
Az egykori Juhász Gyula Városi
Könyvtár épületének állapota a 90-es
évekre annyira leromlott, hogy a fel-
újítás már szóba sem jöhetett. Az
1999-ben meghozott testületi döntést
követően huszonhét hónapos előké-
szítő munka után 9,5 hónap alatt ké-
szült el, s 2002. június 1-jén új néven
nyílt meg a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ, ami azóta
városunk egyik meghatározó kulturá-
lis tere lett. Ez a kiváló szakmai mun-
ka mellett többek között annak is kö-
szönhető, hogy az épületet a könyvtá-
rosokkal egyeztetve, a funkciókhoz
igazítva tervezték, így a hagyomá-
nyos könyvtári feladatok mellett a ku-
tatómunkának, kisebb konferenciák-
nak, kiállításoknak is megfelelő he-
lyeket alakítottak ki. A szolgáltatások
is jelentősen bővültek, az informatika

fejlődésével újdonságként megjelent
az Infohíd, majd a mai igényekhez
igazodva a wifi. Megváltoztak a gyűj-
temények is: a könyvek, folyóiratok,
CD-k, DVD-k mellett megjelentek a
hangoskönyvek, az elektronikus do-
kumentumok és az e-bookok.

Az intézmény nevével az elmúlt
években több rangos esemény fonó-

dott össze, mint például az Erzsébet
szavalóverseny, a „Fa, ága, rügyével”
című Kárpát-medencei magyar nép-
mesemondó találkozó, az olvasóver-
senyek. A könyvtár népszerű közös-
ségi térré vált, több klub is működik
falai között.

Az elmúlt tíz esztendő számtalan
elismerést is hozott a Gödöllői Városi

Könyvtár és Információs Központ
számára, a korábbi (1996) Év könyv-
tára cím mellé, az átadás évében a
Belügyminisztérium Építésügyi Hi-
vatalától megkapta „Az év akadály-
mentes épülete” címet, Pest megye
Önkormányzatától pedig Pest megye
építészeti nívódíját.

(folytatás az 5. oldalon)
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10 éves évforduló – Új épület, új tartalom

A könyv és a könyvtár ünnepe
Több mint egyhetes rendez-
vénysorozattal ünnepli meg-
újulásának jubileumát a Gödöl-
lői Városi Könyvtár és Informá-
ciós Központ, ami egy évtized-
del ezelőtt költözött új épület-
be, s ami mára – mint, ahogy a
jubileumi szlogen is mondja –
„Tíz éve több, mint könyvtár”.
Az évforduló alkalmából bemu-
tatók, író-olvasó találkozók, ki-
állítás megnyitók és könyvnapi
sokadalom várta, és várja még
a héten is az érdeklődőket.

Fennállásának 60. évfordulóját ünnepelte
az Egyetem téri óvodan. Az intézmény ha-
gyományőrző tevékenységének köszönhe-
tően országos hírnévre tett szert. (2. old.)

Nagy sikert aratott Pécsi Ildikó Best of,
best off című önálló estje a városi könyv-
tárban, ami a művésznő pályájába enge-
dett bepillantást. (5. old.)

A bulgáriai taekwon-do Eb-n remekül tel-
jesítettek a magyarok, akik között négy
gödöllői is ott volt. A küldöttség egy
bronzéremmel tért haza. (8. old.)

Múzeumok Éjszakája

Három napon át
Június 16-án ismét színes
programokat kínál a Múze-
umok Éjszakája, amit évről-
évre egyre nagyobb érdeklő-
dés kísér. Az idén több mint
tíz helyszínt kereshetnek fel
az érdeklődők, akik kiállítá-
sok, beszélgetések, filmvetí-
tés, színi előadások és kon-
certek között válogathatnak.

A GIM-házban 16 órakor Kodolá-
nyi Gyula költő nyitja meg a Mú-
zsák kertje című csoportos képző-
és iparművészeti kiállítást, amelyen
közel húsz művész munkáit láthatja
majd a közönség, majd 17 órától kü-
lönleges összművészeti rendezvény
veszi kezdetét.

A tudományokat és a művészete-
ket egy-egy neves személyiség jele-
níti meg, Jankovics Marcellel,
Zombori Ottóval és Juhász Judit-
tal, Mezey Katalinnal, Keserü
Katalinnal és Bajtala Emesével ta-
lálkozhatnak a látogatók az éjfélig
tartó program során.

A Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központban, kapcso-
lódva a „Nők Éve 2012” program-
sorozathoz, az IRKA tagjainak mű-
veit ismerhetik meg az érdeklődők.
Felolvasóestjük középpontjában a
hölgyek állnak.

(folytatás a 6. oldalon) 
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Június 2-án ünnepelte fennállásának
60. évét az Egyetem téri Óvoda Gö-
döllőn. Az óvoda munkatársait Tóth
Tibor alpolgármester, Mezei Tibor,
a Szent István Egyetem főtitkára és
dr. Villányi László, a SZIE Gazda-
ság- és Társadalomtudományi Kará-
nak dékánja köszöntötte. A meghitt
hangulatú ünnepségen a gyerekek, a
Waldorf iskola tanulói, az óvoda pe-
dagógusai és a szülők is műsort adtak.

Tóth Tibor az óvoda dolgozóinak
elszántságát, odaadását és szakmai
felkészültségét méltatta, s kiemelte az
óvónők, a gyerekek és a szülői közös-
ség együttműködését.

Mezei Tibor és dr. Villányi László
megemlékezett arról, hogy az egye-
temi oktatók és kutatók több generá-
ciója koptatta az óvoda felszerelését,
a mai szülők egy részének már a szü-
lei is itt cseperedtek fel. Hangsúlyoz-
ták, hogy az óvoda néphagyományőr-
ző nevelési programja nemzetközi el-
ismertséghez juttatta az intézményt,
amely hosszú időn át a Gödöllői Ag-

rártudományi Egyetem kebelén belül
működött, majd a kilencvenes évek
második felében került önkormány-
zati kézbe.

Az ünnepségen bemutatott videón
volt és jelenlegi óvodavezetők foglal-
ták össze munkájukat, a szülők pedig

az érzéseiket tolmácsolták. Az óvó-
nők olyan cserepes növényt kaptak,
melynek papírból készültek a levelei,
s minden egyes levélre gyermekük
gondolatait jegyezték fel a szülők.

(b)

A nyári hónapok minden évben
sok munkát adnak a VÜSZI Kft.
munkatársainak, hiszen ilyen-
kor végzik el a felújítások, kar-
bantartások jelentős részét.
Így van ez az idén is. 

Az ütemtervnek megfelelő halad a
munka a Lumniczer utcában, ahol
május 21. óta a Rákos-patak hídjának
átépítésén dolgoznak. A felújítás mi-
att a területen megváltozott a forgal-
mi rend. A Lumniczer utcát a Kampis
Antal tér és a Szent János utca közötti
szakaszon lezárták, a forgalmat a Baj-
csy-Zsilinszky utca–Szőlő utca-Szent
János utca irányába terelték el. A Vo-
lánbusz járatai a Bajcsy Zsilinszky ut-
ca–Szőlő utca–Bethlen Gábor utca
közötti útvonalon közlekednek. A
Kampis Antal teret a Petőfi tér felől
közelíthetik meg a gépjárművel köz-
lekedők, és a kihajtás is a Petőfi tér
felé lehetséges. A munkák várhatóan
július elejéig tartanak.

A felújítással együtt a patakmeder
karbantartási munkáit is elvégzik. A
mederrendezésre azonban nem csak
ezen a szakaszon kerül sor, az élővi-
zek karbantartási munkáinak kereté-
ben az Ádám utca és az M3 autópálya
közötti szakaszon végzik el a kaszá-
lást, valamint a meder és környezete
rendbetételét. A munkát folyamatosan
végzik, s egyúttal kérik a lakosság
együttműködését. A szokásos karban-
tartási munka keretében többek kö-
zött mederkotrást végeznek, és eltá-
volítják a területről az illegális hulla-
dékot is. A VÜSZI kéri a lakosság se-
gítségét, valamint, hogy a parti sávot

a törvényben előírtaknak megfelelően
tegyék megközelíthetővé.

A kaszálást nem csak a patak men-
tén végzik. A VÜSZI kertészeti rész-
legének munkatársai a napokban a
városi parkokban
végzik el a fűnyí-
rást. Ez azonban
nem mindenhol a
VÜSZI feladata, a
jelenleg érvényes
helyi rendelet sze-
rint a járda és az út-
test közötti szaka-
szon annak az in-
gatlannak a tulaj-
donosa köteles
gondoskodni a te-
rület rendben tartá-
sáról, így a kaszá-
lásról is, aki előtt
található. 

Dolgoznak a
vasútnál is. Folya-

matosak a pálya-
építési munkák a
MÁV Budapest-
Keleti pu.–Hatvan
vonalon is. Emiatt
július 2-tól au-
gusztus 21-dikén
24 óráig a Keleti
p á l y a u d v a r r ó l
18.40-kor induló
személyvonat mó-
dosított menetrend
szerint közleke-
dik.

Június 12-én a
Holokauszt em-
léknapon megem-

lékezés lesz a Fürdő utcai zsidó óte-
metőben és a Kossuth Lajos utcában.
A rendezvény miatt a helyszíneken
időszakos forgalomkorlátozásokra le-
het számítani. (bdz)

A Gödöllői Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség 2012. május 25-én a
MATASZ-szal közös szervezésben is-
mét megtartotta az „Egy nap a honvé-
delemért” mottóval meghirdetett vé-
delmi napot. A rendezvényre hagyo-
mányosan a Madách Imre Szakkö-
zépiskola és Szak-
iskola területén ke-
rült sor, az intéz-
mény diákjain kí-
vül 15-15 tanuló-
val a térség többi
iskolája is képvi-
seltette magát.

A védelmi nap
bővelkedett az ér-
dekes programok-
ban, amit magas
színvonalon való-
sítottak meg a köz-
reműködők. Lát-
ványos bemutatót tartottak a tűzoltók,
akik három autó balesetét szimulál-
ták: műszaki mentést és tűzoltást haj-
tottak végre.

Nagy sikert aratott a hagyományőr-
ző Isaszeg ÖTE régi tűzoltó szekere,
amivel a gyerekek kipróbálhatták,
milyen volt régen vizet pumpálni a
tűzoltáshoz. 

A rendezvényen társszervként meg-
jelent és bemutatót tartott a Magyar
Honvédség Hadkiegészítő és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság Toborzó
Irodája, a Magyar Tartalékos Szövetsé-
ge Pest Megyei Szervezete, a MA-
TASZ Hagyományőrző Tagozata, a

Gödöllői Rendőrkapitányság, Hivatá-
sos Tűzoltóság Gödöllő, ORFK Duna-
keszi Oktatási Központ, Aeroking Ej-
tőernyős Klub, Isaszeg Hagyomány-
őrző ÖTE, és a Gödöllő Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség. A rendezvény az
ALCU TEAM 2000 Kft. és az LT 2008
Kft. támogatásával valósulhatott meg.

Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Több mit 3500-an jelentkeztek a
Szent István Egyetem Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karának szak-
jaira, közülük közel 1400-an első he-
lyen, jelentette be június 2-án a kar
hagyományos pedagógus napi ünnep-
ségén, Babatvölgyben dr. Villányi
László dékán. Mindez azt sejteti,
hogy az alap- és mesterképzési sza-
kok nagyobb részén megfelelő lét-
számmal indulhat majd ősszel a kép-
zés, annak ellenére, hogy az állami
ösztöndíjas létszámkeret drasztikusan
csökkent.

A kar fejlődik, az új tanévet számos
fiatal oktató kezdheti egyetemi do-
censi kinevezéssel. A kihelyezett tan-
székek – a legújabb a Központi Sta-
tisztikai Hivatalban létesült – és a vál-
lalati kapcsolatok is biztos szakmai
jövőt ígérnek a fakultás számára.

Mindezek mellett is több energiát kell
fordítani a tudományos kutatásokra. 

Szabó Csilla, a kari hallgatói ön-
kormányzat elnöke megköszönte a ta-
nárok kitartó tudásközvetítő és jelle-
met nevelő munkáját, valamint azt a
biztatást, hogy mindenkiben lakozik
tehetség.

Az 50 éves fennállását a napokban
ünnepelt gyöngyösi Károly Róbert
Főiskola rektora, dr. Magda Sándor
a Pedagógusnap résztvevői előtt nyúj-
totta át a Károly Róbert Aranyérmet
dr. Bíró Ferencnek, a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar első dé-
kánjának, a Gödöllői Agrártudományi
Egyetem volt rektorának.

A babatvölgyi ünnepségen kari el-
ismerő okleveleket és dékáni dicsére-
teket is átadtak.

(l.t.)

Pedagógusnap Babatvölgyben

Aranyérem Bíró Ferencnek

Karbantartások szárazon és vizen

Nyári idő, nyári munkák

Hatvan éves a gödöllői Egyetem téri Óvoda 

Ahol generációk cseperedtek fel

Egy nap a honvédelemért

Ismét védelmi nap
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Ötven százalékkal több mozilátogató

Eredményes fejlesztés
Értékőrzés, fenntarthatóság és gazdaságerősítés

Konferencia az „élhető” városokról
Több területen is képviseltette
magát Gödöllő a május 30-ai
Élhető városok Konferencián,
amelyen a hazai, tízezer főnél
nagyobb lélekszámú települé-
seket értékelték. A tanácsko-
záson dr. Gémesi György pol-
gármester előadást tartott, s
részt vett a bírálatban is, míg az
élhető városok rangsorának
összeállítását felügyelő bizott-
ságban Kovács Balázs, a Művé-
szetek Háza igazgatója kapott
feladatot.

A városok élhetőség szerinti rangso-
rolása külföldön régóta ismert foga-
lom – ismertette Takács Júlia, a CSR
Hungary ügyvezetője, a díj alapítója
–, így az itthoni felmérés is nemzet-
közileg használt indikátorrendszerek
segítségével készült, a Központi Sta-
tisztikai Hivataltól és a vizsgált tele-
pülésektől kapott adatok számítógé-
pes feldolgozása útján. Az indikáto-
rok hazai viszonyok közötti alkal-
mazhatóságát egy szakértői bizottság
ellenőrizte.

Dr. Gémesi György, Gödöllő pol-
gármestere, a Magyar Önkormányza-
tok Szövetségének (MÖSZ) elnöke
egy agglomerációs település vezető-
jének szemszögéből világította meg
az élhetőség kritériumrendszerét. Ál-
láspontja szerint ehhez átfogó, átgon-
dolt városfejlesztési stratégiát kell ké-
szíteni, amelyben egyformán hangsú-
lyos szerepet kap az öröklött építésze-
ti értékek megőrzése és újak létreho-
zása, a helyi gazdaság erősítése, és a
fenntarthatóság szempontjainak fi-
gyelembe vétele. Mindez jól szemlél-
tethető a főtér-rekonstrukciónál: a
„város arcának” egyszerre kell a kö-
zösségteremtő erővel és idegenforgal-
mi vonzerővel is rendelkeznie (ami a
helyi bevételeket is növeli), és az uni-
ós forrásból felépített szökőkút üze-
meltetésére is gondolni kell.

Az élhetőség és a fenntarthatóság
alapfeltétele – folytatta dr. Gémesi
György –, hogy a település fejleszté-
sénél szem előtt kell tartani a zöldfe-
lületek megőrzését, ami Gödöllő ese-
tében maradéktalanul sikerült, annak
ellenére, hogy az elmúlt két évtized-
ben igen jelentős volt a migráció, s

számos multinacionális cég is letele-
pedett a városban. Az építési engedé-
lyek kiadásánál szem előtt kell tarta-
ni, hogy a lakosságszám növekedé-
sével párhuzamosan sor kerüljön az
infrastruktúra és a szolgáltatások bő-
vítésére is, hiszen ha nincs elegendő
bölcsődei és óvodai férőhely, vagy
túlzsúfolttá válik az úthálózat, máris
veszített a település az élhetőségéből.

Budapest nem szerepelt a vizsgá-
latban, de nem vitás, hogy volna még
tennivaló élhetőbbé tételének érdeké-
ben. A legfontosabb teendők közé tar-
tozik a közlekedés – elsősorban a tö-
megközlekedés – feltételeinek javítá-
sa is. Ennek gyakorlati megvalósítá-
sáról Vitézy Dávid, a Budapesti Köz-
lekedési Központ (BKK) igazgatója
beszélt, számos új közlekedésfejlesz-
tési elképzelést ismertetve. Ilyen újí-
tás lenne például az elektronikus
jegyrendszer bevezetése, a millenniu-
mi földalatti vasútvonal korszerűsíté-
se és esetleges meghosszabbítása, a 2-
es metró és a gödöllői HÉV vonalá-
nak összekötése, a Budapest Szíve
program folytatása, a dugódíj és a
közbringarendszer bevezetése, vala-
mint a közforgalmú hajózás megindí-
tása is Újpest és Dél-Buda között.

Idén a felmérésben résztvevők kö-
zül Szolnok lett a legélhetőbb magyar
város, a további dobogós helyeket pe-
dig Zalaegerszeg és Debrecen szerez-
te meg az idén első alkalommal ösz-
szeállított listán, amely a 143, tízezer
főnél népesebb magyar települést ál-
lítja sorrendbe fenntartható fejlődé-

sük alapján. A világvárosnak tekint-
hető Budapestet kihagyták a listából,
élhetőségét később, más szempontok
alapján elemzik majd. Az idén nem
értékelték Gödöllőt sem, tekintettel
arra, hogy a döntéshozatalban dr. Gé-
mesi György polgármester is részt
vett.

A vizsgálat szakmai felügyelőtes-
tületét többek között az oktatás, a kul-
túra, a környezetvédelem és az ener-
giahatékonyság területeinek szakértői
alkották, úgy mint Kovács Balázs, a
Művészetek Háza Gödöllő ügyvezető
igazgatója, Hatvani Szabolcs, a
fenntartható fejlődés bizottságának
munkatársa, illetve Karászi Zoltán, a
TÜV Rheinland Intercert Kft. ügyve-
zető igazgatója.

Kovács Balázs, a gödöllői Művé-
szetek Házának ügyvezető igazgatója
lapunk kérdésére elmondta: a felmé-
rés a Központi Statisztikai Hivatal, il-
letve a vizsgált települések által meg-
adott adatok és egy – nemrégiben
Olaszországban és Ausztriában is fel-
használt – nemzetközi indikátorrend-
szer segítségével készült, számítógé-
pes úton. A szakmai felügyelő testület
feladata annak ellenőrzése volt, hogy
az indikátorrendszer mennyire alkal-
mazható hazai viszonyok között. Mi-
után ez az első ilyen felmérés, később
valószínűleg újabb szempontok is fel-
merülhetnek, amelyeket be lehet épí-
teni a következő „élhetőségi lista”
összeállításánál.

(M.P.-K.J.)

A városi mozi március vége óta
megújulva, a legmodernebb
technikával felszerelve, ám a
helyi pénztárcákhoz alakított
árakon várja a látogatókat. A
felújítás projektzáró rendezvé-
nyére június 11-én kerül sor,
amikor az Oscar-díjas Szabó
István „Az ajtó” című filmjét
láthatják az érdeklődők. A ren-
dező, valamint Hábermann Je-
nő, a film producere lesz az est
vendége.

A térségi funkciót betöltő Városi Mo-
zi korszerűsítésére azt követően ke-
rülhetett sor, hogy az önkormányzat a
múlt évben két pályázaton is eredmé-
nyesen szerepelt. A Nemzeti Erőfor-
rás Minisztérium „art” mozihálózat
digitális fejlesztésére kiírt pályázatán
a városi mozi digitális fejlesztésére
11,7 millió forintos támogatást nyert
el, majd azt követően  a Nemzeti Kul-
turális Alap (NKA) Mozgókép Szak-
mai Kollégiuma az „art” mozihálózat
digitális fejlesztésének támogatása ér-
dekében kiírt pályázaton moziszerver
beszerzésre 4.000.000 Ft támogatást

ítélt meg részére NKA (pályázati azo-
nosító:1005/128).

A két pályázat mellett a mozit üze-
meltető Reményi Richárd egy olyan
berendezést is megvásárolt, ami a di-
gitális vetítés mellett a 3D-s filmek
lejátszását is lehetővé teszi.

Mint megtudtuk, az elmúlt két hó-
napot követően jól látszanak a fej-
lesztés pozitív hatásai. Digitalizálás-
sal a vártnak megfelelően könnyebbé

vált a kópiákhoz való hozzáférés. Míg
a 35 mm-es időszakban 7-8 hetet kel-
lett várni a premier filmek Gödöllőre
való érkezésére és ezzel a moziba járó
közönség nagy része nem a városi
mozit választotta, a digitalizálással ez
a probléma gyakorlatilag megszűnt,
hiszen a filmeket a budapesti premi-
errel egy időben a gödöllői mozi is
műsorára tudja tűzni. A kópia frisses-
ség nézőszámban is meghozta hatá-
sát, a gödöllői mozit április hónapban
közel ötven százalékkal többen láto-
gatták az előző hónapokhoz képest.

A digitalizálás lehetővé tette azt is,
hogy az art filmeket is premier idő-
szakban tudják műsorra tűzni és a ki-
sebb forgalmazók DVD vagy Blu-ray
formátumú kópiáit is tökéletes kép és
hangminőségben tudjuk vetíteni. Te-
hát összegzésképpen kijelenthetjük,
hogy a digitális átállás mind az art-
moziknak, mind az art-filmek forgal-
mazóinak könnyebbséget jelentenek.
Ennek rendkívül nagy a jelentősége,
hiszen a hasonló art mozik az elmúlt
években bezárni kényszerültek, s Pest
megyében ma már csak három he-
lyen, Gödöllőn, Cegléden és Szent-
endrén működik ilyen létesítmény.

A gödöllői mozi fennmaradása ez-
zel a fejlesztéssel biztonságossá vált,
a közelgő 35 mm-es kópia megszűné-
sével már nem fenyegeti a bezárás ve-
szélye, így lehetősége marad a város-
nak és a vonzáskörzetének a Buda-
pesten kívüli mozizásra.

*
Június 11-én este, 18 órától a felújí-

tás projektzáró rendezvényen Szabó
István legújabb, Az ajtó című filmjé-
nek vetítésére, majd közönségtalálko-
zóra kerül sor, amire a Városi Mozi és
a Gödöllői Lokálpatrióta Klub szere-
tettel meghív minden érdeklődőt.

Helyár: 500 forint.
Az est bevételét a szervezők a

Montágh Imre Általános Iskola és
Speciális Szakiskola hátrányos hely-
zetű diákjainak nyári táboroztatásá-
hoz ajánlják fel.

(bdz)

Hetedik alkalommal rendezi
meg a Magyar Önkormányza-
tok Szövetsége a Magyar Pol-
gármesterek Világtalálkozóját.
A rendezvény a korábbiaknál
jóval szélesebb körű lesz, több
külföldi önkormányzat is kép-
viselteti magát az eseményen.
A világtalálkozó eseményei ez
alkalommal az idei gödöllői te-
matikus évhez is kapcsolód-
nak, a királyi kastélyban kiállí-
tás és tanácskozás foglalkozik
a hölgyek politikában betöltött
szerepével.

„Nő, politika, hatalom. A nők szerepe
az országos és helyi politikában, kü-
lönös tekintettel a Visegrádi orszá-
gokra” című konferencián a hazai
résztvevők mellett a Visegrádi Né-
gyek országaiból, Gödöllő testvérvá-
rosaiból is érkeznek résztvevők: Du-
naszerdahely, Zywiec és Brandys nad
Lábem–Stará Boleslav önkormányza-
ta, valamint a Corvinus Egyetem, a
CEU és a Szent István Egyetem is
képviselteti magát a tanácskozáson. A
női városvezetők mellett a terület ku-
tatói tartanak majd előadásokat töb-
bek között olyan témákban, mint a
politikai kihívások a nők számára; női

élethelyzetek és kényszerpályák hatá-
sa a politikai döntéshozatalra; vala-
mint pedagógus tapasztalatok az ön-
kormányzati munka aspektusában.

A konferencia a világtalálkozó
résztvevői mellett nyitott a civilszer-
vezetek és valamennyi érdeklődő szá-
mára.

A tanácskozáshoz kapcsolódik
majd az a kiállítás, ami a politikai
életben jelentős szerepet betöltő nő-
ket mutatja be. A tárlat többek között
azokat a hölgyeket állítja majd példa-
ként az érdeklődők elé, akik a múlt
évben az uniós elnökség idején meg-
fordultak városunkban.

A konferencia megrendezését a
Nemzetközi Visegrádi Alap támogat-
ja.

(ny.f.)

Hölgyek a politika porondján

Konferencia és kiállítás

Az egyik előadó: dr. Pető Andrea (CEU)
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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

A BLAHÁÉRT TÁRSASÁG Gödöllő Város Önkormányzatának támoga-
tásával 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 gumi-
csónak, kajak, csónak, teknő, autógumi, vízi-bicikli, stb. Szórakoztató futa-
mokat tervezünk felnőttek és gyermekek (felnőtt kísérettel) részére. Ver-
senytáv a tó hosszának kétszerese, bója kerüléssel.

Kérjük, akik részt kívánnak venni a játékos evezős vetélkedőn „versenyha-
jójuk” megnevezésével – később bemutatásával – jelentkezzenek dr. Bu-
csy 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).

Felhívás – Evezős verseny az Úrréti tavon

Az idén is megren-
dezték május 25-én
pénteken a „Csalá-
dok és Tehetségek
Napját” a Hajós
iskolában. 
Az intézmény ud-
varán felállított
n a g y s z í n p a d o n
mutatták meg te-
hetségüket kicsik
és nagyok. 
A tanárok és szülők
érdekes progra-
mokkal, foglalkozásokkal, előadásokkal, meccsekkel, finom sütemények-
kel ajándékozták meg a gyerekeket.
A nagy, közös, kétszáz gyereket és szülőt megmozgató sorverseny volt a
nap csúcspontja, ahol nem a győzelem, hanem a közös élmény volt a
legfontosabb.
A késő estig tartó rendezvényt retro disco és 550 fős gulyás party zárta.

A könyvünnepre új könyvvel jelentkezett a városunkban élő dr.
Péterfi Gábor tanár-történész, aki Trianonnal foglalkozó munká-
ja után a térség múltjába kalauzolja el az olvasókat. A huszadik
század emlékezete a Galga mentén című interjúkötetben a Galga
mentén élők „szemüvegén” át próbálja meg bemutatni, hogy az
itt élő vagy a térséghez valamilyen szempontból kötődő emberek
miként élték át a huszadik század meghatározó fordulatait. 

A kiadványt a Könyvnapi
sokadalom keretében
mutatták be a hét végén. 

A könyvben kiemelten
szerepelnek azok a té-
mák, amelyek a kommu-
nista diktatúra évtizedei-
ben tabunak számítottak.
Érinti a revízió témáját, a
második világháborút kö-
vető hadifogságot, az
egyházüldözést, a dikta-
túra alatti vallásgyakor-
lást, az ’56-os forradalmat, a rendszerváltozást és a manapság újra fókuszba
kerülő ügynökkérdést is. Mint megtudtuk a kötetnek azt a szerepet is szánja a
szerkesztő, hogy legyen valamelyest a párbeszéd eszköze. A huszadik század
itt tárgyalt időszaka ugyanis, számtalan témát lefojtott, kibeszéletlenül hagyott. 

A könyv azonban maga is egyfajta párbeszéd. Régi családi beszélgetések
hangulatát idézi, amikor a dédszülők és nagyszülők felelevenítették a múltat,
azok pedig, akik számára az elhangzottak „csak” a történelmet jelentették,
észrevétlen szívhatták magukba a tudást, ismerhették meg szűkebb hazájuk a
Galga mente egykori mindennapjait. 

A könyv  interjúalanyai is a Galga-mentéhez kötődnek, a legfiatalabb nyi-
latkozó Gémesi György, városunk polgármestere, aki aszódi középiskolás
évei mellett felidézi a rendszerváltozással kapcsolatos emlékeit. A legidősebb,
az időközben 95 éves korában elhunyt Kovács Istvánné, aki – többek között –
elmeséli, hogy 1961-ben az aszódi javítóintézet templomának felrobbantása
előtti éjjelen milyen kalandos úton sikerült férjével a templom kegytárgyait
megmentenie. jk

A kellemes idő – egy enyhe záportól
eltekintve – hatalmas tömeget vonzott
a Főtérre, az idei gyermeknapra, ahol
változatos programok vártak kicsiket
és nagyokat. 

A nap a Pöttyös futással vette kez-
detét, melyen a legtöbb diákot a Dam-
janich iskola vonultatta fel, de a nap

folyamán több sportágból is ízelítőt
kaphattak az érdeklődők. Zenés
rendezvények, a bábjátékok, művé-
szeti csoportok produkciói váltották
egymást a városháza előtt felállított
színpadon. Aki azonban inkább úgy
döntött, nem a színpadi programokat
nézi, kedvére válogathatott a játszó-
házi, kézműves foglalkozásokból,

játékokból, arcfestésből és a vásá-
rozók kínálatából. jk

Egyedülállónak tekinthető be-
mutató látható június 16-ig a
Művészetek Házában. A Para-
dicsom Kulturális Egyesület ál-
tal szervezett Artventura  kör-
nyezetvédelmi művészeti ki-
állítás célja a művészet eszkö-
zeivel felhívni a társadalom fi-
gyelmét a fenntartható, kör-
nyezettudatos és egészséges
életforma fontosságára. 

A rendezvényen Árpássy Miklós, a
Paradicsom Klub elnöke mondott kö-
szöntőt, a kiállítást Tóth Tibor, Gö-
döllő alpolgármestere és Kovács Ba-
lázs, a Művészetek Háza igazgatója
nyitotta meg.

Az utazó környezetvédelmi in-
teraktív tapintható művészeti kiállítás
és road show, egyedülálló rendez-
vénysorozat a fenntarthatóság, a mű-
vészet és a fogyatékosok integrációjá-
nak hármas jelszavával; értékvá-
lasztáson alapuló, pozitív gyakorla-
tokat szeretne inspirálni. A projekt
üzenete az energiatakarékosság, a klí-
matudatosság terjedése és a megújuló
erőforrások nagyobb arányú felhasz-
nálása. 

A kiállítás 15 kortárs művész pro-
vokatív műtárgyainak bemutatását
vállalta fel, amelyek a környezet- és
természetközpontú gondolkodás fon-
tosságát sugallják. A tárlat műtár-
gyainak világításához az elektromos
energiát állványokra szerelt kerék-
párok biztosítják.
A kiállított eszközök között olyan

művek is szerepelnek, mint például
szemétből készült alkotások, amelyek
rendkívül népszerű és érdeklődést
kiváltó művészeti formának, az ún.

„recycling art”-nak a megtestesítői.
Ezekkel hívják fel a figyelmet az
anyagtakarékosabb, a szemét kelet-
kezését megelőző fogyasztói maga-
tartás, a környezet- és természet-
központú gondolkodás fontosságára. 

A kiállítás egyik különleges-
sége, hogy akadálymentesen
látogatható a fogyatékkal
élők számára is. Bejárható
kerekesszékkel, a gyengén
látók tájékozódását, mozgá-
sát pedig Braille-írás, veze-
tőszőnyeg és korlát segíti. A
helyszínen audioguide bé-
relhető, az alkotások kézzel
is „megnézhetők”.

A tárlat másik részét fotókiállítás
alkotja. A képek az élővilág szépsé-
geinek bemutatásával arra emlékez-
tetnek, hogy mit veszíthetünk  az öko-
szisztéma  felelőtlen,  határok  nélküli

kihasználásával. A megnyitó részt-
vevői tárlatvezetéssel „tekinthették”
meg, pontosabban tapasztalhatták
meg a kiállítást, ízelítőt kaphattak

ugyanis abból, hogy a gyen-
gén látók hogy érzékelik a
kiállított alkotásokat. 

A rendezvényt végig-
kíséri egy internet alapú
környezetvédelmi játék, a
„Zöld Krajcár”. A csatla-
kozók krajcárokat kapnak a
felajánlott, majd teljesített
„zöld” cselekedetekért, pél-
dául ha valaki vállalja, hogy
a háztartásában energia-

takarékos égőket használ; szelektíven
gyűjti a szemetet, főzéskor nem
használ feleslegesen háztartási gé-
peket, stb.

Nyeremény: a kiállításon szereplő
bicikli. 

A játékról részleteket az alábbi honla-
pokon találnak az érdeklődők.
www.zoldkrajcar.hu
www.artventura.hu
A belépés díjtalan! jb

Jótékonysági koncertet adott a
Cavaletta Nőikar május 26-án
este a Szentháromság Temp-
lomban. A hangverseny bevé-
telét az épülő görög katolikus
templom építésére ajánlották
fel.  

Sivadó János görög katolikus lelkész
a koncert elején minden közreműkö-
dőnek megköszönte a segítséget, ami-
vel hozzájárulnak a templom meg-
valósulásához, s örömmel jelentette
be, hogy a napokban a kivitelezéssel
is sikerült előre lépni. 

Az est folyamán a Cavaletta Cor-
nelius d-moll miséjét, pünkösdi
összeállítást, és Pergolesi Stabat Ma-
ter című művét szólaltatta meg.

Mint azt Sivadó Jánostól meg-
tudtuk, hosszú idő után végre halad-
nak a templomépítés munkálatai. Az
alapok már készen vannak, s a múlt
héten megkezdődhetett a falazás is.
Most az a cél, hogy október végére
szerkezetkész állapotba kerüljön a
létesítmény. A források azonban még
mindig hiányosak, így
nagy szükség van a továb-
bi támogatásokra.

Akik szeretnének hoz-
zájárulni a görög kato-
likus templom megépíté-
séhez, az alábbi számlára
történő utalással meg-
teheti:

Gödöllői 
Szórványlelkészség: 
11742049-20339755.

bj

Sikeres gyereknap

Környezetvédelem, mint művészet

Artventura - több, mint kiállítás

Összefogással épülhet a görög katolikus templom

A Cavaletta koncerttel segített

Visszaemlékezni és feldolgozni segít Péterfi Gábor könyve

Galga mente történelme

Újra együtt a Hajósban
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Egy tükör és egy emlékteremtő
gépezet. Ezek a kellékek a meg-
határozói a két történetnek, me-
lyeket Cecelia Ahern Lány a tü-
körben című könyve magába
foglal. Misztikus tárgyak. Külö-
nös dolgokra képesek, különös
dolgok történnek azzal, aki kap-
csolatba kerül velük. 

A kötet bevezetőjében a szerző Lewis
Carroll Alice Tükörországban című mű-
véből idéz. A lehetetlenről szól az idé-
zet, arról, hogy elhiggyük-e a lehetet-
lent. Alice így vélekedik: „Nincs értel-
me, a lehetetlent nem hiheti el az em-
ber.” A Királynő szerint viszont mind-
össze gyakorlás kérdése az egész: „Én a
te korodban naponta félórán át csak ezt
gyakoroltam. Volt úgy, hogy már reg-
geli előtt hat lehetetlen dolgot elhittem.”

Ahogy Lewis Carroll Alice-e varázs-
latos helyekre kerül, varázslatos hely-
színeken járnak Cecelia Ahern két tör-
ténetének szereplői is. Lila és Sarah, a
két kis barátnő Lila nagymamáját kere-
sik fel. Vad és ápolatlan kerten, valósá-
gos dzsungelen törnek át a házig, mely

hasonlóképpen elhanyagolt. Minden
kopott, mindent por lep be, a csillárról
pókháló lóg. A tündértortának, melyet a
nagymama elébük tálal, csak Lila örül,
Sarah inkább azt nézi, hogyan oldhatna
kereket innét. 

Mivel elinalnia nem sikerül, beletö-
rődőn követi Lilát a ház rejtélyes folyo-
sóin. Nem mondhatná, hogy jól érzi ma-
gát. Különösen a falakon látható fekete
leplektől viszolyog, melyekről aztán
kiderül, hogy tükröket takarnak. A
nagymama nem szereti a tükröket. Pe-
dig nem is látná őket. Nem is látná ma-
gát bennük. Vak. 

A tükrök titka, a tükrök veszélyének
magyarázata később, a kislányok láto-
gatása után tizennyolc évvel derül ki.
Lila az esküvőjére készül. S egy esküvő
egészen megváltoztatja egy lánynak az
életét. 

A következő történet az Emlékek te-
remtője címet viseli. Egy eszközről, egy
gépről van szó. Egy olyan gépről, mely
segít a feltalálójának a túlélésben. Segít
átvészelnie élete tragédiáját. Megvál-
toztatja a múltat. Új emlékeket teremt.
A fájdalmasak helyett örömteliket. A

szégyenletesek helyett emelt fővel vál-
lalhatókat.

A gépnek híre terjed. Ügyfelek érkez-
nek a feltalálóhoz békét és megnyug-
vást keresve. De költözhet-e béke és
megnyugvás a valódi emlékek helyére?
Egyáltalán, szükséges-e ez? Vagy néz-
zünk inkább mindig szembe a valóság-
gal? A sejtelmes történetek nem adják
meg magukat könnyen az olvasónak.
De azoknak, akiket vonzanak a mágikus
kalandok, a bájos fordulatok, nagy gyö-
nyörűséggel szolgálhatnak. 
(Cecelia Ahern: Lány a tükörben) -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A változásról és az emlékekről

(Folytatás az 1. oldalról)  

2003-ban Gödöllő Város Önkormány-
zata Gödöllő Városért kitüntetéssel is-
merte el az itt folyó munkát, a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumától
pedig az önkormányzat kapott elisme-
rést: a Könyvtárpártoló önkormányzat

pályázaton 1. díjat.  2007-ben a 
REGINA Alapítvány Gyermekbarát
környezet díjat adományozott az intéz-
ménynek, 2010-ben pedig a Nagycsalá-

dosok Országos Egyesülete és az OSZK
Könyvtári Intézetének közös pályázatán
elnyerte a Családbarát könyvtár címet. 

A június 1-jei születésnapi ünnepség
a gyermekkönyvtárban kezdődött, ahol
Kovács Gabriella textilművész adott
ajándékot az intézménynek. Itt helyez-
ték el ugyanis a művész Csodafa című,
Benedek Elek Mirkó királyfi című me-
séje ihlette alkotását. Ezen a napon ad-
ták át a felújított Cserkész Levéltárat,
ahol korszerű körülmények között he-

lyezték el a városunkba került cserkész
gyűjtemény levéltári anyagát, s ahol
kiváló lehetőséget biztosítanak a kutató-
munkához is. Az ünnepség részeként az
olvasóteremben a XXI. század könyv-
tára címmel nyílt az épületet bemutató
fotókiállítás.

Szombaton a már hagyományos
könyvnapi sokadalommal folytatódtak
az események: koncertek, író-olvasó ta-
lálkozó, bábelőadás, kézműves foglal-
kozások várták az érdeklődőket, akik
többek között találkozhattak a gödöllői
írókkal, és válogathattak a könyvárusok
gazdag kínálatából. jk

„Az embereknek megadatik egy élet, de
ha az ember a színész szakmát műveli,
olyan mázlista, hogy több életet élhet.”
Ezzel a mondattal fejeződik be az az 
életrajz-interjú, amelyet több mint har-
minc éve készítettem Pécsi Ildikóval.
Akkor Pesten, Zuglóban lakott és a Rad-
nóti Miklós Színpad – a mostani Rad-
nóti Színház – tagja volt.
Nem csak a szerepeiben élhetett több
életet, hanem talán amiatt is, hogy gyak-
ran változtak a helyszínek körülötte. Na-
gyon sok színház a tagjának fogadta,
nagyon sok helyen lépett színpadra. Az
is életváltás lehetett, amikor régi vágya
teljesült, Gödöllőre költözhetett, mely-
nek területén, Máriabesnyőn még a szü-
lei vásároltak telket.
Hosszú évek óta itt él a városban, ré-
szese a közéletének, felpezsdítője a
művészeti életének. Kossuth-díja mel-
lett a legtöbbre azt az elismerést ér-
tékeli, hogy Gödöllő díszpolgára cím-
mel tüntették ki. A Városi Könyv-
tárnak a Könyv Ünnepe Gödöllőn cí-
mű rendezvénysorozata is az ő estjé-
vel kezdődött május 25-én. Gémesi
György polgármestert hívta meg ven-
dégének, szereplőtársának egy kaba-
réjelenetben, s arra is megkérve: adjon
elő részletet a Cyranóból, mely ked-
ves emléke, annak a női főszerepében
mutatkozott be a pályája elején, Pé-
csett. Szűcs Józsefné, a Damjanich

János Általános Iskola igazgatójának
a kérdéseire válaszolva beszélt a sor-
sáról, pályájáról. 
– Nekem nagy szerencsém volt a szü-
leimmel, s általában nagy szerencsém
volt az emberekkel. A gyerekkorom az
édesanyám mellett telt, sokat kaptam
a tanáraimtól, a rokonaim is szerettek.

Ha szerepeltem, mert sokat szerepel-
tem már iskolai előadásokon is, varr-
ták a színpadi ruháimat. Azt, hogy
színész legyek, nem ellenezte senki,
inkább biztattak. 
Első jelentkezésekor felvették a Szín-
művészeti Főiskolára, pedig akkor
még több ezren ostromolták évről
évre ezt a tanintézményt. Szinetár
Miklós lett az osztályfőnöke. Külö-
nösen beszédtanáráról, Básti Lajosról
vannak történetei, amik közül néhá-
nyat megosztott az est közönségével.
Szívesen beszélt a művésznő arról is,
hogyan bízták meg feladatokkal még
főiskolásként a Nemzeti Színházban,
Arthur Miller Salemi boszorkányok
című drámájában már főszereppel. A
főszerepléséről megjelent elmarasz-

taló kritika eléggé elkeserítette, de
persze nem hosszú időre. 
– Mindig azokat az emlékeket kell
megőrizni, amik örömöt okoznak.
Sok öröme telhetett a filmezésben.
Filmjei közül máig gyakran műsorra
tűzi a televízió az Aranyembert, a 
Hattyúdalt. Az utóbbiban van egy fer-
geteges twisztjelenet, amikor kezde-
ményezésére mindenki twisztet kezd
ropni vele, olyan színészóriások is,
mint Páger Antal, Várkonyi Zoltán. 
Tervezett lemezére talán ezért válasz-
tott egy twisztszámot is, amit az esten,
még más dalok mellett, elénekelt. Két
verset adott elő, József Attila Osztás
után és Kosztolányi Dezső Hajnali ré-
szegség című művét. 
Nem titkolja, hogy hetvenhárom éves.
Ebben a korban már, mondta, számot
kell vetni az élettel. S a fenti költe-
mények erre nyújtanak lehetőséget.
Otthon zokogott az Osztás után szö-
vegébe belegondolva, de itt nem fog,
biztosította jó előre az egybegyűl-
teket. 
Az otthona különleges birodalom le-
het. A szeretett kert, a két kutya, mely-
ek mindig kísérik, különlegessé vará-
zsolhatják. Még a kert talaját feltúró
vakondokokat is kedveli. Róluk is
akadt megosztandó története, róluk és
az esten jelenlevő férjéről, Szűcs La-
josról, aki eleinte ki nem állhatta a kis
földalatti állatkákat. Aztán megbarát-
kozott velük. Ilyen mozzanatok miatt
is gyönyörű a több mint negyven éve
tartó házasságuk.

N. A.

LÉLEKRE VETKŐZVE

SZALAY KRISZTA
könyvbemutatója 

a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban

IDŐPONT: 2012. JÚNIUS 7., 18 ÓRA

Lélekre vetkőzve című könyvében életéről vall a neves színművész 

Ismét különleges hangversenyre invi-
tálja a közönséget a Gödöllői Szimfo-
nikus Zenekar június 9-én. A királyi kas-
tély lovardájában újra a hazai zenei élet
kiemelkedő szereplői lépnek a kö-
zönség elé. A 19 órakor kezdődő kon-
certen a romantikus kórusművek mellett
felcsendül Liszt Ferenc koronázási mi-
séje. 
A múlt évben emlékeztünk meg a
zeneóriás születésének 200. évforduló-
járól. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar
a Koronázási mise bemutatásával tisz-
telgett Liszt Ferenc előtt.  Városunk ki-
váló zenekara most ismét ezt a művet
tűzte műsorra, ez alkalommal Erzsébet
királyné kedvenc kastélyában szólal
meg a mű, melynek bemutatása  Fodor
Beatrix – szoprán, Simon Krisztina –
alt, Klein Otokar –tenor, Jekl László –
basszus, valamint a Gödöllői Városi Ve-
gyeskar (karigazgató:Pechan Kornél)
és a Győri Palestrina Kórus (karigaz-
gató: Katona Tibor) közreműködésé-
vel valósul meg. 
A koronázási mise megírására Liszt Fe-
renc Scitovszky, esztergomi hercegprí-
más megbízására kezdett hozzá. Bécs
azonban ragaszkodott ahhoz, hogy az
udvari opera zeneigazgatójának művét
mutassák be. Végül személyesen Erzsé-
bet királyné közbenjárására született
meg az engedély – mindössze tíz nappal
a koronázás előtt, hogy a koronázáson a
magyar zeneszerző műve szólaljon
meg. 1867 június 8-án, Liszt sem a Má-

tyás-templomban zajló ünnepségre, a
Magyar koronázási mise bemutatójára,
sem az ünnepi fogadásra nem kapott
meghívást. A Nemzeti Zenede elnöké-
nek közbenjárására kapott egy helyet a
karzaton, az orgona mellett. Még a szer-
tartás befejezése előtt eltávozott a temp-
lomból, az utcára kilépve a tömeg a ki-
rálynak járó hódolattal ünnepelte a ze-
neszerzőt. 
Ahogy a múlt év szeptemberében, most
is Kovács János Kossuth-díjas, Liszt-
díjas, Bartók Béla-Pásztory Ditta- díjas
Érdemes művész, a Magyar Állami
Operaház első karmestere áll majd a ze-
nekar élén. Kovács János  a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskolán  szerzett dip-
lomát 1973-ban. Ezt követően a Magyar
Állami Operaházban kapott korrepeti-
tori állást, 1976-tól pedig karmestere az
intézménynek. 
Három nyáron (1979-81) át a Bayreuthi
Ünnepi Játékok zenei asszisztense volt,
1987 és1990 között az Operaház vezető
karmestere. Első karmestere volt a Szlo-
vén Filharmonikusoknak, 1992 óta a
Tokiói Filharmonikusok állandó ven-
dégkarmestere. Az Operaház társulatá-
val és a Nemzeti Filharmonikusokkal
több nemzetközi turnén vett részt.
2001-től a Budapesti Filharmóniai Tár-
saság első karmestere. 2003-ban, vala-
mint 2006-2007-ben megbízott főzene-
igazgató. 2007 őszétől a Magyar Állami
Operaház első karmestere.

jb

10 éves évforduló – új épület, új tartalom

A könyv és a könyvtár ünnepe

Egy este Pécsi Ildikóval

Örömemlékek

Ismét Gödöllőn a Kossuth-díjas karmester 

Koronázási mise
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Bővülő kínálat a gödöllői Múzeumok Éjszakáján

Programkavalkád három napon át

Folytatódik a Sisi Baráti Kör
hölgyhistóriákról szóló elő-
adássorozata a Királyi Váró-
ban. Június 9-én, szombaton 14
órától a kastélyban nyíló Tit-
kok, bálok, utazások című idő-
szaki kiállításhoz kapcsolódva
Erzsébet királyné udvarhöl-
gyeiről Kovács Éva muzeoló-
gus tart majd előadást.

Az idén emlékezünk Ferenc József és
Erzsébet koronázásának 145. évfor-
dulójára. Budán, a királyi várban is
nagy volt a készülődés. Sok vendéget
vártak az 1867. június 8-án tartott ce-
remóniára. Ferenc József kísérete az
uralkodóval együtt 18 tagú személy-
ből állt. A koronázásra váró uralkodó
elegánsan: magyar táborszernagyi ru-
hában jelent meg a nevezetes esemé-
nyen.

Erzsébetet 31 tagú bécsi személy-
zet szolgálta. Több komorna és szol-
gálólány, fodrász, masszőr, virágkötő
is volt a csapatban. A fennmaradt lis-
tából az is kiolvasható, hogy ki meny-
nyire volt fontos Erzsébetnek. Főud-
varmesternője és Ferenczy Ida lakott
közvetlenül mellette, a többiek a bu-
dai palota távolabbi pontjain laktak.

A két udvarhölgynek 3-3 tagú sze-
mélyzete volt, rendkívül fontos volt a
megjelenésük, hiszen a Koronázási
emlékkönyv szerint a Mátyás-temp-
lomban térdeplőpadjuk közvetlenül
Erzsébeté mellett volt.

A látványos ünnepségen a várme-
gyék bandériumokkal képviseltették
magukat, méghozzá díszesebbnél dí-
szesebb öltözékben. A Pest megyei
küldöttség tagja volt báró Beniczky

Ferenc is, aki rö-
viddel a koroná-
zás után a királyi
uradalom igaz-
gatója lett. A Gö-
döllőt is képvise-
lőket arról lehe-
tett megismerni,
hogy farkasbőr
kalpagjukat da-
rutollal ékesítet-
ték, kacagányuk
és dolmányuk
azúrkék színű
volt, nadrágjuk
veres, csizmájuk
sárga, díszvere-
tes liffenytűvel,
megjelentésüket
aranyozott kard
tette teljessé.

A királynét
közvetlenül kísé-
rő két udvar-
hölgy szinte egy-
idős volt Erzsé-
bettel. Hunyadi
Lili, hivatalosan
Karolina, 1836-
ban született
Bécsben, már 1860-ban, Madeirán is
úrnőjével volt. 1871-ben ment férjhez
– a neve ellenére magyar származású
– Walterskirchen Ottó Vilmoshoz, két
gyermekük született. A császárváros-
ban 1907-ben halt meg.

A másik udvarhölgy Helene Thurn
und Taxis, nem keverendő össze a ki-
rályné nővérével, akit férjhez menete-
le után szintén így hívtak.

Debreceni Csabáné, a Sisi Baráti
Kör családfakutatója a következőket
derítette ki Helene-ről. 1836-ban szü-
letett Sárospatakon, édesanyja Bathy-
thyány Mária Auróra grófnő volt.
Madeirán szintén a királynéval volt,
és ő is 1871-ben lett Wolfgang Kins-

ky von Wchinitz und Tettau felesége,
házasságukból tudomásunk szerint
nem született gyermek. A megürese-
dett udvarhölgyi állást Festetics Má-
ria töltötte be, róla is hallhatnak majd
június 9-én, a Gödöllői Királyi Váró-
ban, ahol a kávézót üzemeltető Mo-
narchia Rétesház vezetője meglepetés
finomsággal várja a vendégeket.

A részvétel ezúttal is ingyenes.

A Sisi Baráti Kör előadássorozata a
nyári szünet után szeptember 8-án,
szombaton folytatódik a Királyi Vá-
róban.

Szabó Margit

(folytatás az 1. oldalról)
A beszélgetéssel egybekötött estet

Maros Ottó zenei aláfestése teszi
még érdekesebbé. Az érdeklődők szá-
mára levéltári túrák indulnak majd,
aminek keretében megtekinthetik a
cserkész levéltárat, és bepillanthatnak
az itt tárolt eredeti dokumentumokba,
valamint a városi könyvtár cserké-
szettel kapcsolatos dokumentumaiba. 

Innen tovább sétálva, az Erzsébet
Királyné Szállodában Vogel Erik jel-
meztervező kiállítása várja a látogató-
kat, az udvaron pedig kézművesek
portékáiból válogathatnak, vagy ki-
próbálhatják a hagyományos Szent
Iván éji tűzugrást.

A főtér kulturális programot kínál
ezen az estén. 19 órai kezdettel a Gö-
döllői Városi Vegyeskar és az Arpeg-
gio Gitárzenekar előadásában madri-
gálokat hallhat majd a közönség.

Első alkalommal kapcsolódik be a
rendezvényekbe a Városi Mozi. A
filmvásznat híres hölgyek veszik bir-
tokba: 18.30-tól a Piros bugyelláris
című, 1938-ban készült filmet vetítik.
Bár a filmen nem Blaha Lujzát láthat-
juk, Bordy Bella, Pethes Ferenc, Pe-
thes Sándor és Somlay Artúr alakítása
mindenképpen feledhetetlen élményt
nyújt majd. 20.30-tól a Vaslady című
filmet tekinthetik meg, 22.30-tól pe-
dig a Mamma Mia! várja a mozi ra-
jongókat. A vetítések ezen az estén in-
gyenesek, a helyeket az érkezés sor-
rendjében lehet elfoglalni.

Szintén új helyszín lesz a Múze-
umok Éjszakáján a Waldorf Általános
Iskola. Az intézményben színi elő-
adásokkal, koncertekkel, kiállítások-
kal várják az érdeklődőket. Az épület-
ben és a kertben zajló rendezvények-
be a diákok mellett a szülők is bekap-

csolódnak. A produkciók mellett kéz-
műves foglalkozások és közös játé-
kok nyújtanak majd kellemes időtöl-
tést.

A helyszínek között városnéző kis-
vonat, és ingyenes buszjárat teszi
könnyebbé a közlekedést.

(k.j.)

A Sisi Baráti Kör előadássorozata

Gödöllői híres hölgyek históriái

A felső sorban balra Lili, mellette látcsővel
Mathilde Windischgrätz, balra lent Helene, kö-
zépen a királyné mandolinnal a kezében, Ma-
deirán 1860 körül.
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Június 16‐án és 17‐én:
9‐11 óráig: 

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.

Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos

Tel.: 20‐4823‐058.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

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

Május 25‐én ELTŰNT Máriabes‐
nyőről Musti nevű zsömle színű
labradorunk. Barátságos, ivarta‐
lanított 4 éves szuka. Szerető csa‐
lád várja vissza. Kérem hívjon a 
20‐490‐5242‐es számon!!!

Ismét megfigyelhetjük a nagyhalászi gólyapár (Harmat és Halász)
mindennapjait a webkamerákon keresztül. Az elmúlt években nagy
népszerűségnek örvendő madaraknak ma már szerte Európában, de
még a tengeren túlon is számos híve akad.
Harmat és Halász idén ismét négy fiókát nevelnek, és reméljük most
az idő is kegyes lesz hozzájuk. 
A gólyapár tavaly a hideg időjárás miatt a két legkisebb fiókáját ve-
szítette el. Halásznak Harmat már a második párja, két évvel ezelőtt az
akkori tojó Hajnal egy légvezetéknek ütközött és az áramütés követ-
keztében elpusztult.
Most együtt izgulhatunk a gólyafiakért nap mint nap, és reméljük
mindannyian sikeresen repülnek majd ki a fészekből a nyár végén.
http://golya.mme.hu/golyakamera/kamera.php

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Béci: 
Nagytestű, felnőtt keverék
kan. Jófej, kedves kutya.

Bubó: Közepes testű, felnőtt
keverék kan. Nyugodt, ki‐
egyensúlyozott kutyus.

Tiborc: Nagytestű, felnőtt
keverék kan. Nyugodt, hí‐
zelgő kutya.

Bobó: Nagytestű, felnőtt
keverék kan. Barátságos,
emberközpontú eb.

A kutyusokról érdeklődni lehet a 20‐55‐48‐450‐es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e‐mail címen lehet. 

Az alig 2 milliméteres vérszívók át-
férnek a szúnyoghálón és többféle ve-
szélyes betegséget terjesztenek.
Magyarországon is megjelentek az
emberre és állatra is veszélyes lepke-
szúnyogok. A vérszívók jobbára a tró-
pusi vagy mediterrán vidékeken érzik
jól magukat.

Allergiás tüneteket váltott ki egy há-
roméves kisfiúnál tavaly egy szú-
nyogcsípés. Sokáig azt sem tudták,
mitől dagadt fel a gyerek keze. Édes-
anyja elmondta: kórházba is vitték a
kisfiút, számos kezelést kipróbáltak,
de semmi sem segített. Később ki-
derült, hogy egy szúnyog csípte meg.
Ilyen, és ehhez hasonló tünetekkel

egyre többen fordulnak orvoshoz
Magyarországon. Ezeket az allergiás
reakciókat az eddig is ismert szúnyog
okozza. Néhány hónapja azonban
megjelent egy sokkal veszélyesebb
fajta, a lepkeszúnyog is.
A mindössze 2 milliméteres szúnyog
csípése a kutyákra és az emberekre

ártalmas lehet. Hangtalan, nesztelen,
az ember gyakorlatilag nem érzékeli a
csípésüket. Egy eddig nálunk kevésbé
ismert betegséget, Leishmaniat okoz-
hat, ami először lázzal és hasmenéssel
jár, később azonban fekélyek kelet-
keznek a bőrön és a belső szervek is
károsodhatnak. A kezelés évekig tart-
hat. A legveszélyeztetettebb korosz-
tály a 6 éves kor alatti – mondta
Kapiller Zoltán, a Magyar Kullancs-
szövetség elnöke.
A lepkeszúnyog ellen azért nehéz
védekezni, mert kicsi mérete miatt a
szúnyoghálón is átrepül. A szak-
emberek ezért a megelőzést ajánlják,
a hagyományos riasztók hatékonyak.
Lepkeszúnyog csípését egyébként
egyelőre csak kutyákon észlelték
Magyarországon, Baranya és So-
mogy megyében.
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Rendkívül agresszív szúnyog jelent meg 

Súlyos betegséget okozhat

Családi élet a gólyafészekben – Az egész világról figyelik

Évezredek óta a kutyák hű társaink. A
számtalan nemzedéken átívelő sze-
lektív tenyésztésnek köszönhetően
ösztönükké vált az emberi parancsok
követése: ül, fekszik, ugrik…
Idáig még nem ismerünk olyan álla-
tot, ami akár csak meg is közelítené
ezt a „produkciót”. Lehet, hogy a jö-
vőben lesz vetélytársa a kutyának?
Dimitrij Beljajev orosz genetikus
1954-ben elhatározta, hogy azonosít-
ja a kutyákat könnyen idomíthatóvá
tévő géneket. Rókafarmot létesített
Szibériában, s nekilátott, hogy egy
emberöltő alatt megismételje azt, ami
a kutyákkal évezredekig tartott.Belja-
jev 1985-ben meghalt, de munkáját
kollégái folytatják, s ma már közel
vannak a célhoz. „Olyan közel, hogy
csak az utolsó lépés hiányzik,” –
mondta Ceiridwen Terrill egy nép-
szerű rádióműsorban.
Terrill a portlandi egyetemen tanít tu-

dományos újságírást, s arról is ismert,
hogy könyvet írt egy kutya és farkas
hibrid nevelése során szerzett tapasz-
talatairól. Nemrég meglátogatta Bel-
jajev rókafarmját, ami szerinte egy le-

robbant laktanyához hasonlít. A ma
ott élő, vagy 3000 róka annyira sze-
líd, hogy Terrill a ketrecbe nyúlva
nyugodtan megvakargathatta az állat
hasát. „Genetikailag arra formálták
őket, hogy vágyjanak az emberi érin-
tésre – mondja –, így aztán az a róka

élvezte a simogatást.” Közülük né-
hány már hallgat az „ül” vagy a „hozd
ide” parancsra.
„A kísérlet azt igazolja, hogy ezek a
rókák genetikailag szelídek, de nem
tudjuk, hogy valóban háziasítottak-e,
vagy viselkedésük szocializáció és
idomítás eredménye. A választ csak
akkor kaphatjuk meg, ha lesznek ta-
pasztalatok a rókák és az emberek
együttéléséről” – mondja Terrill.
A farm rókakölykök eladásával pró-
bálja enyhíteni anyagi nehézségeit, de
Terrill szerint nem lesz belőlük jó há-
ziállat: „Nem egészen 7000 dollárért
(1,5 millió forint) házhoz is szállí-
tanak egy négy hónapos rókát,
csakhogy a kölyköknél ekkorra már
véget ér a szocializációra alkalmas
időszak.”
A tudományos újságíró javaslata,
hogy sokkal jobb azon kutyák és
macskák milliói közül választani,
akik a menhelyekre kerülnek, hiszen
rengeteg házikedvenc vár arra, hogy
otthonra leljen.                         www.ng.hu

Háziasított róka az ember új legjobb barátja?

Párizsi vőlegényt hoztak a helyi va-
daspark zsiráf teheneinek. Atlant egy
különleges, zsiráfok szállítására ki-
alakított teherautóval érkezett meg
Párizsból új otthonába.

A bika láthatóan jól viselte a 24
órás utat, miután körbenézett új ott-
honában, máris leendő párjaival is-
merkedett. Igaz, egyelőre csak a rá-
csokon keresztül. 

A frigyre ugyanis még várniuk
kell: csak a kötelező karantén után
csatlakozhat a két tehénhez. De a kö-

zönség is egyelőre csak az üvegfalon
keresztül láthatja az új lakót

– Atlant azért érkezett a parkba,
mert a korábbi bika, Nuru még tavaly
decemberben egy fertőzésben elpusz-
tult. Az új zsiráf érkezése így most
újabb reményt ad, hogy Szegeden is
szülessen zsiráfcsikó. Az összeszok-
tatás azonban még jó pár napig el-
tarthat, de reméljük, június közepén
már a külső kifutóban is láthatják a
vendégek Atlantot – mondta Veprik
Róbert, a park igazgatója. 

D.V. 

Párizsból hoztak új zsiráfot Szegedre
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Rendezvény időpontja: június 09-
10. 
Rajt: Gödöllő Erkel Ferenc Általános
Iskola (Szabadság tér 18.)
Rajt nyitva tartása: 20-22 óráig
Cél nyitva tartása: 20-06 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
Ft/fő;12/6 km távokon 500 Ft/fő
Magyar Turista kártya kedvezmény
30/20 távokon 100 Ft/fő
Térkép: Gödöllői-dombság turista-
térképe

További információ kérhető az
alábbi telefonszámokon: 

Kobzi András:+36-30-609-87-29,
Kobzi Andrásné: +36-30-209-28-28

www.margita344-2.hu

Gödöllő éjszakai 30/20/12/6

kilométeres gyalogos túra
A Kirchhofer SE szervezésében
ismét megrendezésre kerül a
Manó Maraton az óvodások-
nak.

Időpont, helyszín: 2012. június 09.,
reggel 8:30-kor az Alsóparkban
Infó: www.kirchhofer-se.hu

VI. Manó Maraton futóverseny!

Előző lapszámunk óta két bajno-
ki mérkőzésen vannak túl a Gö-
döllői Sport Klub megyei I osz-
tályban szereplő labdarúgó csa-
patai. A mérleg: két döntetlen a
felnőtteknél, míg az U19-es ala-
kulat maximálisan teljesített.

A Nagy Dániel irányította felnőttek
előbb Újlengyelből hoztak el egy pon-
tot, majd hazai pályán veszítettek kettőt
a Verőce ellen, akik a 92. percben egali-
záltak. Utolsó három mérkőzésén dön-
tetlent ért el a csapat, összességében
pedig, már 11 meccse nyeretlenek a gö-
döllőiek. A felnőtt csapat 35 ponttal a 9.
helyen áll jelenleg, míg Sztriskó István
U19-es csapata a 4. pozíciót foglalja el a
tabellán.
Pest megyei I osztály, 27. forduló
Újlengyel – Gödöllői SK 1–1 (0–0)
Gól: Kovács Miklós
Pest megyei I osztály U19, 27. forduló
Újlengyel – Gödöllői SK 1–2 (1–1)
Gól: Szabados Lajos (2)
Pest megyei I osztály, 28. forduló
Gödöllői SK – Verőce 2–2 (0–0)
Gól: Kővári Péter, Bánki Edömér
Pest megyei I osztály U19, 28. forduló
Újlengyel – Gödöllői SK 5–0 (2–0)
Gól: Kurunczi Dániel, Balogh Viktor
(2), Tóth Bence, Sipeki Attila

Utánpótlás – Ismét bajnok az
1996-os korosztály

Újabb sikereket értek el a gödöllői fiata-
lok. A Gödöllői Sport Klub 1996-os kor-
osztálya megnyerte az egy évvel idő-
sebbeknek kiírt országos másod osztá-
lyú bajnokságot, amelyben a Maglódi
TC jogán indulhatott el az idén. Tóth
László tanítványai mindössze egyszer
kaptak ki, lőttek 201 gólt, szóval min-
den tekintetben felülmúlták a mezőnyt.
Ugyan ebben a kiírásban a második ke-
ret (turai) a 10. helyen végzett. Keserű
László 1997-es korosztálya az U15-ös
országos másod osztályban lett bronz-
érmes, míg Takó Csaba U13-as alaku-
lata a 6. helyen végzett a kiemelt II osz-
tályban. Smeló Dávid
U12-es a szintén egy
évvel idősebbeknek
kiírt körzeti U13-as
bajnokságban végzett
a 4. helyen.
NB II. U17-es baj-
nokság közép-keleti
csoport, 25-26. for-
duló
Jánoshida – Gödöllői
SK U16-Maglód 0–3
(0–2) Gól: Szabó Ti-
bor, Bihari Gábor,
Gerskó Gábor 

Gödöllői SK U16-Maglód – FC Hatvan
2–2 (0–0) Gól: Vizi Richárd, Szabó
Bence 
Diósd-Bolha FT – Gödöllői SK U16-
Tura 4–0 (2–0) 
NB II. U15-ös bajnokság közép-keleti
csoport, 27. forduló
Gödöllői SK – FC Hatvan 7–3 (5–1)
Gól: Molnár Márton (3), Balogh Róbert
(3), Varsányi Botond
Gödöllői SK – Tabáni Spartacus 4–0
(0–0) Gól: Petényi Krisztián, Balogh
Róbert, Varsányi Botond, Blaubacher
Pál
NB II. U13-as, ¾ pályás bajnokság
közép-keleti csoport, 27. forduló
Gödöllői SK – FC Hatvan 1–0 (0–0)
Gól: Horváth Gábor
Megyei U13 Nagykáta körzet, ¾ pá-
lyás bajnokság: Aszód – Gödöllői SK
(U12) 6–1 (4–1) Gól: Csordás Barna
Gödöllői SK (U12) – Sülysáp 1–1 (0–0)
Gól: Kovács Benedek -lt-

Labdarúgás – Aranyérmes az U16-os csapat

Remikirály lesz a GSK

Június 1-jén kezdetét vette a Fut-
sal NB I-es bajnokság végső sza-
kasza, azaz az érmekért zajló
harc. A Gödöllői Bikák és a Color-
spectrum Aramis csapatai a 3.
helyért mérkőznek egymással,
míg a döntőben a bajnokság két
kiemelkedő együttese, a Győr és
a Berettyóújfalu vív ádáz harcot a
bajnoki aranyért. 

A gödöllőiek számára nem indult túl jól
a bronzcsata, ugyanis hazai pályán ma-
radtak alul a budaörsiekkel szemben.
Az első félidőben állva hagyták a miein-
ket a vendégek, 3–1-es hátránnyal vo-
nultak pihenőre a Bikák. A folytatásban
ugyan faragott hátrányából Baranyai
Pál együttese, de csak megközelíteni

tudta az Aramist. 5–4-re nyertek a ven-
dégek, ezzel nagy lépést tettek a bronz-
érem felé. Az egyik fél második győzel-
méig tartó párharc állása 1–0 a Color-
spectrum Aramis javára. A második
mérkőzést lapzártánk után rendezték
Budaörsön. Ha esetleg nyerni tudna vá-
rosunk csapata, akkor a mindent eldön-
tő 3. találkozót Gödöllőn rendeznék
június 7-én 20:30-as kezdéssel.
Az aranyért zajló párharc már-már el-
dőlni látszik, miután az ETO 2–0-ra ve-
zet két találkozó után az egyik fél har-
madik győzelméig tartó küzdelemben.
Futsal NB I, 3. helyért első mérkőzés
Gödöllői Bikák – Colorspectrum Ara-
mis 4–5 (1–3) Gól: Frank Péter (3),
Ughy Márk

Utánpótlás – U15-ös csapat már
döntős

Az egyiknek sikerült, a másiknak nem.
Röviden így lehetne összegezni a Gö-
döllői Bikák utánpótlás futsal csapatai-
nak középdöntős szereplését. Takó
Csaba U19-es együttesének sajnos nem
sikerült a négyes döntőbe jutás, miután a
középdöntőben csoportjában a 3. helyen
végzett (két négycsapatos középdöntőt
rendeznek, amelyből az első két csapat
jut a négyes döntőbe). Tegyük gyorsan
hozzá, hogy 5 játékos hiányzott az alap
csapatból. A Smeló Dávid irányította
U15-ös alakulat ellenben magabiztosan
vette a középdöntős akadályt és jutott be
csoportelsőként a legjobb 4 közé.
Tóth László U16-os csapata június 10-
én kísérli meg a négyes döntőbe jutást
az 1 évvel idősebb, U17-es korcsoport-
ban. A tavalyi U15-ös országos bajnok-
csapat a Soroksár, a Cső-Montage, vala-
mint a Debreceni EAC hármas ellen
kell, hogy kivívja a továbbjutást.           -ll-

Futsal – Bronzcsata

Hátrányban a Bikák

Az idei Taekwon-do Európa-baj-
nokságot Bulgária fővárosában,
Szófiában rendezték, amelyen
33 ország 823 versenyzője képvi-
seltette magát, többek között a
gödöllői Taekwon-do SE 4 spor-
tolója, Czeba Mihály mes-
teredzővel (a képen).

A gödöllői versenyzők közül 
Vajkovics Ferencnek sikerült
a legjobban az Eb. Formagya-
korlatban a harmadik helyet 
szerezte meg, míg törés kategó-
riában a 6. helyen zárta a ver-
senyt Vajkovics. Az ifjúsági
kategóriában induló Tóth Dá-
niel és Tóth Áron a legjobb

16-ig jutott, itt végül a későbbi Európa-
bajnoktól szenvedtek vereséget. Bon-
tovics Babett felnőtt női kategóriában a
legjobb 8 közé verekedte magát, törés
versenyszámban pedig, az 5. helyen zár-
ta a kontinensviadalt. -li-

Küzdősport – Taekwon-do Európa-bajnokság 

Egy gödöllői bronz

Ismét eredményesen szerepelt a
WKF országos amatőr küzdő-
sport versenyén a Varjú László és
Ócsai Zsolt vezérelte Crow-Gym.
Az University Boxing Club-ban
május 20-án megrendezett ese-
ményen három gödöllői fiatal is
előkelő helyezést ért el.

A gödöllői versenyzők K-1 szabály-
rendszerben remekeltek. Elsőként  De-
metrovics Ádám léphetett fel a dobogó
legfelső fokára a juniorok között, mi-
után egy rendkívüli döntőben mért ve-
reséget ellenfelére a -75 kg-osok me-
zőnyében.
Szintén ebben a súlycsoportban, de a
kadett korcsoportban lépett ringbe első

megmérettetésén Peteranecz Viktor,
aki egy roppant erős mezőnyben az elő-
kelő 4. helyezésig jutott.
Bangó Dávid a -63,5 kg-os felnőttek
között lépett a szorítóba. Az edzőpáros
ismét nagyot dolgozott és remekül ké-
szítette fel a fiatal öklözőt, hiszen a dön-
tőben a nála jóval esélyesebbnek tartott
és sokkal rutinosabb vetélytársát kiütés-
sel győzte le a gödöllői Muay Thai és
Boksz Egyesület harcosa.
Hogy a történet kerek legyen, minden-
képpen meg kell említenünk a -75 kg-
osok mezőnyében harmadik helyet szer-
ző Várhelyi Andrást is, aki, bár az
UBC színeiben indult, mégis a gödöllői
trénerek keze alatt edződött.

-sd-

Újabb gödöllői küzdősport sikerek

Gödöllői érmek K-1-ben

Május 24-én fellobbant az olim-
piai láng. A Premontrei Gimnázi-
um udvarán felsorakoztak a csa-
patok a zászlóik alatt, Kinde Van-
da junior vb-n is szereplő tájfutó,
aki nem mellesleg az iskola diák-
ja meggyújtotta a lángot, felkú-
szott a zászlórúdra az olimpiai lo-
bogó, és kezdetét vette a Prem-
olimpia.

Az iskola diákjai tizennégy program kö-
zül választhattak, melyek a legváltoza-
tosabb feladatokat tűzték ki a verseny-
zőknek. Valamilyen módon mindegyik
program az olimpiákhoz kapcsolódott.
A Premolimpiai programot színesítette
az 10 fős csapatokkal megrendezett aka-
dályverseny, amelyben a rollerezés, az
íjászkodás, a mocsárjárás nevű játék, de
az elmét is megtornáztató, az olimpiai
helyszínekre vagy kabalákra vonatkozó
kérdések is előkerültek.
Az olimpiai csapatversenyen, amelyre 6
fős csapatok jelentkezhettek, a távoldo-
bás, váltófutás és a kötélhúzás mellett
tréfás feladatok is voltak, például tor-
nász gerendán szivacskardokkal kellett
harcolni. Az egyensúlyérzéknek a pa-
rasztolimpia nevű programban is nagy

szerepe volt, ahol többek között gólya-
lábkészítés volt a feladat, a hosszú falá-
bakat nem volt elég összeszögelni, ter-
mészetesen járni is kellett velük.
A sportos feladatok mellett néhány 
program szellemi munkát és kreativitást
is igényelt, úgy, mint a kvíz- vagy sta-
tisztikakészítés, drámafoglalkozás vagy
a kézműves alkotások, képregények,
ételfantáziák és a célfotók elkészítése. 
A hivatalos záróünnepélyen minden
csapat beszámolt arról, hogy mivel töl-
tötte a napot. A nap megkoronázásaképp
a rendezők valódi dobogón, a diákok ál-
tal készített érmekkel díjazták az aka-
dályverseny és az olimpiai csapatver-
seny legjobb eredményt elérő verseny-
zőit, és az iskola kiemelkedő sporttelje-
sítményt nyújtó diákjait.
A Premolimpia eseményeit a napot be-
mutató Premi Híradó és egy online új-
ságon keresztül az iskola honlapján bár-
ki megtekintheti. -vé-

Premolimpia – Olimpiai játékok

Ötkarikás vetélkedő a Premontreiben

Fantasztikus eredményt értek el
a Bocskai SE kosaras lányai. Há-
rom fronton is az első helyen vé-
geztek a bajnokságban.

A hölgyek a Pest megyei junior, a Pest
megyei felnőtt, valamint a Budapest
Női/B csoportos bajnokságot is meg-
nyerték. A mérlegük sem akármilyen,
38 mérkőzésből 34-et nyertek meg,
ilyen legutóbb 2006-ban fordult elő a
csapat életében!
Iski Zsolt edző értékelt: – Minden szur-

kolónak, a szülőknek, a Református
gimnázium igazgatónőjének, mindent
köszönünk. Az eredményt tovább fé-
nyesíti, hogy Piffkó Esz-
ter a női/B dobólista leg-
több pontot elért játékosa
lett, valamint Soós Alex-
andra ugyan itt a bajnok-
ság hárompontos dobó 
bajnoka lett. Gratulálok
mindenkinek!
(Képen látható – felső sor:
Mácsai Tamás edző, Bona

Szabina, Oswald Réka,
Varga Dorottya, Wirnhardt Júlia, Tóth

Janina, Méhes Krisztina, Iski Eszter,
Iski Zsolt edző, – térdelő sor: Gosler
Anikó, Piffkó Eszter, Majoross Kriszti-
na, Mészáros Anna, Soós Alexandra,
Brauner Gyöngyi, Kosa Zsuzsanna,
Csaba Dorottya, Sztricskó Mónika)

Kosárlabda – Három arany egy csapat

Aranyhalomzó Bocskai SE

A Salgótarjáni Hegyikerékpáros
Egyesület és a Nógrád Megyei
Kerékpáros Szövetség rendezte
a hegyikerékpár sportágban a

tanévi diákolimpia országos dön-
tőjét.
Az U9-esek kategóriában Bukovácz
Anna (Cube Csömör-Gödöllő), az U15-

ben a lányoknál Bukovácz Kata lett a
győztes, míg U17-ben Bucsányi Henri-
etta a 2. helyen végzett. A csapatver-
senyben – melyben három, előre meg-
nevezett versenyző eredménye számí-
tott, pontozásos rendszer alapján – a gö-
döllői Hajós Alfréd Általános Iskola ta-
nulói, (Bucsányi Henrietta, Bukovácz
Kata, Bukovácz Anna) végztek az élen.

Kerékpársport –Jól tekerő gödöllőiek

Hajós tanulói az élen

Az U16-os bajnokcsapat: Álló sor (balról): Tóth László-
vezetőedző, Németh Benjamin, Kovács Dániel, Hajdú Ta-
más, Zubik Attila, Szabó Tibor, Nagy Barnabás, Győri
Gergő, Varsányi Áron, Greskó Gábor, Bihari Gábor, Husz
Attila, Bali János-edző. Guggolnak (balról): Dobi Gergő,
Szabó Bence, Varga Tamás, Bali Dávid, Vizi Richárd, Kiss
Gábor, Tóth-Velez Valentin (a képről hiányzik: Hegyi Ba-
lázs)
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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 

a Gödöllői Városi Múzeumban:

–18 órától ingyenesek a tárlatok; a
kiállítások vezetéssel is díjtalanul
tekinthetők meg.
–18 óra: Czeglédi Noémi tárlat-
vezetése  A magyarországi cserké-
szet története című kiállításban.
–18 óra: folyamatos múzeum-
pedagógiai foglalkozás a „Piros bu-
gyelláris”- Blaha Lujza Gödöllőn
című kiállításban.
–19 óra: Kerényi B. Eszter tárlat-
vezetése a „Piros bugyelláris”-Bla-
ha Lujza Gödöllőn című kiállítás-
ban.

19:30: a helytörténeti kiállítás
termében:

– Irodalmi est a Gödöllői Lokálpat-
rióta Klub és Városi Múzeum szer-
vezésében:  Pók a víz alatt – Ferdi-
nandy György új novelláskötetét
bemutatja: Varga Zoltán Zsolt.

Kaszkadőr és kaméleon
Ferdinandy György bemutatja Var-
ga Zoltán Zsolt készülő novellás-
kötetét.

– 22:30: Táncház a Berka együttes-
sel a múzeumudvarban.
– Interaktív fodrászműhely egész
este.

A KIRÁLYI VÁRÓBAN:

– 17 órától a kiállítások és a ren-
dezvények díjtalanul látogathatók.
– 17 óra: Gellér Katalin mű-
vészettörténész előadása: Indulás
Indiába Gödöllőn szőtt ruhában.
– 18-20 óra: kerekasztal-beszél-
getés a gödöllői művésztelep nő-
tagjainak leszármazottaival: „ … a
nagymama fest”.
– 20 óra: Keserü Katalin mű-
vészettörténész előadása: A gö-
döllői nő művészek és európai tár-
saik.
– 21 óra: Őriné Nagy Cecília mű-
vészettörténész, kurátor tárlatve-
zetése a Nők a gödöllői művész-
telepen című kiállításban.

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Tisztelettel meghívjuk Önt 2012.
június 16-án (szombaton) Nők
Éve Gödöllőn keretében, a GIM-
Ház 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 beje-
lentkezés 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.

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

Június 4-11-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220. 
Június 11-18-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,             
06-70/550-3377.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

SPANYOL-NÉMET-OROSZ 

szakos diplomás nyelvtanár nyelvvizsgákra, érettségire való
felkészítést és korrepetálást vállal minden szinten. 

Tel.: 06-30/470-4483.

Tisztelt Leendő Támogatónk!

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület ezen a nyáron is szeretné
vendégül látni a moldvai csángó is-
kolások 25 fős csoportját Lészpedről
Márton Attila tanár úr vezetésével.

Immár hatodik alkalommal készülünk
megszervezni a moldvai csángó gye-
rekek gödöllői és balatonlellei táboro-
zását.
Ehhez kérjük az Önök támogatását! Ter-
veink szerint a gyermekek 2012. június
24-28-ig lesznek a Balatonon, és 28-án
délután érkeznek Gödöllőre, ahonnan
július másodikán ebéd után indulnak ha-
za 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! Ál-
talános iskolás lányokról és fiúkról van

szó, akik otthon nagyon nehéz körülmé-
nyek között élnek. A magyarországi tar-
tózkodásuk alatt a legfontosabb célkitű-
zésünk, hogy minél többet gyakorolják
a magyar nyelvet. 
Azt szeretnénk, ha olyan családok je-
lentkeznének a gyerekekért, ahol álta-
lános iskolás gyermek van a családban.

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

Pénzbeli támogatásukat egyesüle-
tünk bankszámlaszámlájára küld-
hetik el:
PÁTRIA Takarékszövetkezet
65100266-11058186,  csángó gyere-
kek nyaralására megjegyzéssel!

A gyermekeket vállaló családok 
Büttner Saroltánál jelentkezhetnek
2012. május 29-től: 30-609-5022, 
06-28-421-235
E-mail:buttner.sarolta@gmail.com.

Várjuk azon segítőkész emberek tá-
mogatását, akik felelősséget éreznek a
határon túli magyarok sorsáért a Kár-
pátokon kívül is! Köszönettel foga-
dunk bármily csekély adományt, mert
azok összeadódva lehetővé teszik ter-
vünk megvalósítását! Köszönjük, hogy
elolvasta felhívásunkat!
Gödöllő, 2012-05-20

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
nevében:

Szűcs Józsefné, az egyesület elnöke 
Büttner Sarolta programfelelős

Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület – Segítség a csángóknak!

Polgármesteri fogadónap változás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
dr. Gémesi György polgármester

júniusi fogadónapját június 15‐én tartja, 
10‐12‐ig, és  14‐16 óráig.

Új, személyre szabható csomagokkal,
az optikai- és kábelhálózattal lefedett te-
rületein HD csatornák színes palettájá-
val és számos területen már 150 Mbit/s
névleges sávszélességgel indítja a nya-
rat a vállalat.

– Az Invitel az elmúlt hónapokban elő-
remutató fejlesztéseket hajtott végre,
melyekkel jelentősen átalakította szol-
gáltatás portfólióját.
– A vállalat az otthoni szórakoztatást he-
lyezi az új szolgáltatások középpontjába
és szeretné valóban magas szintű él-
ménnyé tenni az otthoni televíziózást és
internetezést.
– Az Invitel optikai hálózattal lefedett
területein 150 Mbit/s névleges sávszé-
lességű  internet csomagokkal, 17 HD
minőségű csatornával és a sportesemé-
nyek előtérbe helyezésével készül a
nyárra.
– A kábelhálózattal lefedett területeken a
digitális TV fejlesztéseknek köszönhe-
tően szintén 17 HD minőségű csatorna
lesz elérhető, illetve HD DVR Set Top
Box kerül bevezetésre.
Az Invitel mindig arra törekedett, hogy
maximálisan megfeleljen ügyfelei elvá-
rásainak. Az elmúlt hónapok fejlesztései
mindezt új dimenzióba helyezik. A
megújulás egyetlen célja: a lehető leg-
magasabb szintre emelni az otthoni
szórakozás, szórakoztatás élményét.
Olyan szolgáltatásokat adni az ügyfe-
leknek, melyek kihasználják a legmo-
dernebb telekommunikációs és televí-
ziós technológiákat. Az Invitel éppen
ezért 2012. május 17-étől új szolgáltatás
portfólióval, digitális tévészolgáltatással
és HD csatornákkal, optikai hálózatával
lefedett területein 150 Mbit/s névleges
sávszélességgel és a sportesemények
előtérbe helyezésével készül a nyárra, a
londoni olimpiára, a labdarúgó-Európa-
bajnokságra és a Forma 1-es versenyek-
re. Mindezzel párhuzamosan a közeljö-
vőben megújul a vállalat weboldala: át-
tekinthetőbb, kényelmes böngészést és
nagyobb felhasználói élményt nyújt az

érdeklődőknek, egyszerűbbé téve az on-
line megrendelés folyamatát is.

„Eljött az idő, hogy kicsit másképp gon-
doljunk az Invitelre. Az ország egyik
legnagyobb távközlési szolgáltatójaként
úgy éreztük, hogy még többet kell ad-
nunk annál, mint amit az elmúlt évek-
ben nyújtottunk. Ezért hatalmas fejlesz-
téseket hajtottunk végre és olyan új szol-
gáltatás portfóliót alakítottunk ki, amely
valóban képes kiszolgálni még a leg-
magasabb szintű ügyféligényeket is” –
mondta el Oliver Weiser, az Invitel la-
kossági kereskedelmi vezérigazgató-he-
lyettese. „Még több és még magasabb
minőségű szolgáltatást nyújtunk előfi-
zetőinknek, mint eddig bármikor. Erről
szólnak a 150 Mbit/s névleges sávszé-
lességet is lehetővé tevő hálózat fejlesz-
téseink, a HD csatornák, a sportesemé-
nyek előtérbe helyezése, a kábeles terü-
leteken a digitális TV fejlesztések, az
HBO GO vagy az Antenna Hungária
MindigTV Extra szolgáltatásának elér-
hetővé tétele és mindezekkel összefüg-
gésben az átalakított csomag ajánlatok.
Vonzó áron nívós szolgáltatásokat
tudunk nyújtani, miközben továbbra is
maradunk saját szolgáltatási területün-
kön olyan helyi telekommunikációs vál-
lalat, aki jobban figyel a helyi igényekre
és minden előfizető számára van jó
megoldása” – tette hozzá.
150 Mbit/s internet csomagok: élmény-
sebességre kapcsol az Invitel.
A már tavaly elindított optikai fejleszté-
sek egyik leglátványosabb eredménye,
hogy a nyár folyamán az ország még
több területén lesz elérhető az akár 150
Mbit/s sebességű internet szolgáltatás és
a cég kábelhálózattal lefedett területein
hasonló szolgáltatások várhatók. Gö-
döllő, Vác, Szigetszentmiklós, Szeged
Pápa és Veszprém egyes részein az ügy-
felek már most élvezhetik a nagy sáv-
szélességű internet nyújtotta előnyöket.
Mindez azt is jelenti, hogy egyre több
településen lesz hozzáférhető az Invitel
televízió szolgáltatásának számos inter-

aktív funkciója, például a megállítható,
felvehető vagy visszatekerhető adás, a
videotéka vagy a „tegnap TV-je”. A vál-
lalat széttagolt szolgáltatási területeiből
adódóan, a fejlesztések területenként és
időben eltérően lesznek elérhetőek, de a
modernizációs folyamat a jövőben is
tovább folytatódik.

Sportos nyár: HD adás
Már elrajtolt a F1-évad, júniusban
kezdődik a labdarúgó Európa-bajnok-
ság, a július-augusztus pedig a londo-
ni nyári olimpiai játékokról szól. Az
események alkalmából az Invitel
igyekszik még nagyobb élménnyé
tenni a sportkedvelők számára is a te-
levíziózást. A három fő sportesemény
programjait az Invitel előfizetői HD
minőségben is elérhetik.  Ezen felül az
Invitel az egyik legszélesebb csator-
naválasztékot is kínálja a sport-
adókból: elérhető a Sport1, Sport2,
DIGI Sport, Eurosport, Eurosport2 és
a Sportklub. Az Invitel már tárgyal a
3D műsorok terjesztéséről, és az
egyeztetések eredményéről időben tá-
jékoztatja előfizetőit.

MIXER: átekinthetőbb, személyreszab-
ható szolgáltatás csomagok és verseny-
képes árak.
Az Invitel új csomagokat vezet be 
MIXER S, M, L és XL néven. 
A MIXER lényege, hogy egyszerűvé és
áttekinthetővé teszi a vállalat által kínált
szolgáltatásokat, legyen szó széles tele-
víziós csatorna választékról, rendkívül
gyors internetről vagy kedvezményes
telefonálásról. 
A MIXER csomagok fő előnye, hogy
igény szerint testre szabhatók, hiszen a
MIXER S csomag kivételével az alap-
szolgáltatásokhoz – a csomag méretétől
függően – díjmentesen kiegészítőket is
választhatnak az ügyfelek, pl. díjmentes
belföldi vezetékes hívások, wifi funk-
ciós eszköz, díjmentes vevőegység,
vagy telefonkészülék, választható mini
csomag.

További információ: www.invitel.hu

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA DÍJ
Tisztelt Gödöllői Polgárok!

Gödöllő Város Önkormányzata „Gödöllő Vállalkozója” Díjat adományoz azoknak a köztartozással nem rendelkező
egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető

tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely 
a város gazdasági életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve jelentős

eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.
A „Gödöllő Vállalkozója” Díj évente két személynek adományozható.

Kérem, hogy javaslataikkal segítsék a döntéshozókat. Indoklással alátámasztott javaslataikat szíveskedjenek a 
Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára eljuttatni 

(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., kozoktatasi.iroda@godollo.hu ).
HATÁRIDŐ: 2012. június 8., 12 óra

Tisztelettel: 
Halász Levente, a Gazdasági Bizottság elnöke sk.

Újdonságok az Inviteltől



Gödöllői Szolgálat 11Mozaik2012. június 6.

NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22                             Kávéház: 7–22

Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu

Eper- és spárgahetek az étteremben
Magyar spárgából és eperből készült finomságokkal

várjuk kedves vendégeinket!

Hétvégi családi büféebéd
Korlátlan italfogyasztással. 3290 Ft-os áron!



INGATLAN
+Gödöllőn a Szőlő utcában, nagyon szép, egyedi bútorokkal felsz-
erelt 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 tetőtér-
rel)!  20-772-2429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU  

+Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha-étkezős, tégla, beton-
gerendás, kiváló állapotú kockaház eladó Iár 16,9MFt 20-7722429

+Akció! Új építésű 4 lakásos társasházban, 2 szoba +nappalis,
62nm-es 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 nap-
pali+ 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 nap-
palis garázs összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel kulc-
srakészen 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 BIZ-
TOSAN TALÁL! !   20-539-1988

+Gödöllő központjában, a Tűztorony házban 1.em-i, 45m2-es,
két szobás lakás eladó! 13.9MFt ! 20-5391988

+Gödöllőn, Blahai részen jó állapotú, szigetelt, 110m2-es
családi ház, 700m2-es saroktelken eladó! Iár:30.9Mft  20-
539-1988

+Gödöllőn a Kazinczy Krt.-on két szobás lakás eladó Iár: 8.8 M
Ft (20) 804-2102

+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

+Városközpontban a Kossuth Lajos utcában 1. emeleti tel-
jeskörűen igényesen felújított (klíma, konyhabútor, nyílászáró,
stb..) egyéni fűtéssel, alacsony rezsiköltséggel 56m2-es lakás
eladó. Irányár: 12.5M forint, Érdeklődni: 20/ 9279 570

+Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő
kedvelt kertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozás-
ra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdős-
zoba, 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, pezs-
gőfürdős, 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

+Gödöllőn eladó a Mihály Dénes közben tégla építésű, egyedi
fűtéses magasföldszinti öröklakás I.ár: 11,9m Ft. 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

+Gödöllőn eladó a Rögesben egy magas belvilágú tetőteres
exkluzív, reprezentatív kialakítású, igényes berendezésű családi
ház 4 szobával, 2 fürdőszobával, a telken örökzöldek, és egy
hatalmas medence. I.ár: 47 m Ft. 3613. 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, ref-
erenciákkal, honlappal. Biztos megélhetés, perspektíva, a
befektetés megtérülési ideje a befektetési összeghez képest
rövid, egy – két év. Érd.: -20-41-77-687

+Gödöllőn eladó a Zarándok utcában egy 1+ fél szobás tégla építésű
kis családi ház 600 nm-es telken. I.ár: 14,9 mFt. 3616 Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn eladó a Köztársaság úton nappali+ 2 szobás, kony-
hával, étkezővel, fedett terasszal rendelkező jó állapotú kertes
családi ház. I.ár: 24,9 mFt. 3593, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllő központjában eladó egy 82 nm-es, jó tájolású, nap-
pali+ 3 szobás, jó állapotú lakás. Az ár tartalmaz egy terem-
garázs beállási helyet is. I. ár: 17,9 m Ft. 3598, Érd.: FŐNIX Iro-
da 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

+Aszódon eladó 3 szobás nyeregtetős, felújított 80 nm-es
parasztház teljes közművel, 600 nm-es telekkel. Iá.: 15,9 mFt.
3612. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn János utcában, központtól nem messze eladó egy
59 nm-es, 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

+SÜRGŐSEN ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK Szadán a Margita
közelében: 1400 m2-es, beépíthető építési telek, beépült utcában.
Villany, víz, gáz és csatorna az utcában. CSAK MOST 6.500.000
Ft-ért. HÍVJON: 0630-919-5960 IngatlanVADÁSZ – A SPAR
MÖGÖTT, AZ ÚJ TEMPLOMMAL SZEMBEN! Sorszám: 5740.

+Szép állapotú, 2 szobás, összkomfortos családi ház eladó
Turán, Vasútújtelepen. Gázkonvektoros, pince van, 800 m2
telken. Tehermentes 6,900,000 Ft 0630/977-6665

+11,900,000 Ft-ért teljesen felújított 110 m2-es családi ház ,
pincével, garázzsal BAGON. 4 szobás, nagy terasszal 784 m2
telken. 0630/977-6665

+Irányár: 23,500,000 Újszerű, nappali +2 szobás családi ház
(96m2) eladó Szadán Aranyhegyen. Ytongból épült, gazdaságos
fenntartás. 1880 m2 telek, hatalmas terasz. 0630/977-6665

+Szuper helyen, Kertvárosban, gyönyörű 2 szintes (165m2) csalá-
di ház, 800 m2 parkosított telken eladó. Különálló 35 m2-es két-
szobás apartmannal. Irányára 49,900,000 Ft! 0630/977-6665

+Tűztoronyban ELADÓ nappali+ kétszobás 66 m2-es erkélyes
lakás, konyhabútorral, extra fürdőszobával, burkolatokkal. Nagyon
alacsony rezsi! Teremgarázs, lift! 21,000,000 Ft 0630/977-6665

+A Szentendrei szigeten, Horányban családi okokból áron alul
eladó kellemes, csöndes utcában 640m2-es szépen parkosított
telken kb. 30m2 faházzal nyaraló. Érd: 30-5477322 

+ENERGETIKAI TANUSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE LAKÁSRA, HÁZRA
OLCSÓN, GYORSAN, SZAKSZERŰEN. Épület zöldkártya, ener-
giatakarékossági szaktanácsadás. 20/5432-735 

+ELADÓK! 1,5 M-ért GARÁZSOK és egy 45nm-es tetőtéri
lakás a Kampis téren, 16 lakásos társasházban. Gödöllő
legszebb részén, TESCO közelében, most épülő új lakóparkban
építési telkek, Nyárkút utcában 2500m2 SZÁNTÓ 2db 25m2-
es épülettel (közművesítve). 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 

+Eladom zsámboki összközműves családi házam. Belül felújí-
tott, kertészkedésre, állattartásra alkalmas. Tel: 20/954-6600 
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

20/525-53-66 70/381-76-9420/525-53-66 70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.
N yitva : K : 11  –  16; S z, C s: 8 :30  –  16;

P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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+Gödöllő központjában eladó egy 54 nm-es alapterületű hibát-
lan állapotú, teljesen berendezett lakás kocsibeállóval, tároló-
val. 15,5 M Ft. 70/364-4212 

+Gödöllőn a Zombor utcában, csendes téglaházban, felújított I.
emeleti, parkettás, konvektoros, egyszobás lakás pincetároló-
val eladó. Iár: 7,7 MFt. Tel: 30/949-2028 

+ELCSERÉLNÉNK zsámboki 3 szobás, jó állapotú kertes csalá-
di házunkat, hasonló nagyságú gödöllői téglaépítésű társasházi
lakásra 2. emeletig. Tel: 20/460-4464 

+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 Kör utcában 69 nm-es 1+2 félszobás, nappalis,
nagy erkélyes, konvektoros, magasföldszinti lakás tulajdonos-
tól eladó. 14,2 MFt. Tel: 70/325-5147 

+Gödöllői másfél-két szobás lakásra cserélném isaszegi,
tóparti hangulatos, háromszintes kis nyaralómat. Étkező-kony-
ha, fürdőszoba, szoba, tetőtérben két szoba, és pince.
Hőszigetelt falak, ablakok, 800 nm-es rendezett kert kocsi-
beállóval. 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 vil-
lanytűzhellyel. A lakáshoz teremgarázsban 12nm-es kocsi beál-
ló 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 

+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 belvárosában, Erzsébet park mellett egy igényesen felújí-
tott 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 

+GÖDÖLLŐI ZÁRT LAKÓPARKBAN 75 nm-es, 1.em. nagy erké-
lyes, alacsony rezsijű lakás sürgősen eladó. Iár: 16,3 MFt. Érd:
20/413-1031 

+Gödöllő központjában 35 nm-es konvektoros téglalakás
eladó, új nyílászárókkal. Iár: 8,2 MFt. Tel: 20/3238-106 

+Eladó Hévízgyörkön csendes utcában 830 nm-es telken 70
nm-es, 2 szobás, összközműves családi ház (+terasz, garázs
+melléképület). Iár: 9 MFt. Érd: 20/364-0056 egész nap,
30/973-7736 du. 

+Gödöllőn a Kossuth L. utcában 62 nm-es, 2 szobás, nagy
erkélyes lakás eladó. Tel: 70/533-4664 

+SZADÁN 1300 nm-es ÉPÍTÉSI TELEK, ill. WESTERN NYEREG
ELADÓ. Tel: 30/852-8413 

+Gödöllőn, kastélypark közelében 1200 nm-es parkosított
telken két generációs családi ház külön bejárattal eladó. (1.,
200 nm: nappali +3,5 szoba, 2., 90 nm: nappali + 1 szoba.) Tel:
70/523-5115, 28/ 417-955 (5ó után.)

+Gödöllői belvárosi nappali +2 szobás (67nm) lakásomat
(2004) értékegyeztetéssel központi fekvésű NAGYOBBRA
CSERÉLNÉM. Tel: 70/504-2681 

+Máriabesnyőn eladó 86 nm-es, 2 szobás családi ház –kony-
ha, fürdő, spejz, zárt terasz, kert garázs, konyha, kiskamra,
kazánház-, ára: 19 MFt. Tetőtér beépíthető. 28/786-990 

+Gödöllőn a Szent János utcában eladó egy 30 nm-es
téglalakás. Földszinti, konvektoros fűtésű, 2009-ben felújított
lakáska, alacsony rezsivel. Ár: 7,999 Mft. Érd: 30/630-9971 

+Tóparti 140nm-es családi ház (2szoba +nappali, 2fürdő,
garázs, 35nm-es melléképület, vegyestüzelésű kazán, gázfűtés,
közművesített, 2 terasz, 1000nm gondozott kert ősfákkal) eladó.
Cserelakás (1-1,5 szobás) beszámítható. 27 MFt. 70/223-5303 

+Eladó Kastélyhoz közeli utcában 120 nm-es, 3szobás családi ház.
Teljes közmű. Padlófűtés Vailant kazánnal. Dupla garázzsal, 800 nm
kerttel. 24,5 MFt. Olcsóbb panelt beszámítok. Tel: 06-31/310-6844 

+Veresegyházi családi házamat kétszobás lakásra cserélném
(gödöllői, veresegyházi, budapesti). Ár megegyezés szerint.
Ráfizetést kérek. Tel: 70/385-5196 

ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

+Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik különbe-
járatú, bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal, TV,
telefon, internet szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE KIADÓ. Azonnal
költözhető, kizárólag nem dohányzó személy részére. Egy havi kau-
ció szükséges! Ár: 30.000 Ft. + a rezsi fele. Érd.: /70 318 2127

+Gödöllőn a Tűztorony házban 1,5 szobás, 42 nm-es lakás
irodának, esetleg lakásnak kiadó. Érd: Máté 70/3327-222 

+Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes családi
házban, külön bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkomfortos,
bútorozott lakás /kábeltévé, internet/ 50.000.- Ft + rezsi, egy
havi kaucióval kiadó. 70/271-1543 

+Présház utcában, családi házban csendes, világos lakrész
bérbeadó egy fő részére. Internet. Rezsivel együtt 45.000,-Ft.
Tel: 20/240-4635 

+Ambrus Z. közben 1 szobás lakás kiadó. Tel: 20/9743-038

+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 koc-
sibeállóval, 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 

+A városközpontban 30 nm-es bútorozott apartman nem
dohányzónak kiadó. 2 havi kaució szükséges. 42.000,-Ft
+rezsi. 20/2379-131 

+Hosszútávra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában 2 szobás
2.em. konvektoros, nagy erkélyes lakás. Külön vízóra, gázóra,
pincetároló. Kéthavi kaució. Tel: 20/364-0056, 20/367-8793 

+Máriabesnyő csendes környezetében 60 nm-es különálló
családi ház 2 vagy 3 fő részére, kutya nélkül hosszútávra
kiadó. 45.000,-Ft/hó +kaució +rezsi. Tel: 20/328-0417

+Kiadó Gödöllőn 2 félszobás, téliesített faház júniusi költözés-
sel. Összkomfortos. Érd: 30/650-2194 

+GÖDÖLLŐN, FREKVENTÁLT HELYEN CSALÁDI HÁZ FELSŐ
SZINTJE (kétszoba-hallos, fürdő, konyha) bútorozottan (vagy
részben) kiadó. Kocsibeállási lehetőség. 50-55 ezer /hó. Kaució
szükséges. 30/569-8137, 30/811-9747 

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 üzlethe-
lyiség, 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, szá-
mos lehetőségre alkalmas üzlethelyiség KEDVEZŐ bérleti díjon.
Érd.: 20/9194-870

+Kiadó 60 nm-es üzlethelyiség a városközpontban Gödöllőn a
Petőfi tér 14-ben. Érd: 20/923-8994 

+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 

+Gödöllő Kossuth L. utcában 25 nm-es üzlethelyiség kiadó.
Fodrász, kozmetika, iroda, stb.! 35.000Ft/hó. Tel: 20/3238-106 

+Kazinczy körúti garázssoron GARÁZS SÜRGŐSEN ELADÓ az
étterem mellett. Tel: 20/252-3494 

ÁLLÁS
+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

+Au-pair-t keresünk Hollandiába ottlakással egy évre egy
középkorú, nem dohányzó hölgy személyében, minimális angol
nyelvtudással két kisgyermek mellé (3-5 évesek). Szállás,
ellátás térítésmentesen, plusz fizetés. Munka kezdete július
közepe. Jelentkezni: varga.nicolette@gmail.com 

+Sürgősen felveszünk villanyszerelőt középfokú szakirányú
végzettséggel, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal.
Jelentkezés önéletrajzzal és a végzettséget igazoló dokumen-
tumok 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 központ-
ra keresünk szakmunkásokat, továbbá köszörűs munkakörre
szerszámkészítő végzettséggel rendelkezőket tatabányai
munkahelyre. Érd: 10-19-ig 70/366-5808, 70/366-3401,
spike6768@gmail.com 

+Két leinformálható középkorú nő takarítást, bevásárlást vál-
lal Gödöllőn. Bármilyen munka érdekel. Tel: 70/665-6267 

+Felveszek vállalkozói engedéllyel műkörmöst, pedikűröst egy
ill. két műszakba; fodrászszék bérbeadó. Érd: Hajósi Hella
20/9226-599 

+Gödöllő központjában lévő szépségszalon keres pedikűrös,
fodrász munkatársakat. Tel: 30/6455-659 

+TÁRSASHÁZUNK PÁLYÁZATOT HIRDET közös képviselő poszt
betöltésére. Határidő: 2012. június 22. Cím: Berze Csaba 2100
Gödöllő, Szent János u. 12/b. III/10. Tel: 20/345-4846 

+Targoncásokat, csomagolókat keresünk Szadára 2 műszak-
ba. Jelentkezni 8.00 - 16.00-ig az alábbi telefonszámon:
30/817-4461 

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

+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 

* Az Antal-hegy lábánál nappali + 3 szobás, 220 nm-es,
újszerű, elegáns családi ház, 1 szobás külön lakrésszel
2000 nm-es, parkosított telken eladó. Iár: 72 mFt.

* Gödöllőn, az Újfenyvesben, új építésű nappali+4
szobás, 1292 nm-es panorámás telken családi ház
70 %-os készültségben sürgősen eladó. Iár: 45 mFt.

* Gödöllőn, a Fenyvesben, idilli környezetben
1171 nm-es, ősfás összközműves telek lebon-
tandó, 70 nm-es házzal eladó. Irányár: 16,8 mFt.

* Gödöllőn, a Harasztban, az Erzsébet-park
közelében 1975-ben épült, 4 szobás családi ház
pincével, garázzsal, 844 nm-es, ősfás telken
eladó. Irányár: 24,9 mFt.



+Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanysz-
erelés 0-24-ig, 2órán belül. 70/264-3660 

+Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2órán belül. Tel: 70/264-3660 

+Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 70/264-3660 

+KÖLTÖZTETÉS ZONGORA ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS.
Tel: 30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.

+TAKARÍTÁST, mosást, főzést vállalok. Hétvégén és ünnep-
napokon is! Tel: 20/260-9550 

+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 

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

+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzatfestés
rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali
kezdéssel is, 28 éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944 

+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

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380 

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

+Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók, mikrók javítása
garanciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/234-7012
Krokovics. 

+FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható. Női
hajvágás: 1800 Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek hajvágás:
600 Ft. Hívjon bizalommal! 70/280-2276

+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094

+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 

+Gödöllői varróműhely nyári kínálata: egyedi készítésű táskák,
szatyrok, partedlik, ajándéktárgyak nagy választékban.
Néptáncos szoknyák varrása igény szerint. Elérhetőségünk:
Gödöllő, Kossuth L.u.26. (Fensthern Bemutatóterem)
30/4288-666 

+OKTATÁSI STUDIÓ számítógépes adatfeldolgozást, költ-
ségvetés, árajánlatok, sablonok készítését rövid határidővel
vállalja! Bejelentkezés: 70/248-2841, 30/6347-447 

+Kerti munkák! Kertek, nyaralók egész éves karbantartását
vállalom. Metszés, permetezés, fűnyírás, sövénynyírás,
növénytelepítés, bozótirtás, fűkaszálás, szúnyog, kullancsirtás.
Tel: 70/334-6075 

+TAKARÍTÁST, VASALÁST vállalok Gödöllőn! Olyanok hívását
várom, akiknek szükségük van segítségre. Bemutatkozás,
megállapodás személyesen. Tel: 20/534-4943 

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gip-
szkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes ára-
jánlat 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, gip-
szkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
20/628-8185 

+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, 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  

+Megbízható, gyermekszerető pedagógus gyermekfelü-
gyeletet vállal hétköznap délutánonként, ill. hétvégéken. Tel:
70/636-9142

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

+ÚJ TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI RENDELŐ A NAGYFENYVESBEN!
Hatékony, mellékhatás mentes kezelések most bevezető árakon.
Voll-féle állapotfelmérés, fülakupunktúra, fitoterápia, pulzáló
mágnesterápia, talpmasszázs stb. Bejelentkezés: 20/571-0832 

+Sokáig akar élni? Meg akar gyógyulni? Jöjjön most a CERAGEM
GYÓGYÁGYUNKRA! Cím: Remsey krt. 8. Tel: 20/251-2097 

+JÓGA KISMAMÁKKAL, KISBABÁKKAL. SZÜLÉSFELKÉSZÍ-
TÉS. Hét éve Gödöllőn www.amritmuhely.hu 20-552-9985 

+AIR WOLF légtisztítók! Megoldás az allergiaszezonra.
Hatékonyan csökkenti allergiás, asztmás, egyéb légúti meg-
betegedések kellemetlen tüneteit.
Szabadalmaztatott magyar termék!
Elérhetőségünk: Fensthern
Bemutatóterem Gödöllő, Kossuth
L.u.26. 30/4288-666
www.kormonnyilaszaro.klikklap.hu 

+A férfiaknak egy bizonyos életkor
után valami pluszra van szükségük a
partner kapcsolatukban. PARTNER
PLUSZ kapszula. Kapható: Medicina
Patika, Dózsa György út 12. 

+FÜLAKUPUNKTÚRÁS FOGYASZTÁS
Gödöllő központjában. 40%-os bér-
letkedvezmény június 20-ig. Érdek-
lődés, bejelentkezés: 30/2310-443 

OKTATÁS

+City&Guilds és Euro nyelvvizsgára felkészítő, valamint angol
és német intenzív nyelvtanfolyamokat indítunk Gödöllőn! Tele-
fon:(28)432-767 Részletek: www.corvuskft.hu.

+Már most jelentkezz nyári szuperintenzív angol nyelvtan-
folyamokra: 3 hetes középfokú nyelvvizsga, érettségi alapozó:
június 25-júl. 13-ig, City&Guilds, TELC, Origo vizsgára felkészítő
tanfolyamok (max 5 fő), egyéb vizsgák egyéni rendszerben.

www. toptan. hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63. 

+ANGOL nyelvi, kreatív kézműves és SPORT napközis tábor
indul: Jún.18-22.között, 10-14 éveseknek. Játékos, beszédcen-
trikus 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  

+Ayurvedikus indiai olajos testmasszázs TANFOLYAM
MUNKALEHETŐSÉGGEL 2012. JÚNIUS 15-16-17. Oktató: Dr.
Csizmadia Ágnes. Helyszín: Perpetiel Stúdió Gödöllő. Érd: perp-
studio@gmail.com, 20/550-9808, www.perpstudio.hupont.hu 

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

+Magyar, történelem és angol tárgyakból korrepetálást,
felkészítést vállalok. Tel.: 06/20-828-05-83 

+INTENZÍ ISKOLAELŐKÉSZÍTÉS fejlesztőpedagógussal, hogy
az iskolakezdés könnyebb legyen. Dr. Kiss Tel. 28/415-998,
20/388-4953  

ADÁS~VÉTEL

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

+SÜRGŐSEN ELADÓ! Egy elemeire szétszedhető ISKOLA
BÜFÉ (FAHÁZ), ami más tevékenységre is alkalmas. Iár:
350.000,-Ft. Tel: 20/541-3307 

+Felszámolásból (Gödöllőn) fémforgácsoló, kisgépek, kézi,
gépi forgácsoló eszközök, segédeszközök, réz és vascsövek,
szelvények, műhelyasztalok, faliszekrények, öltözőszekrények,
szabvány vashordók, hidraulikus emelők, gyorsdaraboló eladó.
Tel: 20/3963-164 

+Gödöllőn használt Tatai tetőcserép eladó. 3.000,-db. Elvihető
július második felétől. Tel: 70/634-4212 

+VARJÚ SZERSZÁM ÉS CSAPÁGY üzlet raktáron lévő ter-
mékeire 20-30%-os ÁRENGEDMÉNYES VÁSÁR JÚNIUS
HÓNAPBAN. Tel: 0620-241-71-41 Gödöllő, Rét u.13 - GLS CSO-
MAGPONT

ÜDÜLÉS

+NYARALÁS! HORVÁTORSZÁGBAN A TENGERPARTON pano-
rámás 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 

EGYÉB

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

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

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

+57 éves (160/56 kg) nő társat keres 60 év körüli arányos
testalkatú független férfi személyében. 30/370-3766 

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-hárs, Hárs-erdeiméz 1500 Ft
+üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfo-
gadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913  

+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
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Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület? 
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat

határt, s mi meg is írjuk Ön helyett! 
További információ: 70/381-76-94
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 13. 
100 éve hunyt el a Brit Királyi Haditengerészet tisztje, sarkkutató, aki másodikként érte el a Déli-sarkot. Neve a
rejtvényben olvasható.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Bánkuti Béla, Erzsébet királyné krt.
22., Füle Zoltánné, Dessewffy A. u. 6.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Fődi Szabolcs, Gyöngyvirág u. 1.,
Mundruczó János, Béri Balogh Á. u. 7. 
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Sánta Edina, Simon I. u. 10. 
A Városi Mozi 2‐2 db. belépőjét nyerte: Pongrácz Zsanett, Dessewffy A. u. 25., Plihal Gréta, Turul
u. 15. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Garai Szabolcs,
Honvéd u. 12., Tasnádi Lajosné, Kazinczy krt. 22.

Utazni jó
Ünnepelje együtt a
család a Disneyland
20. születésnapját!
Melyik gyermek ne vágyna rá, hogy
mesébe illő környezetben, megelevenedett
Disney figurák társaságában szórakozzon.
Legyen szó apró hercegnőről, vagy na-
gyobbacska Verda rajongóról, amint átlépi
a „Birodalom kapuját” a varázslatos hangu-
lat magával ragadja.
A párizsi Disneyland idén ünnepli 20.
születésnapját, mely alkalomból fantasztikus
show-k és kedvezmények várják a csalá-
dokat. A szórakoztató parkot úgy alakították
ki, hogy az óvodástól a felnőttig mindenki jól
érezhesse magát.
A budapesti vidámpark nagytestvére, a
Disney Park idén különleges esti tüzijáték és
fényparádéval várja vendégeit a  Csipke-
rózsika kastélynál, Micky egér randevúra
hívja az aprónépet, megmutatja mi rejlik a
színpad mögött és bizonyos napokon mindezt
este hosszabb nyitva tartás mellett biztosítja
az élménypark. A legnagyobb parti pedig a
világ leghíresebb utcáján, a Main Street,
U.S.A-n várja a bulizni vágyókat. A „gyors-
hajtási engedély-fast pass”  kiváltásával
lerövidíthetik a várakozási időt még a legzsú-
foltabb napokon is, így még több élmény
begyűjtésére nyílik lehetőség. 
A filmek világát hozza testközelbe a Disney
Studio, amely kisiskolás kortól ajánlott. Aki
ide ellátogat elmerülhet többek között a Toy
Story és a Verdák világában, vagy próbára
teheti az idegzetét a Twilight bűvöletétét
idéző Terror Toronyban.
Amennyiben szállását és a parkbelépőt egy
utazási csomagban foglalja le, úgy a 7 év
alatti gyermekek számára a szállás és a be-

lépő ingyenes.
Az akció 2012.
november 7-ig
érvényes. 
Egy szép bizo-
nyítvány mellé
g a r a n t á l t a n
e m l é k e z e t e s
meglepetés és
nagy örömöt
szerezhetnek
gyermekeik-
nek egy pári-
zsi utazással!
Tartalmas ki-
kapcsolódást,
örömteli perceket kívánunk a Disneyland
Párizsban!

(GT)
Sissy Utazási Iroda ajánlásával 


