezték tanári segítséggel.
szoli

szekrakásban. Gödöllőn is felépült
egy sorház a Köztársaság út melletti
új negyedben, amiről lapunk is részletesen beszámolt. Vácon, Verőcén is
megjelent a Házat Hazát Alapítvány
népes csapata. Számos önkormányzat
ajánlott fel telket az építkezésekhez.
Az 1994-es kormányváltás után azonban a mozgalom állami támogatása
elapadt, s ezen az sem segített, hogy
Lőrincz Kálmán gólyalábas országjárásba kezdett.
Napjainkban Lőrincz Kálmán

nyertes pályázata mellett egy vizsolyi
építkezés is újra felhívja a figyelmet a
személyére. A zempléni település önkormányzata három telket ajánlott fel
orvos, szociális munkás és egy agrárszakember letelepítésének elősegítésére. A házak itt is kalákában készülnek, az alapítvány közreműködésével, a község és a helyi gyülekezetek
összefogásával.
A vizsolyiak elhatározott szándéka
a település fejlesztése. A távlati célok
között szerepel egy látogatóközpont
felépítése. Azt viszont már tény,
hangsúlyozta Lőrincz Kálmán, hogy
március végén, április elején 4000 fát
ültettek el Vizsolyban, amit a helybeliek a remény csemetéinek neveznek.
A kalákában történő házépítéssel
évente 2000 otthonnal tudná gyarapítani a lakásállományt a Házat Hazát
Alapítvány, társadalmi munka, önerő,
szociálpolitikai támogatás, szponzorok és az állam hozzájárulásával, véli
Lőrincz Kálmán, aki szerint a közösségi munka 30 százalékkal mérsékelheti a költségeket.
Az alapítvány szervezésében a kilencvenes évek első felében felépült
otthonokba negyven gyermek született. A szülők nagy része a közösségi
munka révén egy év alatt beköltözhetett lakásába és olyan széleskörű
társadalmi kapcsolatokat alakított ki,
amelyek későbbi boldogulásukat is
lt
elősegítették.

Felhívás – Evezős verseny az Úrréti tavon
A BLAHÁÉRT TÁRSASÁG Gödöllő Város Önkormányzatának támogatásával 2012. június 24-én Szent Iván Éj napjának délutánjára az Úrréti
tavon tartandó játékos evezős versenyt hirdet.
A versenyen szívesen látjuk különféle vízi járművek részvételét, így gumicsónak, kajak, csónak, teknő, autógumi, vízi-bicikli, stb. Szórakoztató futamokat tervezünk felnőttek és gyermekek (felnőtt kísérettel) részére. Versenytáv a tó hosszának kétszerese, bója kerüléssel.
Kérjük, akik részt kívánnak venni a játékos evezős vetélkedőn „versenyhajójuk” megnevezésével – később bemutatásával – jelentkezzenek dr. Bucsy Lászlónál, a Blaháért Társaság elnökénél személyesen vagy telefonon
(30-234-6116), Pecze Dánielnél, Blaha önkormányzati képviselőjénél
(20-503-9924), vagy Malikné Erikánál, a Blaháért Társaság titkáránál
(20-250-6563).

Trianoni megemlékezés
2012. június 4., hétfő, 18 óra

Helyszín: a Művészetek Háza Gödöllő melletti Trianon emlékmű
A megjelenteket köszönti: Dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere
Beszédet mond: Fábián Bertalan, a Török Ignác Gimnázium igazgatója
Közreműködik: a Gödöllői Városi Vegyeskar
A műsorban közreműködnek: a Club Színház művészei
A megemlékezést koszorúzással folytatódik, a programot az egyházak
ökumenikus áldásával zárjuk.
Kérjük koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb
május 31‐ig Porubjánszki Olíviánál hétköznapokon 9 ‐ 16 óráig
a +36/70‐376‐6544‐ös telefonszámon.
Egyben kérjük, hogy a rendvényhez méltó helyszíni előkészületek segítése
érdekében szíveskedjenek a koszorúkat lehetőleg 17 óráig a helyszínre
juttatni. Megértésüket köszönjük.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

2012. május 30.
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Közérthetően a hitről
Hatalmas munkát végzett Karikó
Éva újságíró, mikor Böjte Csaba
ferences szerzetessel négy terjedelmes interjúkötetet is készített
a Végtelenről.
Most, a befejező Párbeszéd a Végtelennel című kötetben egy keveset magáról,
valamint a munkájának körülményeiről
is ír. A Hogyan készült? című előszóból
megtudhatjuk, hogy nem hívő családban nőtt fel, meg sem volt keresztelve.
Huszonhárom éves korában találkozott
a vallással. Kinyílt a szeme arra is, hogy
sokan vannak, akik hozzá hasonlóan
nem kaptak gyerekkorukban, fiatalkorukban semmiféle magyarázatot arra,
hogy miért is létezik a világ, hogy mi lehet a célja az emberi életnek. Sokan
vannak, akik az Istentől való eltávolodás okozta űrt, sebeket hordoznak. Nem
talált olyan könyvet, ami a vallás útján
járatlanok kérdéseire adhat választ. Elhatározta tehát, hogy majd ő hoz létre a
hiányt pótló művet.
Miért éppen Böjte Csabára esett a
választása, miért éppen őt kérte meg,
hogy legyen a segítségére? Miért látta
jónak, hogy majd az erdélyi ferences
szerzetesnek tegye fel azokat a kérdéseket, amelyeket a vallás mibenlétét
nem ismerők feltehetnének, amelyekre
mindenki számára érthető válaszokat
kaphat?
Mint négy gyermekes édesanyát talán

az vonzotta Böjte Csabához, hogy ő árva gyerekekről gondoskodik, az első, a
dévai árvaház létesítése után még számos hasonló otthont alapított szerte
Erdélyben. Közvetlensége, természetessége, mellyel az elhagyatott, gyakran
elvadult, a többség számára kezelhetetlennek vélt gyermekeket meg tudja
szólítani, bárki számára elfogadható
lehet.
S nem csalódott. Nem kérdezhetett
olyat, amire Csaba testvér ne szolgált
volna felelettel. Sokszor példákkal illusztrálta a véleményét, elmondott egyegy történetet arról, milyen jelenségekkel, a szegénység milyen megnyilvánulásaival találkozott az utat járva.
Az interjúk is útközben készültek.
Nem egy könyvtárszoba csöndjében,
nem is kerti asztal mellett, hanem autóban, több száz kilométeres távokon,
ahogy árvaháztól árvaházig igyekeztek.
S mégis számos evangéliumi részlet
megtalálható a beszélgetésekben, talán
úgy kerítettek sort a felidézésükre, hogy
az újságírónő nála levő könyvből felolvasta őket, Csaba testvér pedig, miközben az autót vezette, magyarázatot adott
rájuk. Érdekes, elgondolkodtató véleményeit olvashatjuk arról, hogy a keresztény tanítás mennyire meghatározza
a ma emberét, még akkor is, ha nem tud
róla. „Szeresd felebarátodat…” Nem
tudja, hogy ez a mondat a Bibliában fogalmazódik meg, mégis a többség ked-

ves, udvarias az embertársaihoz, igyekszik, ha tud, segíteni a rászorulókon.
Négy nagy témakörben csoportosulnak a mostani kötet beszélgetései. Ez a
négy: Ünnep – egy asztalhoz ülni Istennel. Imádság – a lélek lélegzetvétele.
Templom, szentmise – ahol az ég a földdel összeér. A Biblia – a párbeszéd
könyve.
Végül elérkezünk az Ámenhez. Az
utószóhoz. Az összegzéshez. „Hinnünk
kell az emberben, önmagunkban! A fiatalokat az emberbe vetett végtelen hittel
kell megajándékoznunk!” – olvashatjuk
itt például. Minden oldalon egy-egy
vers vagy versrészlet is található magyar költőktől az interjúszöveg mellett.
Olyan verssorok, melyek éppen rímelnek arra, amiről éppen kérdez az újságíró, beszél a szerzetes.
-nád(Párbeszéd a Végtelennel)

A Szeretetkönyvről a városi könyvtárban

Szalay Kriszta könyvbemutatója
Lélekre vetkőzve. Ezzel a címmel
írt könyvet Szalay Kriszta, akit elsősorban mint színművészt ismerhettünk meg. Június 7-én,
könyvén keresztül, életéről vall
nekünk.
Szalay Kriszta a Katona József Színházban mutatkozott be az 1980-as évek
közepén Spiró György Csirkefej című
nagysikerű, sok évig játszott drámájában a Bakfis szerepében. Főiskolás volt
még akkor, s a színháznak szinte
minden előadásában kapott feladatot.

A főiskolát elvégezve a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház, majd a Vígszínház tagja lett. Három gyermeke született, 1989-ben, 1993-ban, 2002-ben.
1994-ben megvált a Vígszínháztól, önálló színtársulatokat alapított, műsort
vezetett az RTL Klub tévécsatornán.
Színdarabokat írt. Az És a nyolcadik na-

pon című drámáját középső gyermeke
sorsa ihlette. Az, hogy mennyit küzdöttek azért, hogy ő is, noha születésekor
hátránnyal indult, teljes életet élhessen.
Férje, Cserna Antal szintén színművész. Ő rendezte Keyes Az ötödik Sally
című monodrámáját, melyet Kriszta
már tizenöt éve játszik. Ez idő tájt a
Centrál Színházban látható.
– Ahogy huszonöt éves házasok lettünk
a férjemmel – mondja most Kriszta –,
könyvet kezdtem írni az életünkről. Arról, hogy hogyan tudtunk mindent szeretettel, kedéllyel átvészelni. Arról,
hogy mindenen túl lehet jutni, ha az ember nem szakadéknak, hanem fejlődésnek éli meg. Harmadik napja írtam a
könyvet, mikor a férjem azzal lepett
meg, hogy egy fiatal lány, a kolléganője
szerelmet vallott neki. Ettől ő egyrészt
meghatódott. Másrészt megzavarta a
dolog. Nekem éppen a negyvennyolcadik születésnapom volt, tavaly májusban, s önbizalomhiány foghatott volna
el attól, hogy egy lányom-korú vetélytársnőm akadt. Egy hétig naplót vezettem. S mint már oly sokszor az életünk
folyamán, megállapíthattam: azért kapunk feladatokat, hogy megoldjuk azokat. A barátnőm azt mondta erről a nap-

lómat tartalmazó, valamint a házasságunk huszonöt évébe visszautazó
könyvemre: szeretetkönyv. El akartam
mondani benne: mindig fel lehet állni. A
férjemet megnyugtattam a könyv felől.
Meg afelől, hogy a nyilvánosság elé vi-

szem, tavaly mi, s korábban mi minden történt velünk. Nem kell titkolózni. Szalay Krisztával június 7-én
csütörtökön, 18 órakor találkozhatunk Gödöllőn a Városi Könyvtárban. Bemutatja könyvét – az életét.

Itt az újabb szimfonikus bérlet – Remekművek Gödöllőn
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar a
2012/2013-as évadban is négy bérletes
előadással várja a közönséget. Az idei
programban is több évszázadot felölelő
remekművek hangzanak majd el a Művészetek Háza színpadán.
Az első hangversenyre október 13-án
kerül sor, amikor is J. S. Bach III. D-dúr
szvitjét, Haydn B-dúr miséjét, valamint
egy ősbemutatót hallhat a közönség:
Kovács Zoltán Erkel-díjas zeneszerző,
fagottművész és karmester II. Fagottverseny című művét.
A második koncertre november 24-én
kerül sor, melyen népszerű versenyművek csendülnek fel. Beethoven: Hegedűverseny, Csajkovszkij: Pezzo capriccioso és Sosztakovics: I. gordonkaverseny adja az est programját.

A harmadik koncertre már a 2013-as
esztendőben kerül sor. Február 16-án este Mozart A-dúr hegedűversenye mellett a Dvorak: Scherzo capriccioso,
Smetana: Moldva, és Csajkovszkij Rómeó és Júlia nyitányfantáziája csendül
fel. A bérletsorozat záró koncertjének
vendégkarmestere, Izaki Masahiro három művet dirigál majd. Britten: Simple
Symphony, Debussy: Kis szvitt és
Mendelssohn: III. „Skót” szimfónia című művei szólalnak meg.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar hangversenybérletét július 15-ig kedvezményes áron vásárolhatják meg a komolyzenét kedvelők. A koncertekről részleteket a zenekar honlapján, a
www.gso.hu oldalon olvashatnak az érdeklődők.

N. A.

Több, mint könyvtár
2002. június 1. nevezetes nap
volt városunk életében: ezen a
napon adták át a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ új épületét, hogy a kor
elvárásainak megfelelő színvonalon szolgálja az Olvasót. Az
elmúlt tíz esztendő során
könyvtárunk több, mint 1000
kulturális rendezvénynek adott
otthont és számtalan látogatót
vonzott. Igyekeztünk minél
szélesebb rétegek igényét kielégíteni, maradva mindig az
irodalom, az olvasás és a kultúra területén.
Vendégünk volt többek között: Lackfi János, Popper Péter, Vámos Miklós, Esze Dóra, Fejős Éva, Závada
Pál, Spiró György, Jókai Anna, Mezey Katalin, Háy János, Jónás Tamás, Sohonya Edit, Bosnyák Viktória, Bartos Erika, Boldizsár Ildikó,

Könyv Napi Sokadalom.
10 óra: Radírmorzsák és egyéb zenés
teremtmények – a Sajtkukacz zenekar
koncertje.
10.45: Írd és mondd! – Beszélgetés és
dedikálás Fábián Janka írónővel, az
Emma könyvek szerzőjével, Grecsó
Krisztián József Attila díjas íróval és
P. Szabó József újságíróval, szerkesztővel
11.30: Zsiga föstő fest – A Tintaló
Társulat bábelőadása óvodásoknak
10 órától folyamatos programok:
Tintaló Cirkusz, Papírkészítés, kézműves foglalkozások, Könyvárusok,
könyvkiadók, gödöllői írók sátrai.

Berecz András. Igyekeztünk mindig
azokat az írókat meghívni, akiket a
közönség is ismer és szeret.
Így lesz ez idén is, a gödöllői könyvtár a 83. Ünnepi Könyvhét és megújulásának 10. évfordulója alkalmából a következő programokat szervezi:
Május 30. szerda 18 óra:
Hűséggel és szeretettel szolgálni –
Pataki Pál könyvbemutatója.

Június 7., csütörtök, 18 óra,
rendezvényterem:
Lélekre vetkőzve – Szalay Kriszta
színművésznő könyvbemutatója.

Június 1., péntek:
10 éve több mint könyvtár – születésnap a Gödöllői Városi Könyvtárban.
14 óra, gyerekkönyvtár: Kovács
Gabriella textilművész Csodafa című munkájának átadása.
16 óra, rendezvényterem: Cserkész
Könyvtár és Levéltár átadása.
17 óra, rendezvényterem: Születésnapi Ünnepség.
18 óra, rendezvényterem: Író-olvasó
találkozó Tóth Krisztinával (József
Attila díjas költő)
Június 2., szombat 10-13 óra, belső
udvar:

Június 5., kedd, 18 óra, rendezvényterem:
New York, Toronto, Bangkok… Úton
lenni jó – Czigány Ildikó könyvbemutatója.

A belépés az összes programra ingyenes!

Június 1-jén és 2-án minden kedves
olvasónk szerencsekerék sorsoláson
vehet részt!
Előző heti megfejtés:
Sík Sándor az a gödöllői kötődésű író,
aki 1912-től a cserkészmozgalom
egyik alapítója volt.
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Város-Kép

Tessék választani!

Programözön a Múzeumok Éjszakáján
(folyatás az 1. oldalról)

A Múzeumok Éjszakája programjainak egy része szorosan kapcsolódik a Nők Évéhez. Így lesz ez a Gödöllői Városi Múzeumban és a Királyi Váróban. Ez utóbbi helyszínen az
egykori szecessziós művésztelepen
alkotó hölgyek kerülnek reflektorfénybe, kapcsolódva az ott látható
időszaki kiállításhoz. 17 órakor Gellér Katalin előadásával kezdődnek e
programok, majd „A nagymama fest”
címmel Frey Ella és Frey Vilma unokái, valamint az Undy lányok unokahúga emlékezik majd a művész elődökre.
Ezt követően Keserű Katalin tart
előadást a gödöllői nőművészekről, majd Őriné Nagy Cecília kurátor tart tárlatvezetést.
Ez egyben a Nők a Gödöllői
Művésztelepen kiállítás záró
rendezvénye.
A Gödöllői Városi Múzeumban 18 órakor kezdődnek az
események. A cserkészkiállításban Czeglédi Noémi, a Blaha Lujza-kiállításhoz kapcsolódóan pedig Kerényiné Bakonyi Eszter tart ingyenes tárlatvezetést. A gyerekeket a
helyszínen kézműves foglalkozás várja.
Az est folyamán szerephez
jut az irodalom is. A helytörténeti kiállító teremben két
könyv rendhagyó bemutatójára
kerül sor: Ferdinandy György
– Pók a víz alatt című novelláskötetét Varga Zoltán Zsolt szobrászművészt ismerteti, majd a gödöllői
születésű író beszél Varga Zoltán
Zsolt Kaszkadőr és kaméleon című
készülő novelláskötetéről.
A kiállítások az est folyamán itt is,
és a Királyi Váróban is ingyenesen látogathatók a Múzeumok Éjszakáján.
Mindeközben az intézmény belső
udvarán is zajlanak majd az események. 21 órától a Garabonciás társulat
Shakespeare: A windsori víg nők című komédiáját mutatja be. A sokágú
cselekmény főhőse a IV. Henrikben
megismert Sir John Falstaff. A hercegi, illetve királyi kegyből kikopott
„kedves csirkefogó” elképesztő tervet
agyal ki: elhatározza két tisztes, már
nem éppen menyecske korú windsori
polgárasszony, Fordné és Page-né
egyidejű elcsábítását, hogy rajtuk keresztül csapolja meg alaposan férjeik
pénzesládáit, saját, állandóan égető
anyagi gondjait enyhítendő. Az ötlet
szépséghibája – a lovag cseppet sem
vonzó küllemén túl – csak az, hogy
hamarosan mind a négy érintett tudomást szerez róla, bár más-más módon
reagál. Míg a nők méltó bosszút for-

ralnak, és látszatra belemennek a játékba, addig a féltékenységre egyébként is hajlamos Ford egy pillanatig
sem kételkedik neje hajlandóságában,
és máris a leleplezés érdekében kezd
el alakoskodni. Így válik ő is az agyafúrt asszonyok furfangjának „terven
felüli” áldozatává, amikor a puhos
széptevő felsüléseivel egyben rendre
kisiklik tettenérésre éhes üldözője
karmai közül, aki ezáltal maga is újra
és újra nevetségessé válik. Az önkritika már-már beteges hiányában szenvedő Falstaff, és a bizalomból, emberismeretből elégtelenre vizsgázó,
hisztérikusan féltékeny Ford gyarlóságaikkal áll szemben az asszonyok

kiegyensúlyozott kedélye, derűs bölcsessége, amelynek segítségével alaposan lóvá teszik a teremtés szűk látókörű „koronáit”.
A Mészáros Beáta által rendezett
előadást nem csak ezen az estén, hanem 17-én, vasárnap este is láthatja
majd a közönség. Jegyek a Művészetek Háza Belvárosi Jegyirodában vásárolhatók.

Ferenc József monogramos tejszínes kancsó

A hónap műtárgya
Hüttl Tivadar császári és királyi udvari szállító 1852-ben Pesten a Dorottya
utcában nyitotta meg porcelánfestő
üzemét. A család porcelángyára 1904től működött Budán. Hüttl formázással, a felesége porcelánfestéssel foglalkozott. Megrendelésre dolgoztak,
főként étkészleteket készítettek. A

gyár különlegessége a kobalttal vagy
aranyoxiddal kékes szürkére vagy rózsaszínűre festett porcelán. A porcelángyárat később Hüttl Tivadar fia,
Hüttl Artúr vezette 1948-ig, amikor is
államosították, és ezután Aquincum
Porcelángyár néven működött tovább.
A Hüttl-féle gyárból kerültek ki a
budai királyi palota és a gödöllői királyi kastély étkészletei. A budai palotában az arany szegélyes, FJ (Ferenc József) monogramos változatot, Gödöllőn a rózsaszín mintájú, szintén monogramos változatot használták.
Az étkészlet egyes darabjai 1988ban kerültek a Gödöllői Városi Múzeum tulajdonába, az akkor még a kastélyban működő Szociális Otthonból.
Gödöllői Városi Múzeum

Az előadást követően a múzeum
udvarán táncház zárja a programokat,
amelyhez a Berka együttes szolgáltatja majd a talpalávalót.
Kiállítás, kézműves foglalkozás és
muzsika várja az érdeklődőket ezen
az estén a Levendula Galériában is.
Ez alkalommal azonban nem csak a
kiállító teremben, hanem az utcán is
zajlanak majd az események, amelyek 16 órakor kezdődnek, mégpedig
„Páros játékkal”. Ennek keretében a
kibővített kiállítótérben húsz művész
tíz munkája lesz látható, mindegyik
két-két alkotó keze nyomát viseli
majd magán. Az izgalmas alkotásokat
más-más művészeti ágak képviselői
készítik – mint az a címből sejthető,
párosan.
Az utcát – kapcsolódva a Nők Éve
eseményeihez – hölgyek veszik birtokba. Tizenkét művésznő téralkotását láthatja majd a nagyközönség.
Nem maradnak program nélkül a
gyerekek sem, őket Mészáros Márta
grafikus várja, aki amellett, hogy bemutatja egyedi készítésű művészkönyveit, kézműves foglalkozásokat
szervez a fiatalabb érdeklődőknek.
Mindezek mellett természetesen ezen
az estén is szól majd a muzsika a
Remsey-közben, amiről ez alkalommal Dezső Piroska, Csúr Gábor, Valastyán Tamás, valamint barátaik
gondoskodnak.
(k.j.)
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Három medvebocs született titokban Veresegyházon
Nagy meglepetésre a Veresegyházi Medveotthonban három medvebocs született,
akikkel már találkozhatnak is
az érdeklődők.

zásból származó ivartalanítottnak hitt hím medve az apjuk.

A Veresegyházi Medveotthon dolgozói rendszeresen figyelik, ellenőrzik a
medvék kifutóját, beleértve a mesterséges barlangokat is. Idén azonban a
kifutó távol eső részét nem lehetett átnézni, mert az egyik nőstény medve
erősen védelmezte azt.
Az alapos vizsgálatra csak pár hete
kerülhetett sor, és a dolgozók nagy
meglepetésére az egyik barlangban 3
idei születésű medvebocsot, két hímet
és egy nőstényt találtak.
Minden valószínűség szerint egy kob-

A bocsok épségben vannak, és
egészségesek, ugyanakkor biztonságuk érdekében leválasztották őket. Amint a barlangból kijöttek volna egyedül, túlélésük
valószínűleg esélytelen lett volna, hiszen a felnőtt hím medvék
természetükből adódóan – terület- és pozícióféltésből – ösztönösen
széttépték volna őket. A három medvebocs jelenleg elkülönítve él szerető
emberi kezek védelmében, 2012. május 22-től azonban bárki megnézheti

A Veresegyházi Medveotthon
bocsait elkülönítették

őket, aki ellátogat a Veresegyházi
Medveotthonba, sőt, ezentúl minden
nap 10, 13 és 16 órakor a bocsok látványetetése is megtekinthető.
www.haziallat.hu

Varázshegy az Állatkertben – Az Élet, ahogy soha nem láttuk
Mintegy százhúsz állatfajjal, különleges modellekkel, 3D-s mozival, szimulátorszafarival és
számos érdekességgel várja látogatóit a Fővárosi
Állat- és Növénykert új látványossága, a Varázshegy. A Közép-Európában egyedülálló, 3200
négyzetméteres kiállítótér berendezése egy százéves álom megvalósulása – mondta el a megnyitó
ünnepségen Persányi Miklós, az állatkert
főigazgatója.
A Nagyszikla belsejében helyet kapott kiállítótér a
Földön valaha feltűnt létformáknak, az élet fejlődésének, gazdagságának bemutatását tűzte ki célul. A látogatók találkozhatnak életnagyságú, húszméteres bálnával, benyúlhatnak egy T-rex szájába, jégkorszaki időutazáson vehetnek részt az élethűen “száguldó”, zötyögő dzsipen és térhatású filmeket tekinthetnek meg egy száz négyzetméteres vetítővásznon. Számos különleges állatfajjal, például csupasz földikutyával,
üvegsügérrel, vaklazaccal, vándorló levelekkel is megismerkedhetnek az állatkert vendégei a Varázshegyben.
A kicsik és nagyok tanulását több audiovizuális és érintőképernyős játék, mikroszkópok, kipróbálható, tapintható érdekességek, preparátumok és csontvázak is segítik.
A Varázshegy kiállítás négy szinten összesen 16 teremre tagolódik. Egyedi alaprajzát a száz éve létrehozott vasbeton tartószerkezet, kétezernél is több oszlop és gerenda határozza meg.

Új otthont keres a világ legkövérebb macskája

A tévénézés veszélye
A 17 kilós új-mexikói rekorder
mindössze 2 éves, régi gazdája
azonban már képtelen róla
gondoskodni.

is. Meow ugyanis nem fér be az átlagos hordozókba, játszani se nagyon
tud, mert szinte azonnal fulladni
kezd, arról nem is beszélve, hogy mi-

272 testtömeget jelentene, ami életveszélyes
is lehet.
Hogy lett ilyen kövér?

A Meow névre hallgató jószágtól korábbi gazdája épp a közelmúltban vált
meg, mert a 87 éves nő saját bevallása
szerint már nem tudott gondoskodni
az időközben 17 kilósra nőtt állatról.
Így a túlsúlyos cica a santa fe-i menhelyre került, ahol a szakemberek –
mielőtt örökbeadják – megpróbálják
valamelyest lefogyasztani.
Erre már csak azért is szükség van,
mert Meow súlya, ha ember lenne,

Nos az állatmenhely elmondása szerint a legvalószínűbb az, hogy az
idős nő – tévénézés közben – folyamatosan etette a macskát mindennel,
ami a keze ügyébe került. A jelentős
túlsúly egyébként nem csak a cica
egészségét veszélyezteti, de gyakorlatilag lehetetlenné tette az ellátását

Bagolyvész Harry Potter miatt
Az állatvédők a leginkább attól
félnek, hogy a tulajdonosoknak
csak egy része adta menhelyre
a megunt madarát.
A bagoly sosem volt népszerű háziállat: elsősorban azért, mert idő- és törődésigényes, nem mellesleg a tartása
rettentő sokba kerül. Aztán bemutatták
az első Harry Potter filmet, és gyerekek
százai estek szerelembe a főszereplő
kedves, fehér és ölelnivaló kísérőjével,
a hóbagoly Hedviggel.
Azóta a bagolyeladási számok meredeken emelkedtek – a sorozat utolsó részének bemutatójáig. Onnantól kezdve
viszont folyamatosan zuhannak, emel-
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kedik cserébe az elhagyott, gazdátlan és
sorsára hagyott baglyok száma a menhelyeken. Egy brit állatmenhely igazgatója elmondta, korábban alig-alig volt
náluk a madárból, most viszont van
olyan hónap, amikor száz is akad.
Igaz, Nagy-Britanniában nem kötik
engedélyhez a bagolytartást, a madarat
nem lehet csak úgy elengedni: súlyos
bírságot kell fizetnie annak, aki mégis
megteszi, a felelőtlenül szabadon engedett madarak ugyanis felboríthatják a
biológiai egyensúlyt és megtizedelhetnek akár védett fajokat is. Az állatvédők
egyébként azt gyanítják, hogy a tulajdonosoknak mostanra lett elegük a bagolytartás „szépségeiből”: a baglyokat

vel kisebbnek érzi magát, mint amekkora, folyamatosan megsérül, amikor
szűk helyekre próbálja magát bepréselni.
Forrás: Shine

VII. Bika‐tavi Természetvédelmi
és Ornitológiai Tábor
Az MME Gödöllői Helyi Csoportja 2006 óta rendezi meg
a Bika‐tavi Természetvédelmi és Ornitológiai Tábort, a BITOT‐ot.
A táborban 9‐14 éves diákok vehetnek részt. A sátrakat és a napi
háromszori étkezést, illetve a szakmai programokhoz szükséges felszerelést a
helyi csoport biztosítja. A gyerekek külön 6‐7 fős kiscsoportokban mennek
délelőtti szakmai programokra. Minden kiscsoportot egy
szakvezető és egy kiscsoportvezető kísér.
Programok: Rovarászat, Madarászat, Gyűrűzés, Természetjárás, Botanika és
Meteorológia. Délután közös játékok, illetve ismeretterjesztő előadások
kötik le a gyerekeket. A második BITOT óta a délutáni programokat egy a
történelemhez kapcsolódó játékos kerettörténet színesíti. 2007‐ben a török
hadjáratokat, 2008‐ban A magyarok honfoglalását, 2009‐ben Az olimpiai
játékokat ókortól a napjainkig, 2010 ‐ben a gondolkodó ember Homo sapi‐
ens kialakulását, 2011‐ben a magyar mondák és népmesék világát elevenítettük
fel a résztvevő gyerekekkel. A következő tábor kerettörténetét mindig a tábor első
napján ismertetjük a gyerekekkel. Reméljük, hogy egyre több gyerekkel tudunk a
jövőben közösen találkozni Galgahévízen és táborozni egy jót!
Helyszín: Galgahévíz, Bika‐tó
A tábor időpontja: 2012. július 27‐ aug. 4. (érkezés 27‐én 16 órától)
Elhelyezés: a helyi csoport által biztosított sátrakban
Részvételi díj: 28.000 Ft (az előleg határidőre történő befizetése esetén,
ami június 30., ezután 30.000 Ft)
Jelentkezés: 9‐14 éves korig
Elérhetőség: Juhász Tibor (06‐20‐519‐8690)

Név: ……………………………...................………….
Születési év: ....................................................
Levelezési cím: .................……………………………………………
Telefon: …………………………………..
E‐mail cím: ……………………………..........……, osztály: ….....…..
A sikeres jelentkezés feltétele a minél pontosabban kitöltött feladatlap (40‐
nél több beérkezett és jól kitöltött feladatlapnál az érkezési sorrend számít)
és a szülői beleegyezés! A táborba való felvételről értesítést küldünk az
e‐mail vagy a levelezési címedre. A részvételi díjat a táborba való felvétel
után kell befizetni. Ha nem adtál meg e‐mail címet, melyet rendszeresen né‐
zel, akkor ne felejtsd el mellékelni a saját címedre megcímzett felbélyegzett
borítékot is!
Jelentkezési határidő: Június 15.
Jelentkezési cím: 2114 Valkó Rózsa F. köz 6/A, E‐mail: juhosz@freemail.hu
Tárgy: BITOT jelentkezés_NÉV
FELADATLAP
1. Hány Nemzeti Park van Magyarországon, melyik volt az első?
…….....…...............…….......……................……........…..…...............................
2. Mit nevezünk reliktum fajoknak?
…………………………………………………........................…………............................
...................................................................................................................
3. Sorolj fel 3 fokozottan védett halfajt!
….................................... ……......….........………… ………...............…………
4. Sorolj fel 3 cseppkőbarlangot Magyarország területéről!
…………………………………................................................................................
....................................................................................................................
5. Kösd össze: aszmag
Tavaszi hérics
Pipacs
Réti iszalag
becő
Káposzta
Terpedt pimpó
Pozsgás zsázsa
tok
Fátyolos nőszirom

ugyanis nem lehet kalitkában tartani,
akkora helyre van szükségük, ahol bátran ki tudják nyitni a szárnyaikat,
emellett nem túl kellemes időről-időre
takarítani a köpetüket sem.
Forrás: Mirror

GAZDIT KERESŐ KUTYA

Két hónapos, golden retriever
keverék kiskutyák ingyen
elvihetők. Tel.: 20/828‐0583.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Gazdát kereső kutyák, online
A Plútó Állatorvosi Rendelő honlapján a Gödöllői Ebrendészeti
Teleppel együttműködve létrejött
egy weboldal, ahol a menhelyen
gazdára váró kutyákat lehet megtekinteni.

KIDOBOTT KISLÁNY KUTYÁK SZERETŐ GAZDIT KERESNEK. OLTÁSOKAT MEGKAPTÁK. TEL.: 70‐281‐9555.

Bővebb információ:
http://www.allatorvosgodollo.hu

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Június 2‐án és 3‐án
szombaton és vasárnap
9‐11 óráig:
Dr. Koleszár István rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 30/535‐5523
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Sport

Küzdősport – Karate

Futsal – Bronzcsata az Aramis ellen

6-6 arany- és ezüstérem Pécsről Harmadik helyért mennek a Bikák
Május 19-én Pécsett rendezték
meg a tradicionális Shotokan
karate versenyt, amelyen Gödöllő városát a Fujinaga Karate-Do
SE versenyzői képviselték. Ács
Tibor 6. danos sensei tanítványai remekeltek, összesen 12
dobogós hellyel tértek haza.

A több, mint félszáz főt felvonultató
mezőnyben Kecskés Balázs 2 arany és
1 ezüstérmet, Tóth Márk és Bella Levente 1-1 arany és ezüstérmet, Szabó
Norbert 2 ezüstérmet, míg Kasper
András 2 aranyérmet szerzett. A csapat
összesítésben a 2. helyet szerezte meg.
A csapat felkészítője és edzője a 6. da-linos Szűcs Tibor sensei.

Kézilabda – Háromból három országos döntő

Remeklő GSE fiatalok
Sikeres évet zárt a Gödöllői
Sportegyesület az elmúlt bajnoki
szezonban, mindegyik, általuk
indított kategóriában sikerült kiharcolnia az országos döntőbe
kerülést.
Az U14-es és U13-as korosztály után,
idén először a legkisebbek, az
U10-es csapat is ott volt a legjobb nyolc között. A töretlen fejlődés ezúttal már az eredményekben is megmutatkozott. A
május 19-20. között, Debrecenben megrendezett országos döntőben az idősebb csapatok
példájából merítve, jól helytállt
az U10-es együttes. A dobogóra
nem sikerült ugyan felállniuk,
de minden dicséretet megérde-

melnek egész éves teljesítményük miatt.
Az országos döntős csapat tagjai:
Andrasics Anett, Bárdy Noémi, Bréda
Borbála, Bréda Luca, Janda Hajnalka,
Káldy Lili, Kalmár Gréta, Majoros Sarolta, Marshall Lili, Sándor Boglárka,
Sándor Veronika, Tóth Anna Katinka,
edző: Majoros Gusztáv
-tt-

Május 23-án, Gémesi György
elnökletével tartotta alakuló
ülését a MOB Emlék-és Hagyományőrző Bizottsága a gödöllői Királyi Váró impozáns termében.
A feladatok között első helyen szerepelt a XIV. Nemzetközi Gyűjtő Találkozó, amely szeptember 29-én, Gö-

ség, és szeretnék, ha Tóth Tamás elnök
úr és Földvári Péter főtitkár úr személye mögé egy emberként felsorakozna a
sportág is, deklarálva ezzel is a sportágban rejlő erőt.
A rengeteg pozitív visszajelzés mellett
lassan megszámlálhatatlan aláírás érkezett és érkezik folyamatosan a szövetség
irodájába. A három lány bátorsága, elszántsága, valamint a csatlakozók tiszta
szándéka mutatja, hogy mekkora ereje
van ennek a sportágnak.
-li-

Úszásoktatást szervez a FUT
Alapítvány 5-12 éves korig
(kezdőknek és már úszni tudóknak)

Atlétika – Országos váltóbajnokság

Három GEAC-érem váltóban
Május közepén, Székesfehérváron rendezték meg az idei országos váltóbajnokságot, amelyen
természetesen a Gödöllői EAC
atlétika szakosztálya is részt vett.
A mérlegük: egy ezüst- és két
bronzérem.
A fiúknál a 14-15 éveseknél, 4x800 méteres távon 2. lett a Bali András, Bakumenka Mihail, Fehér Leonárd, Tamás Máté GEAC csapat (a képen), míg
a 13 éves korcsoportban, 4x600 méteren

a 13. helyen végzett ugyan ez a fiú négyes.
A lányoknál a Szemjanyinov Paula, Kovács Emma, Koczkás Dóra, Ajkler Eszter, serdülő vágtaváltó a 3. legjobb időeredménnyel
ért célba, míg az ifjúsági korcsoportban induló gödöllői csapat a
4x800 méteres távon remek futással a 3. helyet szerezte meg (Nagy
Imola, Kis Tünde, Halcsik Anett,
Moldován-Horváth Katinka).
A 13 éves csapat (Konkoly Natá-

VI. Manó Maraton futóversenyre!

Ft/fő;12/6 km távokon 500 Ft/fő
Magyar Turista kártya kedvezmény
30/20 távokon 100 Ft/fő
Térkép: Gödöllői-dombság turistatérképe
További információ kérhető az
alábbi telefonszámokon:
Kobzi András:+36-30-609-87-29,
Kobzi Andrásné: +36-30-209-28-28
www.margita344-2.hu

ÚSZÁSOKTATÁS !
A Hajós Alfréd Általános Iskola
uszodájában Gödöllőn, 2012. június
18 - július 6., naponta 8-10 óra között
(választható időpontok: 8:00-8:40,
8:40-9:20, 9:20:10:00)

döllőn lesz, valamint a június 23-án
szintén városunkban megrendezésre
kerülő MOA: „Irány London 2012”
szellemi olimpiai vetélkedő megbeszélése. A közbeeső feladatokat a
szekciók végzik.
A bizottság tagjai: Sákovicsné Dömölky Lídia, Ságiné Rejtő Ildikó, Jakabházyné Mező Mária, Kurdics Sándor,
Győr Béla, Szilvás Zoltán, Kollár K.

Meghívó – Június elején az ovisok újra futnak

Gödöllő éjszakai 30/20/12/6
kilométeres gyalogos túra
Rendezvény időpontja: június 9-10.
Rajt: Gödöllő Erkel Ferenc Általános
Iskola (Szabadság tér 18.)
Rajt nyitva tartása: 20-22 óráig
Cél nyitva tartása: 20-6 óráig
Csomagmegőrzés biztosított.
Ellátás túra közben: csoki, víz, üdítő
Célban: zsíros és lekváros kenyér,
üdítő
Díjazás: névre szóló oklevél, kitűző
Nevezési díj: 30/20 km távokon 900

MOB Emlék- és Hagyományőrző Bizottsági ülés

Királyi váróban üléseztek

A Deák téren kampányoltak

A szervezők között felfedezhettük Farkas Anitát (a képen jobbra), aki városunk lakosa és Gödöllőn kezdte a röpladázást, jelenleg az NB I-es Budai XI
csapatának tagja. A gödöllői hölgy és
két csapattársa, Hegedűs Anna és Horváth Noémi a főváros egyik legforgalmasabb terén, a Deák téren táboroztak
le.
A Magyar Röplabdaszövetség nemrégiben egy felhívást tett közzé, amelyben
olvasható, hogy most mindenki segítségére és nagy összefogásra lenne szük-

Az elődöntő utolsó, idegenbeli mérkőzésén azért bizonyították a gödöllőiek,
hogy nem véletlenül kerültek be a legjobb négy csapat közé. Hosszabbítás
után kaptak csak ki 3–2-re,, de a vereség
ellenére minden bizonnyal visszanyerte
az önbizalmát Baranyai Pál együttese.
Kell is a kellő elszántság, ugyanis május
30-án, 19 órai kezdettel (előző lapzártánk után módosították az időponton)
már a 3. helyért lép pályára a csapat. Az
ellenfél az elődöntőben a Rába ETO ellen, szintén 3–0-ás összesítéssel elvérző

Colospectrum Aramis lesz majd.
Az egyik fél második győzelméig tartó
párharc első felvonását Gödöllőn rendezik.
Baranyai Pál edzőt kérdeztük az eddigi
szereplésről, valamint az Aramis elleni
ütközetről.
– Nagyon nehezen indult számunkra a
bajnokság, ugyanis az első 4 fordulóban
nem tudtunk pontot szerezni. Utána viszont rendeztük a sorokat és végül az
előkelő 3. helyen végeztünk az alapszakaszban.
– Ez is volt a cél?
– Az induláskor az 5-6. helyet lőttük be,
így a szereplésünk már most pozitív,
nagy siker, főleg annak tudatában, hogy
mindössze heti egyszer tudtunk csak edzeni.
– Akkor ebben keresendő az elődöntőben látott különbség?

Az U10-es csapat

Röplabda – Aláírásgyűjtés

Mit kell tenni, hogy a röplabda
bekerüljön a látványsportok közé? Három fiatal röplabdás lány
megadta a választ. Május 21-én
gondoltak egy nagyot, egy hirdetőtáblával és néhány fontos kellékkel elindultak, hogy népszerűsítsék a sportágat, aláírást
gyűjtsenek.

Túl nagy falatnak bizonyult a futsal NB I elődöntőjében az MVFC
csapata a Gödöllői Bikák számára, összesítésben 3–0-ra nyert a
Berettyóújfalu, így eldőlt, hogy a
3. helyért a Colorspectrum Aramis lesz az ellenfél.

Részvételi díj: 16 000 Ft
Jelentkezés és érdeklődés
naponta: Bencsik Ernő tanár úrnál
reggel 7 és 9 óra között, valamint
19 óra után a 06/28-420 632-es telefonszámon
/ Oktatók: Bencsik Ernő, Majoros
Gusztáv, Pótháné Geier Tünde, Sárdi
Erzsébet /

A Kirchhofer József Sportegyesület sok szeretettel várja az
óvodás korú gyerekeket és szüleiket 2012. június 9-én reggel
8:30-kor, az Alsóparkban meg-

rendezésre kerülő futóversenyére. Hozd el a családod, és
hívd el barátaidat is!
kirchhofer.se@gmail.com,
www.kirchhofer-se.hu

– Természetesen, ebben is. A Berettyóújfalu pillanatnyilag előrébb tart nálunk,
profi csapat, profi felkészüléssel.
– Az Aramis lesz a bronzcsatában az
ellenfél. Mit vár ettől az ütközettől?
– Mindenképpen szeretnénk megnyerni
a párharcot. Két azonos képességű csapat találkozik véleményem szerint és a
pillanatnyi forma fog egyik, vagy másik
oldalra dönteni. Mindent meg fogunk
tenni annak érdekében, hogy a mi nyakunkba kerülhessen a bronzérem és ezzel megörvendeztessük a futsalt szerető
gödöllői közönségünket.
Futsal NB I elődöntő, 3. mérkőzés
MVFC Berettyóújfalu – Gödöllői Bikák
3–2 (2–1, 2–2) hosszabbítás után
Gól: Jenei Ottó, Biczi Gábor
-tl-

Futsal NB I, 3. helyért
1. mérkőzés: május 30., szerda 19
óra Egyetemi Sportcsarnok:
Gödöllői Bikák – Colorspectrum
Aramis
2. mérkőzés: június 4., hétfő 19 óra
Budaörs:
C. Aramis – Gödöllői Bikák
Attila (dr. Szabó Lajos nem tudott részt
venni). A bemutatkozó „kör” után a speciális feladatok ellátására az alábbi szekciók alakították. Hagyományőrző szekció Győr Béla vezetésével: Varga János,
Varga Jánosné, Ujvári Ferencné, Domby Ivá,n Múzeumi gyűjtők dr. Szabó
Lajos vezetésével: Lázár Rita (Eger),
Szigeti Csaba (Békéscsaba), Magyar
László (Cegléd), Pálfalvi Gábor (Győr)
Olimpiai bélyeggyűjtők (MOSFIT)
Kurdics Sándor vezetésével: Bánás Artúr, Bőcs Mihály, Klein Zoltán, Csizmadia Ferenc, Krecsik Kálmán.
-ll-

lia, Berta Barbara, Kriszt Katalin,
Erős Katica) 4x600 méteres távon a 10.
lett, hasonlóan a 14-15 éves leányváltó
csapathoz, akik a 4x800 méteren (Koczkás Dóra, Kovács Emma, Pálinkás
Henrietta, Ajkler Eszter) futották a 10.
legjobb időt.
-tt-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
a Gödöllői Városi Múzeumban:
–18 órától ingyenesek a tárlatok; a
kiállítások vezetéssel is díjtalanul
tekinthetők meg.
–18 óra: Czeglédi Noémi tárlatvezetése A magyarországi cserkészet története című kiállításban.
–18 óra: folyamatos múzeumpedagógiai foglalkozás a „Piros bugyelláris”- Blaha Lujza Gödöllőn
című kiállításban.
–19 óra: Kerényi B. Eszter tárlatvezetése a „Piros bugyelláris”-Blaha Lujza Gödöllőn című kiállításban.
19:30: a helytörténeti kiállítás
termében:
– Irodalmi est a Gödöllői Lokálpatrióta Klub és Városi Múzeum szervezésében: Pók a víz alatt – Ferdinandy György új novelláskötetét
bemutatja: Varga Zoltán Zsolt.
Kaszkadőr és kaméleon
Ferdinandy György bemutatja Varga Zoltán Zsolt készülő novelláskötetét.
– 22:30: Táncház a Berka együttessel a múzeumudvarban.
– Interaktív fodrászműhely egész
este.

A KIRÁLYI VÁRÓBAN:
– 17 órától a kiállítások és a rendezvények díjtalanul látogathatók.
– 17 óra: Gellér Katalin művészettörténész előadása: Indulás
Indiába Gödöllőn szőtt ruhában.
– 18-20 óra: kerekasztal-beszélgetés a gödöllői művésztelep nőtagjainak leszármazottaival: „ … a
nagymama fest”.
– 20 óra: Keserü Katalin művészettörténész előadása: A gödöllői nő művészek és európai társaik.
– 21 óra: Őriné Nagy Cecília művészettörténész, kurátor tárlatvezetése a Nők a gödöllői művésztelepen című kiállításban.

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
Tisztelettel meghívjuk Önt 2012.
június 16-án (szombaton) Nők
Éve Gödöllőn keretében, a GIMHáz kiállító termében és kertjében
rendezett programokra.
16 óra:
Múzsák kertje című csoportos képző- és iparművészeti kiállítás megnyitója – a „Múzeumok
Éjszakája Gödöllőn” nyitó rendezvénye
A kiállítást köszönti: Dr. Gémesi György, Gödöllő Város polgármestere
A kiállítást megnyitja: Kodolányi Gyula költő
17 óra:
Együtt a múzsákkal a kertben címmel szabadtéri, összművészeti rendezvény – szószóló: Juhász
Judit, Magyar Művészeti Akadémia sajtófőnöke.
A kiállítás megtekinthető a Múzeumok Éjszakáján 24 óráig!
Nyitva tartás: 2012. szeptember 30-ig szombat, vasárnap 14 órától 18 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
telefon/fax 28-419-660 e-mail gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu
Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, Gödöllő Város Önkormányzata, Művészetek
Háza Gödöllő, Magyar Művészeti Akadémia, Kalória Kft. Gödöllő.
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Közérdek

Felhívás – Gödöllő Egészségügyéért díj
A 2012. évi városi Semmelweis napon ismételten átadásra kerül a GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ.
Gödöllő Város képviselő-testülete rendeletének alapján a díj azoknak a személyeknek vagy közösségeknek adományozható, akik a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet folytattak a gyógyítómegelőző munkában, illetve a szociális gondoskodás területén jelentős eredményeket értek el.
GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJBAN évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető; amennyiben közösségre nincs javaslat, három személy részesíthető a díjban.
Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan személyekre, közösségekre, akiket méltónak
tartanak e kitüntető cím elnyerésére.
A javaslatot a Népjóléti Irodára szíveskedjenek megküldeni (Polgármesteri Hivatal, Népjóléti Iroda, 2100.Gödöllő,
Szabadság tér 7 sz.)
Határidő: 2012. május 31.
Tisztelettel:
Futás Levente sk. Egészségügyi Bizottság elnöke

Kristóf Etelka sk. Népjóléti Bizottság elnöke

Tisztelt Adózó!
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 32.§. (1) bekezdése értelmében
2012. május 31-ig kell iparűzési adóbevallást adni. A nyomtatvány a www.godollo.hu honlapon érhető el (ügyintézés-irodák-nyomtatványok-bevallások). A bevallásadási kötelezettségüknek kizárólag ezen a nyomtatványon szíveskedjenek eleget tenni. A nyomtatvány csak kitöltés után nyomtatható. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó
adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be. Az adóleszámolási különbözetet a bevallásra előírt
határidőig kell megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelhető vissza.
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.
Mentes az adó alól a vállalkozó, ha a számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Az
adóbevallást azonban ebben az esetben is be kell nyújtani.
Számlaszámaink megváltoztak!
A kötelezettségek teljesítésére az alábbi számlák használhatók:
Iparűzési adó
12001008-00155330-04500004
Építményadó
12001008-00155330-04300000
Telekadó
12001008-00155330-04400007
Idegenforgalmi adó
12001008-00155330-00900000
Gépjárműadó
12001008-00155330-04600001
Késedelmi Pótlék
12001008-00155330-04700008
Bírság
12001008-00155330-04800005
Államigazgatási Eljárási Illeték
2001008-00155330-05100009
Talajterhelési díj
12001008-00155330-05000002
Tájékoztatom, hogy a határidő elmulasztásának esetén mulasztási bírság kiszabásának van helye.
ADÓIRODA

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület – Segítség a csángóknak!
Tisztelt Leendő Támogatónk!
A Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület ezen a nyáron is szeretné
vendégül látni a moldvai csángó iskolások 25 fős csoportját Lészpedről
Márton Attila tanár úr vezetésével.

szó, akik otthon nagyon nehéz körülmények között élnek. A magyarországi tartózkodásuk alatt a legfontosabb célkitűzésünk, hogy minél többet gyakorolják
a magyar nyelvet.
Azt szeretnénk, ha olyan családok jelentkeznének a gyerekekért, ahol általános iskolás gyermek van a családban.

Immár hatodik alkalommal készülünk
megszervezni a moldvai csángó gyerekek gödöllői és balatonlellei táborozását.
Ehhez kérjük az Önök támogatását! Terveink szerint a gyermekek 2012. június
24-28-ig lesznek a Balatonon, és 28-án
délután érkeznek Gödöllőre, ahonnan
július másodikán ebéd után indulnak haza Moldvába.
2012. június 28-július 2-ig befogadó
családokat keresünk!
A befogadó családoktól azt kérnénk,
hogy 4 éjszakára vállalják a kisdiákokat,
és gondoskodjanak az ellátásukról! Általános iskolás lányokról és fiúkról van

Több városi rendezvényen fognak
részt venni, de lehetőség nyílik családi
programok szervezésére is!
Akik nem tudnak gyermeket fogadni,
de szeretnék támogatni kezdeményezésünket, kérem, hogy adományaikkal
segítsék programunk megvalósítását!

Polgármesteri fogadónap változás

Pénzbeli támogatásukat egyesületünk bankszámlaszámlájára küldhetik el:
PÁTRIA
Takarékszövetkezet
65100266-11058186, csángó gyerekek nyaralására megjegyzéssel!
A gyermekeket vállaló családok
Szűcs Józsefnénél jelentkezhetnek
2012. május 28-ig a következő telefonszámon: 20-959-9188, illetve Büttner
Saroltánál jelentkezhetnek 2012.
május 29-től: 30-609-5022, 06-28421-235
E-mail:buttner.sarolta@gmail.com.
Várjuk azon segítőkész emberek támogatását, akik felelősséget éreznek a
határon túli magyarok sorsáért a Kárpátokon kívül is!
Köszönettel fogadunk bármily csekély
adományt, mert azok összeadódva lehetővé teszik tervünk megvalósítását!
Köszönjük, hogy elolvasta felhívásunkat!
Gödöllő, 2012-05-20

Május 28-jún. 4-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410251.
Június 4-11-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
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.

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
nevében:
Szűcs Józsefné, az egyesület elnöke
Büttner Sarolta programfelelős

Lomtalanítás Gödöllőn 30 m3-es konténerekkel
Családiházas övezet:

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
dr. Gémesi György polgármester
júniusi fogadónapját június 13‐án tartja,
10‐12‐ig, és 14‐16 óráig.

Alpolgármesteri fogadónap változás
Tájékoztatjuk a tisztelt gödöllői lakosságot, hogy
Tóth Tibor alpolgármester
májusi fogadónapja 2012. június 4‐én
hétfőn lesz megtartva

2012. május 31. csütörtök: Táncsics M. utca (Sport közzel szemben)
2012. május 31. csütörtök: Babati út – Antalhegyi utca sarok
2012. június 01. péntek: Arany J. utca – Mátyás király utca sarok
2012. június 01. péntek: Hegedűs Gy. utca – Babati utca buszmegálló
2012. június 04. hétfő: Köztársaság út – Béri B. Ádám utca sarok
2012. június 04. hétfő: Ádám utca – Radnóti utca sarok

Közérdekű telefonszámok
ELMÜ központi hibabejelentő: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)
ELMÜ-SZOLG Kft.: 06-28/430-562 (munkaidőben)
RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL:
06-20/524-0340
HÉV POLGÁRŐRSÉG: 30/621-4468.

SPANYOL-NÉMET-OROSZ
szakos diplomás nyelvtanár nyelvvizsgákra,
érettségire való felkészítést és
korrepetálást vállal minden szinten.
Tel.: 06-30/470-4483.

VÜSZI ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36 80 300-300
TÁVHŐ Kft.:514-096
Zöld Híd Kft.: 418-603

2012. május 30.

Mozaik

Eper- és spárgahetek az étteremben
Magyar spárgából és eperből készült finomságokkal várjuk
kedves vendégeinket!

Hétvégi családi büféebéd
Korlátlan italfogyasztással. Május 19-től 3290 Ft-os áron!
Pünkösdi hosszú hétvégén is várjuk büféebédünkre!
Tartsa nálunk ballagási ebédjét, vacsoráját! Szolid árak!
NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu
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folytatás a címlapról ugyanis a szemfenéki szövődményeket minél hamarabb diagnosztizálják,
annál nagyobb az esélye, hogy a látásvesztést
vagyis a vakságot meg tudjuk előzni, melynek
következtében mintegy ezer honfitársunk veszti
el látását évente.
A cukorbetegség szemfenéki elváltozásának jellegzetessége továbbiakban, hogy a kezdeti
stádiumban jól kezelhető látásromlással nem
jár, amennyiben időben észreveszik az állapotot
lézeres kezelés segítségével stabilizálni lehet.
Az új rendszer felülmúlhatatlan előnye, hogy a
vizsgálat szembogár tágítása nélkül valósul
meg, ezzel mentesítjük a pácienseket a pupilla
tágítás kellemetlen folyamata alól, így autóval
is nyugodtan jöhetnek hozzánk a vizsgálatra
várók. Technikai érdekesség, hogy a kamera
egy elsötétített helységben az emberi szem
számára nem látható infravörös tartományban
végzi a vizsgálatot teljesen fájdalommentesen.
Az elkészült fényképeket a Semmelweis
Egyetemen értékelik ki, nemzetközileg képzett
szakemberek, klinikai orvosok felügyelete alatt.
Újdonság továbbiakban, hogy nem csak a
felvételt készítjük el és továbbítjuk
Magyarország egyik legismertebb szemészeti
klinikájára, hanem a fényképeket 10 éven
keresztül meg is őrizzük és minden vizsgálat
alkalmával, a régebbi felvételeket az elemző
értékelők számára rendelkezésre bocsájtjuk,
akik szemünk sorsát több éves távlatban is
nyomon követhetik.
Minden cukorbetegnek rendszeres legalább
évenkénti szemfenéki vizsgálaton .
Többek között a várólista megszűnését remélik
a résztvevők. A vizsgálatot a szemfenék pupilla
tágítás nélküli fényképezésére alkalmas melyet
úgynevezett fundus kamerával végzik.
Természetesen más, a szemfeneket érintő probléma és elváltozás lefényképezésére is alkalmas
a rendszer. /macula degeneráció, magas vérnyomás, stb./
A képeket 10 évig tárolják és ily módon az évek
alatti változásokat a kiértékelő orvosok követhetik és levonhatják a következtetéseket.
Országos összefogás a szemünk világáért, ami
~ 800.000 cukorbeteget és közel még annyi
embert érint - akik még nem tudnak meglévő
betegségükről, illetve
ugyanennyien tartóz-

H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

20/525-53-66, 70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

kodnak a diabetes előszobájában, számukra
érhető el a Semmelweis Egyetem által alapított
Semmelweis Egészségügyi Kft, az Első Magyar
Optikus ZRT a Magyar Diabetes Társaság és a
Szemorvos Társaság összefogásának eredményeként megszületett országos szűrőhálózat.
Az országba 10 kamera érkezett az elsők között,
most Gödöllőn, a Belvárosi Szemészet
Optikában érhető el a hálózat.
A vizsgálat és a felvétel készítés néhány percet
vesz igénybe, várólistát nem vezetnek be, ha szükséges a rendelkezésre álló időt hosszabítják meg.
A fundus kamera által készített képet egy külön
erre a célra fejlesztett speciális zárt informatikai
hálózaton keresztül juttatják el a Semmelweis
egyetem kiértékelő központjába, mely az egyetem
szemorvosainak felügyelete alatt működik.
Itt a nemzetközi gyakorlattal rendelkező specialisták készítik el a vizsgálat eredményét és
továbbítják az EMO Belvárosi Szemészet
Optikába.
Bár minden tizedik honfitársunk cukorbeteg
mégis kevesen tudják, hogy a cukorbetegségnek
számos komoly szövődménye lehet, mely vakságot is okozhat.
Ennek következtében ma Magyarországon
évente ~ 1.000 ember veszíti el látását – pedig
az időben elvégzett szűrővizsgálatokkal a
szövődmény ma már kezelhető.
A közel egymillió cukorbeteg számára tehát létfontosságú, hogy speciális indokon nélkül is
évente egyszer szemészeti szűrővizsgálaton
vegyen részt.
A szemészeti szakrendelők leterheltsége miatt
erre nincs elegendő kapacitás.
EMO Optika - Belvárosi Szemészet
Gödöllő, Kossuth L. u. 9., Tel.: 28/412-424
www.latasszakerto.hu

N yitva : K : 11 – 1 6 ; S z, C s : 8 :3 0 – 1 6 ;
P : 8 :3 0 – 1 2 ; H é tfőn zárv a !
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+Köszönetet mondunk mindazoknak, akik férjem PALOTAI ISTVÁN
temetésén részt vettek, és gyászunkban osztoztak. Gyászoló család.
INGATLAN
+Városközpontban a Kossuth Lajos utcában 1. emeleti teljeskörűen
igényesen felújított (klíma, konyhabútor, nyílászáró, stb..) egyéni
fűtéssel, alacsony rezsiköltséggel 56m2-es lakás eladó. Irányár:
12.5M forint, Érdeklődni: 20/ 9279 570
+Gödöllőn a Szőlő utcában, nagyon szép, egyedi bútorokkal felszerelt
tetőtéri lakás eladó! (45 nm, egy szoba, nagyon alacsony rezsi, zárt
parkoló.) Ár: 11,2 mill.Ft. Érd: 70-609-8681, 20-9824-105.
+Sürgősen eladó, jó állapotú 2 szobás, erkélyes palotakerti lakás. Ár:
7,9MFt 20-772-2429
+GÖDÖLLŐN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ 1 szintes, 2 szoba +nappalis sorház
300nm-es telekkel, kulcsrakészen 17 MFt, (beépíthető tetőtérrel)!
20-772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha-étkezős, tégla, betongerendás, kiváló állapotú kockaház eladó Iár 16,9MFt 20-7722429
+Akció! Új építésű 4 lakásos társasházban, 2 szoba +nappalis, 62nmes lakás. Iár 15,5MFt 20-7722429
+PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI FEKVÉSŰ, ERKÉLYES JÓ
ÁLLAPOTÚ LAKÁS AKCIÓS IRÁNYÁRON 7,9MFt 20-8042102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új építésű nappali+
1szobás, konyha-étkezős bruttó 55nm-es, cirkófűtéses lakás eladó
kulcsrakészen. I.ár 13,7MFt 20-7722429
+Újfenyvesben 740nm-es összközműves építési telek eladó. I.ár
11,9MFt 20-7722429
+AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba nappalis
garázs összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel kulcsrakészen
eladó 24,5MFt-ért 20-7722429
+Alkalmi vétel! Remsey Krt.-on 1+2 félszobás 66 nm-es jó állapotú
lakás 10.9 MFt Irányáron eladó 20-8042102
+Sürgősen eladó Harasztban 3 szoba +nappalis, 85 nm-es, jó
beosztású, fedett kocsi beállós családi ház 500 nm-es telekkel Iár
25MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+János utcában 1 szobás részben felújított lakás, alacsony rezsivel.
6,5 MFt 20-8042102
+Gödöllőn, kellemes környéken, szélső sorházi lakás nappali
+2szoba, saját kerttel. 17,5MFt 20-9447025
+Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy
terasszal eladók 14,5MFt-tól 20-8042102
+Eladó Gödöllőn, központban másfél szobás felújított lakás Iár: 7 M
FT 20-8042102
+Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfsz.i lakás 9.6MFt
20-8042102
+160DB ELADÓ LAKÁS GÖDÖLLŐN, HA KERES, NÁLUNK BIZTOSAN
TALÁL!! 20-539-1988
+Gödöllő központjában, a Tűztorony házban 1.em-i, 45m2-es, két
szobás lakás eladó! 13.9MFt ! 20-5391988

SZADA CENTER TAVASZI ÁRKAVALKÁD
Szada, Dózsa György út
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Ár!

Termékeink bomba áron!

925 Ft/kg

899 Ft/kg

Ár!

A minôség garanciája
Trappista sajt

999 Ft/kg

1099 Ft/kg 599 Ft
Jégkrémek
1,5 l
399,33 Ft/l

950 Ft
Friss sertéstarja
csontos

Friss
sertéslapocka

Friss
marhapacal

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Grillbár

Pékségünk ajánlata

Helyben füstölt termék!

Family Sun
szénsavas
üdítôitalok
2l

359 Ft
Jász
félzsíros
tehéntúró
500 g

37,50 Ft/l

75 Ft

31,66 Ft/db

718 Ft/kg

699 Ft

99 Ft/db

879 Ft/kg
Napi ajánlat leves + fôétel

285 Ft/kg

199 Ft/kg

Péklángos

Lottózó,
telefonkártya-feltöltés
Nyitva tartás:
H–P: 7–21, Sz: 7–18,
V: 8–18 óráig

Friss tojás
"M" méret
30 db-os

Kovászolni való uborka
Üzleteinkben
Erzsébet utalvánnyal
is fizethet!

199 Ft
Sajtos kenyér 500 g 398 Ft/kg

Újburgonya
Ételbárjainkban
az OTP SZÉP kártyát
is elfogadjuk!

Füstölt-fôtt császárszalonna

Exkluzív Príma Delikát üzlet és Cukrászda nyílt Áruházunkban! Szeretettel várjuk kedves vevôinket!

+Gödöllőn a János u-ban felújítandó, 2.em-i erkélyes lakás, két
szobával eladó! 20-5391988
+Gödöllőn Központban egyedi fűtésű felújítandó, negyedik emeleti
lakás erkéllyel 8.5Mft-os irányáron eladó! 20-5391988
+Eladó lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim részére (20) 804-2102
+Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt
kertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két
különálló szint, mindkettőn 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.: 30,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4
szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.:
30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2. emeleti, erkélyes, alacsony rezsivel rendelkező, egyedi gázfűtéses, pezsgőfürdős,
cserépkályhás, részben felújított lakás. Parkolás az erkély alatt biztosított. Iá: 10.8 mFt. Tel.: 70/3350-379.
+Kiváló befektetés! Eladó Gödöllő belvárosában, Erzsébet park szomszédságában, 100 nm-es nappali+3 szobás családi ház, kertrésszel,
garázzsal. Üzleti tevékenységre, irodának, vagy visszabérlésre is alkalmas. I.ár: 24,9 mFt. Érd.: /20-417-7687
+Mogyoródon 170 nm-es, újszerű családi ház eladó. A ház szinteltolásos kialakítása exkluzívvá teszi megjelenését. Nappali, konyha, étkező,
két fürdőszoba, három hálószoba. A házhoz 1140 nm-es telek tartozik, két kocsibeállási lehetőséggel, elektromos kapuval. I.ár: 49 m
Ft. 3586, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Garantált befektetés alkalmi áron, rövid megtérülési idővel! Gödöllőn,
forgalmas helyen jelenleg is bérbe adott, folyamatos bérbevétellel kétszintes, 100 nm-es üzletház eladó! I.ár: 24,9 mFt. Érd.: 20-41-77-687
+Gödöllő központjában eladó egy 82 nm-es, jó tájolású, nappali+ 3
szobás, jó állapotú lakás. Az ár tartalmaz egy teremgarázs beállási
helyet is. I. ár: 17,9 m Ft. 3598, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó egy használtautó kereskedés Gödöllő legforgalmasabb részén,
főút mentén, 1600 nm-en, irodaházzal, a terület egyéb vállalkozásra is
alkalmas. Az irodaház mérete 117 nm. I.ár: 32 m Ft. 3592, Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+17 éve működő nyereséges, tartozásmentes vállalkozás családi okok
miatt átadó. Jól bejáratott piaccal, munkával, referenciákkal, honlappal. Biztos megélhetés, perspektíva, a befektetés megtérülési ideje a
befektetési összeghez képest rövid, egy – két év. Érd.: 20-41-77-687
+Gödöllőn eladó a Köztársaság úton nappali+ 2 szobás, konyhával,
étkezővel, fedett terasszal rendelkező jó állapotú kertes családi ház.
I.ár: 24,9 mFt. 3593, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+Veresegyházán, eladó egy 740nm-es telken 2 szoba+ konyhás, fürdőszobás családi ház. A tetőtérben 1 szoba található erkéllyel. A telken található egy aknás, 2 beállásos garázs. I.ár: 24,2 m Ft. 3577, Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllő központjában eladó egy 82 nm-es, jó tájolású, nappali+ 3
szobás, jó állapotú lakás. Az ár tartalmaz egy teremgarázs beállási
helyet is. I. ár: 17,9 m Ft. 3598, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn eladó a Kertvárosban 80 nm-es, tégla építésű, 2 szobás
családi ház melléképülettel, 570 nm-es telken. Iá.: 18,6 mFt 3608 Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn eladó KEDVEZŐ áron a Kastély közelében egy emeletes,
nappali+ 2 szobás, 120 nm össz. lakóterű családi ház 800 nm-es
telken. A ház alatt pince található valamint 2 kocsi-beállásos garázs is
kialakítható.. Iá.: 24,5 mFt. 36 . Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn eladó egy örökpanorámás, 3 szintes családi ház 6 szobával, 2 fürdőszobával, szuterénnel. Több autó beállásra lehetőség van.
A ház belső felújítása szükséges. Iá.: 24,9 mFt. 3605 Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn János utcában, központtól nem messze eladó egy 59 nmes, 2 szobás, egyedi fűtésű, magasföldszinti lakás. A lakáshoz tartozik
egy duplagarázs is, igény szerint együtt vagy külön is (3.m Ft) eladó.
I.ár: 11 MFt. 3597, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
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trafoclub.hu

Gödöllői Szolgálat

június 01.péntek 19h Csehország-Magyarország foci kivetítőn és TV-ken! 01.péntek 21h INKA-H U2 TributE
BanD 15 éves jubleumi koncert + Sztárvendégek, U2 DALOK, BARÁTOK, EMLÉKEK... Special Guest: CsekeLovász akusztik (Tullamore Dew & Coke akció!) 02.szombat 22-04h Idd le a belépőd árát majd Andrew G és
TomHouse Modern tánczenéket játszik neked! (jack&coke akció!) 04.hétfő 20h Magyarország-Írország foci
kivetítőn és TV-ken! 08.péntek 21h VI.Gödöllő Jam (fellépnek városunk legjobb rock zenekarai és zenészei!)
09.szombat 20h Impro - Minden ami a történelemből kimaradt Part4. A reneszánsz A Club Színház interaktív estje! (jegy az esti buliba is érvényes!) 09.szombat 22h Retro Party-Dj Tégla (de tényleg!) 06.08-07.01 Foci EB

+SÜRGŐS! Gödöllőn, KERTVÁROSI hangulattal, ERZSÉBET parkhoz
közel, II. emeleti, 55nm es, 2 szobás, IGÉNYESEN felújított,
tehermentes lakás eladó. Beépített konyha tűzhellyel, hűtőszekrénnyel; mosógép, nappaliban lévő szekrénysor az ár részét képezi! Iá:
10.9M Ft Érd: 30/491-5020 www.otthonfutar.com ref:16038
+Gödöllőn, Kazinczy krt.-on, felújított, 60 nm-es, 2 szobás,
HÁZKÖZPONTI fűtésű, ERKÉLYES, III. emeleti, tágas, világos lakás
beépített konyhával, tárolóval eladó. Iá: 8.9M Ft Érd: 30/491-5020
www.otthonfutar.com ref:15866
+Gödöllő Belvárosában eladó egy 44 nm-es, 1 + félszobás, igényesen felújított, barátságos, jó elosztású, tehermentes lakás beépített konyhával, saját
tárolóval. Iá:8.5M Ft Érd:30/491-5020 www.otthonfutar.com ref: 16026
+Palotakerten eladó egy 44 nm-es, 1 szobás, déli fekvésű, egyedi fűtésszabályzóval; mérővel rendelkező, lakás. Iá:6.7M Ft Érd:30-491-5020
+A Szentendrei szigeten, Horányban családi okokból áron alul eladó
kellemes, csöndes utcában 640m2-es szépen parkosított telken kb.
30m2 faházzal nyaraló. Érd: 30-5477322
+Gödöllőn, Palotakerten 1 szoba összkomfortos felújított, földszinti,
parkra néző, alacsony rezsijű, tehermentes lakás eladó. Ára: 6,9 MFt.
Tel: 30/9446-816
+ELADÓK! Gödöllő legszebb részén, TESCO közelében, most épülő új
lakóparkban építési telkek, Nyárkút utcában 2500m2 SZÁNTÓ 2db
25m2-es épületekkel (közművesítve), Kampis téren, 16 lakásos társasházban 45nm-es tetőtéri lakás és garázsok. 30/946-7702
+Gödöllőn eladó a Kör utcában, egyedi fűtéses, 1+2 félszobás 3.
emeleti öröklakás. Iár: 13,7 MFt. Érd: 70/239-9063, 70/516-4462
+GYÖNGYÖSÖN 4 szobás családi ház eladó. Érd: 30/439-5686
+Gödöllő központjában eladó egy 54 nm-es alapterületű hibátlan
állapotú, teljesen berendezett lakás kocsibeállóval, tárolóval. 15,5 M
Ft. 70/364-4212
+Gödöllőn 2 szobás, 55 nm-es, 2.em. felújított lakás beépített konyhabútorral, nyugodt környezetben, központhoz közel (parkolás biztosított) július 1-i költözéssel eladó. Ár: 11,7 MFt. Tel: 30/291-9534
+GÖDÖLLŐI, VERESEGYHÁZI CSALÁDI HÁZ TULAJDONOSOK
FIGYELEM! Minimum 5 hálószobás önálló családi házat keresek saját
részre zuglói felújított lakásom beszámításával + készpénz! Azonnal
fizetek! 06-30-463-8221
+Több funkcióra alkalmas –(jelenleg egészségcentrum, udvarban
sóbarlanggal)- családi ház eladó. Budapest XVII. ker. Rákosliget. Érd:
30/962-2061
+Gödöllőn, a Palotakerten 44 nm-es alapterületű, felújított 1,5
szobás lakás eladó, esetleg 60 nm körüli nagyobbra cserélhető
(Kossuth u. – Erzsébet krt. környékén). Tel: 20/968-0336
+Sürgősen eladó az Alvégen, vasútállomáshoz közel, 3 lakásos,
kertes társasházban 2 db 60 nm-es kertre néző lakás. Iár: 18,5 MFt.
Tel: 70/931-3283
+Gödöllő legszebb részén bekerített 1010 nm TELEK ELADÓ családi
okok miatt. Iár: 4,8 MFt. Tel: 30/771-5794
+ELCSERÉLNÉNK zsámboki 3 szobás, jó állapotú kertes családi
házunkat, hasonló nagyságú gödöllői téglaépítésű társasházi lakásra
2. emeletig. Tel: 20/460-4464
+ERDŐKERTESEN (templom mögötti dombon) aszfaltos, rendezett
utcában eladó 63 nm-es 1+2 félszobás, fiatalos stílusú összkomfortos
családi ház 240 nöl-s sarki telekkel, teljes közművel! A kert rendezésre
szorul. Ára alku nélkül 13 MFt. Tel: 28/786-160, 30/7125-058
+Gödöllőn kétszintes családi ház 180 nm hasznos alapterülettel,
+250 nm-es ragasztott fa szerkezetű télikertben 50 nm-es feszített
víztükrű medencével, pezsgőfürdővel, szaunával, külön bejáratú gondnoki lakással eladó. Iár: 67 MFt. Tel: 20/9354-687
+SÜRGŐS! ÁRON ALUL ELADÓ Palotakerten liftes házban, 62nm-es,
2 szobás, erkélyes, DNy fekvésű, jó állapotban levő tehermentes
lakás. Bölcsőde, óvoda, iskola, tömegközlekedés 1 percre. Ára:
7,9MFt. Tel: 30/751-4078
+Gödöllőn, BLAHÁN eladó téglaépítésű ház 1.200 nm-es telken. 2
szoba, nappali, összkomfort, pince, műhely, kábeltévé. Ingatlanos ne
hívjon! Tel: 30/878-8907
+Gödöllőn a ZOMBOR UTCÁBAN 1 szobás, főzőfülkés, konvektoros
1.em. lakás eladó. Tel: 30/751-6116
+Gödöllőn a Kör utcában 69 nm-es 1+2 félszobás, nappalis, nagy
erkélyes, konvektoros, magasföldszinti lakás tulajdonostól eladó. 14,2
MFt. Tel: 70/325-5147
+Eladnám, vagy cserélnék veresegyházi 4+1 szobás családi házat
gödöllői, veresegyházi vagy budapesti 2-2,5 szobás lakásra ill. kisebb
családi házra. Ráfizetést kérek. Ár megegyezéssel. Tel: 70/385-5196
+Gödöllői másfél-két szobás lakásra cserélném isaszegi, tóparti hangulatos, háromszintes kis nyaralómat. Étkező-konyha, fürdőszoba, szoba,
tetőtérben két szoba, és pince. Hőszigetelt falak, ablakok, 800 nm-es
rendezett kert kocsibeállóval. Értékegyeztetéssel. 70/428-6644
+Eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában, részben klimatizált, 82nm-es lakás
garázzsal! DNy-i fekvésű, világos, külön WC és mosókonyha, beépített
szekrény, beépített konyhaszekrény villanytűzhellyel. A lakáshoz teremgarázsban 12nm-es kocsi beálló is tartozik. Iár:17,8MFt. 20/9161-810
+Eladó a Kossuth L. utcában egy 63 nm-es egyedien kialakított kétszobás, erkélyes lakás. Iár: 12,6MFt. Érd: 30/2672-866
+Gödöllőn BLAHÁN, CSENDES KÖRNYEZETBEN, jó közlekedési
lehetőséggel 1.000nm-es telken BARÁTSÁGOS CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
A ház galériás, tetőtér beépítéssel 180nm-es +90nm pinceszint +2
beállásos garázs. Ára: 65 MFt. 20/619-9534
+Eladó a Kastélyhoz közeli utcában egy 120 nm-es családi ház. Teljes
közmű, tv, telefon, internet. Padlófűtés Vailant kazánnal. Dupla garázzsal,
800 nm kerttel. 24,5 MFt. Olcsóbb panelt beszámítok. Tel: 06-31/310-6844
+Gödöllőn elcserélem kertes családi házamat sorházi lakásra. Saját
tulajdon, értékegyeztetés! Eladás is szóba jöhet! Tel: 70/2829-248
+Eladó a János utcában egy 2 szobás, IV. emeleti, konvektoros lakás
kitűnő állapotban. Iár: 9,8 MFt. 20/430-6474

+KIADÓ VAGY ELADÓ egy 220 nm-es kertes családi ház 80 nm-es
üzlethelyiséggel. Iár: 24 MFt. Vagy kiadó 2 db 140 nm-es bútorozott
lakás. Tel: 70/978-7770
+Eladó Domonyvölgyben újszerű családi ház, 2 nappali + 4 szoba,
fedett medence, telek 720 nm. Iár: 17,5 MFt. 20/430-6474
+Eladó belvárosában, Erzsébet park mellett egy igényesen felújított
4.em. 63nm-es, 2 szobás lakás jó megközelítéssel, panorámás kilátással, erkéllyel. Iár: 11,49 MFt, mely tartalmazza a beépített előszoba és
konyha bútorait, berendezéseit. 20/501-4650
ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik különbejáratú,
bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal, TV, telefon,
internet szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE KIADÓ. Azonnal költözhető,
kizárólag nem dohányzó személy részére. Egy havi kaució szükséges!
Ár: 30.000 Ft. + a rezsi fele. Érd.: 70/318 2127
+Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő 3 szobás
földszinti konvektoros, bútorozott lakásba albérlőtársat keresek. Érd:
30/250-4696
+A városközpontban bútorozott lakás igényesnek kiadó. Külön vízóra,
külön gázóra, terasz, pince. Kéthavi kaució. Tel: 30/2228-909
+GÖDÖLLŐN, FREKVENTÁLT HELYEN CSALÁDI HÁZ FELSŐ SZINTJE
(kétszoba-hallos, fürdő, konyha) bútorozottan (vagy részben) kiadó.
Kocsibeállási lehetőség. 50-55 ezer /hó. Kaució szükséges. 30/5698137, 30/811-9747
+Présház utcában, családi házban csendes, világos lakrész bérbeadó
egy fő részére. Internet. Rezsivel együtt 45.000Ft. Tel: 20/240-4635
+Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy 38 nm-es
frissen felújított, 1 szoba, konyhás, egyedi gázfűtéses, összkomfortos
lakás új bútorokkal berendezve. 45.000 Ft/hó + rezsi + 2 hónap kaució Érd: 06/30/2027828
+Gödöllőn II. emeleti 2 szobás lakás hosszútávra kiadó. Tel: 30/288-3240
+Máriabesnyő Fenyvesben 62 nm-es tetőtéri LAKÁS KIADÓ. Bérleti
díj: 50.000,-Ft +rezsi költség/hó (2 havi kaució). 50 nm-es fűtött
MÉLYGARÁZS BÉRELHETŐ. Tel: 20/2128-320
+Ambrus Z. közben 1 szobás lakás kiadó. Tel: 20/9743-038
+Gödöllőn 1 szobás bútorozott lakás kiadó 1 fő részére. 30.000,-Ft
+ rezsi. 1 havi kaució szükséges. Érd: este 19 után. Tel: 70/7052-569
+Gödöllő központjában felújított 2 + félszobás lakás kiadó. Tel:
30/550-2034
+Gödöllő központjában határozott időre kiadó egy 54 nm-es
alapterületű hibátlan állapotú, teljesen berendezett lakás kocsibeállóval, tárolóval. 70.000,-Ft +rezsi, 2 havi kaució. 70/364-4212
+Gödöllőn, Királytelepen, Balaton utcában, családi házban 20nm-es
bútorozott szoba kiadó. Internet és kocsibeállási lehetőség van. Közös
konyha és fürdőszoba használat. 20.000,-Ft havidíj és 25.000,-Ft
rezsi. Egyhavi kaució. Tel: 20/569-7506
+Albérlőtársat keresek Gödöllő központjában. 28.000,-Ft +rezsi fele.
(1 havi kaució.) 20/959-3553
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység céljára
is. Tel.: 20/9455-583.+30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.
+Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-es
üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
+Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is
kitűnő. Iá: 14,9 mFT. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
+Gödöllőn a Táncsics Mihály úton KIADÓ egy 20 nm-es, számos lehetőségre alkalmas üzlethelyiség KEDVEZŐ bérleti díjon. Érd.: 20/9194-870
+Gödöllő központi részén 43 nm igényes üzlethelyiség kiadó vagy
eladó! Tel: 20/574-8111
+Gödöllő központjában 31 nm-es klimatizált helyiség kiadó. Piaci ár
alatt! Tel: 20/273-4018
+KÜLÖNÁLLÓ, ÚJ ÉPÍTÉSŰ RAKTÁR KEDVEZŐ ÁRON KIADÓ
GÖDÖLLŐN A TESCO KÖZELÉBEN. Tel: 70/542-5509
+Gödöllőn a Királyi Kastély ősfás parkjában 1478 nm telken,
Császárkert Étterem, reális áron eladó vagy kiadó, sok más
tevékenységre is alkalmas. Tel: 20/9148-885

+Dózsa György úti házsoron önálló GARÁZS ELADÓ. Más célra is
hasznosítható. Tel: 30/519-1137
+Kiadó 60 nm-es üzlethelyiség a városközpontban Gödöllőn a Petőfi
tér 14-ben. Érd: 20/923-8994
+Gödöllőn a Tűztorony házban 1,5 szobás, 42 nm-es lakás irodának,
esetleg lakásnak kiadó. Érd: Máté 70/3327-222
+Gödöllő belvárosában földszinti 66 nm-es cirkós iroda kiadó lakásnak is. Tel: 30/9617-621
+Gödöllő központjában, Átrium Üzletházban utcafronti 24 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Tel: 06-20-404-8071
+Gödöllő, Petőfi tér 11-ben Kristóf Udvarban 40 nm-es üzlethelyiség
kiadó. Tel: 06-20-404-8071
+Kiadó vagy eladó Gödöllő központjában, liftes épületben 2db
egyenként 31nm-es –akár egybe is nyitható- légkondicionált, egyéni
mérőórás, új építésű –lakás célra is használható- iroda, udvari beállóval. Érd: 20/970-9952
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*A Nagyfenyvesben 1700 nm-es, 24,4 m széles, parkosított, gondozott építési telek, díszfákkal, gyümölcs-fákkal
igényes házak környezetében eladó. Iár: 22 mFt.
*A Kertváros kedvelt részén nappali+3 szobás, 180 nmes, igényes családi ház 800 nm-es, parkosított telken
egy 80 nm-es különálló lakrésszel eladó. Iár: 49,9 mFt.
*A Kertvárosban (közel a központhoz) 3 szobás, földszintes, 1980-ban épült téglaház 721 nm-es telken 10
nm-es nyári konyhával eladó. Irányár: 22 mFt.
*A Csanakban kiváló minőségű, 2010-ben épült, 211
nm-es, nappali+4 szobás családi ház 919 nm-es
saroktelken fal, padló és mennyezetfűtéssel, dupla
garázzsal, riasztó és kamera rendszerrel eladó.
Külön bejáratú iroda kialakítható. Iá.: 55,9mFt.

ÁLLÁS
+Gödöllőn üzemelő étterembe 4 órás munkára takarítónő jelentkezését várjuk! Érd.: 30/223-9801
+Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
+8 éve sikeresen működő gödöllői szépségszalonunkba vendégkörrel
rendelkező vagy kezdő szakképzett fodrászt felveszünk. Bérezés megegyezés szerint. Érd.: 20/9194-870
+Igényes szépségszalonunkba munkájára igényes fodrászt,
kozmetikust, manikűr-pedikűr műkörmöst keresünk. Vendégkörrel
előnyben! Tel: 30/676-4335
+Diplomás pályázókat várunk referensi munkakörbe. Önéletrajzokat
az alábbi email címre várjuk: istvankaroly@invitel.hu
+Nagykereskedelmi cég keres jó kommunikációs készségű, agilis
munkatársat boltvezetői munkakör betöltésére gödöllői üzletébe.
Villamos ipari végzettség előnyt jelent. Fényképes önéletrajzot a
los.imre@mixvill.hu e-mail címre várjuk. Érd: 30/915-0804
+Sürgősen felveszünk villanyszerelőt középfokú szakirányú végzettséggel,
legalább 5 éves szakmai gyakorlattal. Jelentkezés önéletrajzzal és a
végzettséget igazoló dokumentumok bemutatásával. Postacím: HM ARMCOM ZRt. 2101 Gödöllő, Pf:395. Tel: 28/422-119/212-es mellék
+55 éves rokkant nyugdíjas férfi gondnoki, karbantartási vagy biztonsági őri állást keres. Tel: 20/4979-102
+CNC 3 tengelyes függőleges, ill Mazak megmunkáló központra
keresünk szakmunkásokat, továbbá köszörűs munkakörre szerszámkészítő végzettséggel rendelkezőket tatabányai munkahelyre.
Érd: 10-19-ig 70/366-5808, 70/366-3401, spike6768@gmail.com
+FRANCIA referencia szalon komplett szolgáltatást nyújtó exkluzív
SZÉPSÉGSZALONJÁBA KERES MŰKÖRMÖST, FODRÁSZT,
MASSZŐRT, TESTTETOVÁLÓT. Referencia munka bemutatása szükséges. Érd: 30/315-1047

Ne félj!
A Kokilla Prec Kft. (www.kosher-shop.hu) és
a Magyar Pünkösdi Egyház Isaszegi
Gyülekezete (www.epk-isaszeg.hu) 2012.
május 13-án tartotta meg immár hagyományosnak mondható rendezvényét, „Együtt
Izraelért” címmel. Keresztényekként, a Biblia
iránymutatása alapján meggyőződésünk, hogy
kötelességünk felhívni a figyelmet az oly nyíltan jelen lévő antiszemitizmus veszélyeire,
ami napjainkban is képes pusztítani. A rendezvényen több mint 300 fő vett részt, magyarok, romák, britek, finnek, ateisták,
keresztények és zsidók együtt, békében.
A programot Béres János ny. lelkipásztor, a
Kft. résztulajdonosa nyitotta meg, majd Izrael
állam magyarországi nagykövete, Ilan Mor
kapott szót, aki beszédében elmondta, hogy ez
évben ünneplik Izrael megalakulásának 64.
évfordulóját. Különleges helyzetükről is
beszélt, hiszen nem kis erőfeszítésükbe került,
hogy – amint fogalmazott, egyik kezükben az
életük védelmezésére szolgáló fegyverrel,
másikban munkaeszközeikkel – a romok felett
újjáépítsék országukat. Emellett kiemelte,
hogy Izrael – a térség egyedüli demokratikus
államaként – jelentős eredményeket ért már el
a technika és a tudományok területén, s emellett kultúrája is igen gazdag.
Ilan Mor hangsúlyozta, hogy minden néppel a
békére törekszenek. Örömét fejezte ki, hogy
békeszerződést kötöttek már Egyiptommal és
Jordániával, mely országok elismerték Izrael
létét. Azonban megjegyezte, hogy csupán

papíron nem lehet békét kötni, mert a béke
kizárólag akkor valósulhat meg, ha az a fejekben
és a szívekben is megszületik. Ez egyelőre csak
egy hőn óhajtott álom, nagykövet úr mégis így
üzent beszédében: Ne félj!
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr.
Gémesi György, Gödöllő polgármestere is, aki
megosztotta azon gondolatát, mely szerint
hasonlóságot lát hangulatában hazánk és Izrael
himnusza között. Elmondta, hogy nyárra
nemzetközi gyermektábort szerveznek, melynek
egyik célja a mások elfogadására, a békés
egymás mellett élésre való nevelés.
Ezt követően Garai Róbert színművész
Zsoltárokat olvasott fel, melyeket elhangzásuk
után a Sabbathsong Klezmer Band megzenésítve adott elő.
A program folytatásaként David Hathaway
angol evangélista tartott előadást, aki a legnagyobb problémát abban látja, hogy a keresztény
egyházak, közösségek túlnyomó része is antiszemita, ugyanis figyelmen kívül hagyják azt a
tényt, hogy Krisztus, akiről minden keresztény
neveztetik, zsidó volt.
A rendezvény záró akkordjaként a Sabbathsong
az Eszter könyvét feldolgozó, „A láthatatlan
kéz” című musicalből adott ízelítőt, majd
végezetül vidám héber dalok csendültek fel.
Az Izrael-barát alkalom meghitt hangulatban, az
elfogadás, a béke és szeretet jegyében, mindennemű „faji” és vallási hovatartozás szerinti
megkülönböztetéstől mentesen zajlott. Köszönet
és tisztelet illeti mindazokat, akik a rendezvényen való jelenlétükkel kiálltak az antiszemitizmus elutasítása mellett.
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+Jó kereseti lehetőséggel másodállásban és főállásban munkát
kínálunk 18 éves kortól. Tel: 30/598-9359

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális
számát, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
70/383-1922, 20/525-5366, 70/381-7694.
E-mail: kisgyorgy.tibor@lapterjeszto.hu,
info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu

SZOLGÁLTATÁS
+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy
más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
+Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédelmi
mérés. 70/264-3660
+Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések
javítása 0-24-ig. 70/264-3660
+Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu
szerelés, javítás 2órán belül. 70/264-3660
+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
+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
+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu
Tel: 20/5231-094
+KÖLTÖZTETÉS ZONGORA ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS. Tel:
30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek, konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel:
20/9527-289, 28/476-229

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+TAKARÍTÁST, mosást, főzést vállalok. Hétvégén és ünnepnapokon
is! Tel: 20/260-9550
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380
+Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók, mikrók javítása garanciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/234-7012 Krokovics.
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi
áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+ENERGETIKAI TANUSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE LAKÁSRA, HÁZRA
OLCSÓN, GYORSAN, SZAKSZERŰEN. Épület zöldkártya, energiatakarékossági szaktanácsadás. 20/5432-735
+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzatfestés
rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali
kezdéssel is, 28 éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944
+KONYHABÚTOROK TERVEZÉSE, GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE. Tel:
30/9650-377
+Épületek, családi házak tervezése teljes körű ügyintézéssel, alacsony
áron (1500,-Ft/nm). SZÉP-OTTHON 2003 KFT. Tel: 30/354-7232
+MÉRNÖKI ÁTALÁNYDÍJAS LAKÁSGÉPÉSZETI KARBANTARTÁS
családi házakban: elektromos rendszerek, víz- és csatornacsatlakozások, kutak, hidroforok, fűtési rendszerek és elosztások, kazánok,
gázkészülékek. 30/456-1313
+„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipp-hopp
majd én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA,
SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI
MUNKÁK. 20/2038-718 dr.asztalos.javitas@gmail.com
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat
felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunkák, kerítések készítése, javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves munkák, csapadékvíz elvezetés.
Fakivágás. 30/402-7276
+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés
megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
+Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/628-8185
+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javításacseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth
László. Tel: 30/9229-553.
+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás, burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron!
Tel: 20/9133-165
+Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
EGÉSZSÉG
+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a
kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~
MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
+Sokáig akar élni? Meg akar gyógyulni? Jöjjön most a CERAGEM
GYÓGYÁGYUNKRA! Cím: Remsey krt. 8. Tel: 20/251-2097
+JÓGA KISMAMÁKKAL, KISBABÁKKAL. SZÜLÉSFELKÉSZÍTÉS. Hét
éve Gödöllőn www.amritmuhely.hu 06-20-552-9985
OKTATÁS
+City&Guilds és Euro nyelvvizsgára felkészítő, valamint angol és
német intenzív nyelvtanfolyamokat indítunk Gödöllőn! Telefon:(28)432-767 Részletek: www.corvuskft.hu.
+12 éves FRANCIA nyelvtanári gyakorlattal vállalok érettségire,
nyelvvizsgára való felkészítést, teljesen kezdők tanítását és segítek
iskolai problémák esetén. Tel: 30/638-4947

+MÉG MINDIG NEM ÚGY MEGY AZ ANGOL, AHOGY SZERETNÉD? 2 angol
egyéni órát ajándékba kapsz tőlünk. Ehhez csak be kell jönnöd hozzánk 2012.
június 6-ig és bejelentkezned ingyenes ajándék angol egyéni óráidra. Nyelvtanfolyamra járnál, de attól tartasz, hogy nem olyan tanárt kapsz majd amilyet szeretnél? Vagy egyszerűen csak félsz, hogy nem jössz majd ki a csoportoddal? Ez többé nem probléma! Minden csoportos és egyéni nyelvtanfolyamunkra 100 százalékos elégedettségi és pénzvisszafizetési garanciát vállalunk! Nézd meg honlapunkat és jelentkezz ma! WWW.STUDIOONLINE.HU
+Tanulj velünk angolul, németül, olaszul, franciául, spanyolul és
oroszul csoportban vagy egyéni órákon. Gödöllő Állomás Tér 5. - A
vasútállomással átellenben - FKNYSZ: 00884-2011. Esetleg Telefonálnod kényelmesebb? Telefon: 0620 216 62 40
+Beszélgessünk angolul középfokon! Beszédkészség-fejlesztő heti 1X2
tanóra: szerda: 18.30-20.00-ig. Középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok. Már most jelentkezz nyári szuperintenzív angol nyelvtanfolyamokra: pl: 3 hetes középfokú nyelvvizsga, érettségi alapozó: június 25júl. 13-ig. A többi: www. toptan. hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.
+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OROSZ, OLASZ, SPANYOL INTENZÍV
tanfolyamok indulnak. Tanfolyamtípusok: 1. NYELVVIZSGA
felkészítő; 2. BESZÉDgyakorló, 3. KÜLFÖLDI munkavállaláshoz és
állásinterjúkra felkészítő. Anyanyelvi és magyar diplomás
tanárok. Óradíjak: 620 Ft/órától. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő,
Kőrösfői u. 2., Tel: 28/511366. info@ili.hu (Ny.sz:13-0295-04)
+Angol és kreatív kézműves napközis OVIS TÁBOROK: Július 2-6.:
"Boszorkány és varázsló képző" tábor/ július 30 - aug. 3.: "Királylány és
lovagképző" tábor / augusztus 6-10.: Indián tábor/ Játékos, ismeretterjesztő táborok, sok játékkal, és kézműveskedéssel, angol nyelvtanulással. Pedagógusaink: Kaspárné Márti, Baráth Brigitta, Leon és Andrew
(brit tanárok). Naponta 7 - 17.30-ig, 3x étkezéssel. Díj: 22.000 Ft , I.L.I.
Kft. Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.: 28/511-366, info@ili.hu
+ANGOL nyelvi, kreatív kézműves és SPORT napközis tábor indul:
Jún.18-22.között, 10-14 éveseknek. Játékos, beszédcentrikus angol, sok
sporttal, kézműveskedéssel, medencés bulikkal. Pedagógusaink: Leon és
Andrew (brit tanárok), Kaspárné Márti (kézműves), Körmendi Kati (atléta). Naponta 7 - 17.30-ig, 3x étkezéssel. Díj: 22.000 Ft , I.L.I. Kft.
Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.: 28/511-366, info@ili.hu (Ny.sz:13-0295-04)
+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak.
TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet,
figyelmet, gondolkodást. Tel. 28/415-998, 20/388-4953
+LOGOPÉDIA – MOZGÁSFEJLESZTÉS 3 éves kortól egyéni és kiscsoportos formában. Dr. Virsingerné Ágota logopédus – mozgásterapeuta. Cím: Gödöllő, Szent István tér 7. 20/543-3407
+Ayurvedikus indiai olajos testmasszázs TANFOLYAM
MUNKALEHETŐSÉGGEL 2012. JÚNIUS 15-16-17. Oktató: Dr.
Csizmadia Ágnes. Helyszín: Perpetiel Stúdió Gödöllő. Érd: perpstudio@
gmail.com, 20/550-9808, www.perpstudio.hupont.hu
ADÁS~VÉTEL
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+„NAPSUGÁR” infraszauna ággyal együtt, KOZMETIKAI SZÉK (nagy
és kicsi) megkímélt állapotban, ÁRON ALUL, ill. ERGOLINE szolárium,
mobil légkondi (hűt és fűt) ÚJ állapotban eladó. Tel: 30/676-4335
+Eladó 6”-s adapteres TV (5E), komplett reluxák (1,5-4E), vizibiciglis
gumimatrac (5E), 39-s cipős görkori (3E), Állítható méretű gyermekgörkori (1,5E), Vivamax kézi masszázsgép (5E),Villámangol nyelvkazetta sorozat
(8csomag+könyvek 12E), 2m-s leander (12E), Gulden Spuki tip.kondigép
digitális kijelzőkkel (15E), Beck-késkészlet bárddal, grillollóval (15E), eredeti csomagolású festékszóró pisztoly (2,5E). 20/358-5309
+TERMELŐTŐL SZÁRAZ AKÁC TÜZIFA ELADÓ. Gödöllőn ingyenes
kiszállítással. 20/2922-405
+JYSK-ben vásárolt ARTHUR mini étkezőgarnitúra és ROY karfás
bőr, forgó fotel eladó olcsón, új állapotban. Tel: 30/2955-813
+SÜRGŐSEN ELADÓ! Egy elemeire szétszedhető ISKOLA BÜFÉ
(FAHÁZ), ami más tevékenységre is alkalmas. Iár: 350.000,-Ft. Tel:
20/541-3307
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+Simson, Mz, Etz, Pannonia motorkerékpárokat, ezekhez
alkatrészeket, tartozékokat, könyveket keresek. Hívjon bizalommal:
70/453-9571! Kartal.
+Eladó egy JAKSON MOPED tip. KD 50-4 35cm3-s segédmotor
kerékpár, 2007-s évjárat, (650 km), 1,4/100 km fogyasztással. Tel:
30/662-5404
ÜDÜLÉS
+NYARALÁS! HORVÁTORSZÁGBAN A TENGERPARTON panorámás
családi apartman kedvező áron kiadó. Tel: 30/300-2111
+Üdüljön ZALAKAROS Gyógyfürdőn, kellemes környezetben 2-3
ágyas, jól felszerelt apartmanokban 2.500,-Ft /fő /nap.
Előjegyezhető az alábbi telefonokon: 93/318-488, 20/398-9914
+BALATONFÖLDVÁRON jól felszerelt, 3 szobás, 6 fekvőhelyes, strand
közeli nyaraló udvarral, terasszal, gépkocsi beállással kedvező áron
kiadó. 28/421-135, 20/418-5348
EGYÉB
+Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
+Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
+Egyedül élő férfi 18-30 éves, nem dohányzó, gyermek nélküli hölgyek jelentkezését várja szeretettel házasság céljából. Tel: 00447404035346 (21 és 23 óra között). Visszahívlak!
+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-,
virág-, hárs-, erdei-, ámor-, gesztenye-, repce krém-, selyemfű-, lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a
termelőtől! Akác-hárs, Hárs-erdeiméz 1500 Ft +üveg. 720 ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó György
Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2012. JÚNIUS 6.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Hilliardné Emőke, Király u. 12.,
Berze Tiborné, Magyar Kázmér
köz 2.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Turcsán Péter, 2117 Isaszeg, Ma‐
dách I. u. 64.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyer‐
te: Bajkai Szabina, Blaháné u. 92.
A Városi Múzeum belépőjét
nyerte: Mecskei Ágnes, Kazinczy
krt. 10., Sára Tamás, Szivárvány
u. 21.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: Sárosiné Mészá‐
ros Erzsébet, Bartók B. u. 1., Bo‐
korné Kozma Julianna, Németh
L. u. 2.

RECEPT – Görög húsgombóc
A grillezés kedvelt nyári időtöltés, ami kiváló
lehetőség arra, hogy új ízekkel ismerkedjünk. A görög húsgombóc könnyen elkészíthető, különleges fűszerezésű nyári finomság. Pitával, salátával egyaránt nagyon finom.
Hozzávalók:
50 dkg darált marhahús, 1 kisfej vöröshagyma, 1 tk. őrölt római kömény, 1 tk. őrölt koriander, 1 ek. aprított menta, só, bors, 1 ek. olívaolaj, 2 dl. joghurt.
Elkészítés:
A darált húst keverjük el a reszelt hagymával, fűszerekkel és az aprított mentával, és kb.
egy órára hűtőbe tesszük. Ezután a masszából kisebb húsgombócokat formálunk, egy
ecset segítségével megkenjük kevés olívaolajjal, és rácson grillezzük. Kb. 10 perc alatt
kész, fontos, hogy közben forgassuk meg néhányszor! Tálalás előtt joghurttal meglocsoljuk.

