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Szabó István Oscar-díjas rendező volt a
vendége a Városi Mozi felújítása utáni
első vetítését követő közönségtalálkozónak.
(3. old.)
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Emléktáblát avattak a zsidómentő dr. Leo
Tschoell emlékére a Holokauszt-emléknapon, az egykori zsinagóga helyén álló bölcsőde falán.
(6. old.)

Ismét remek eredményeket ért el a Gödöllői Taekwon-do SE. A nyolcfős csapat ezúttal a horvátországi Taekwon-do világkupáról tért haza 13 éremmel.
(8. old.)

Kiállítások, zene, színház – Ez volt a Múzeumok Éjszakája

Pedagógusnap

Gödöllőn megmaradt a művészet szikrája

Pénteken délután dr. Gémesi György
polgármester nyitotta meg Popova
Aleszja fotókiállítását, szombaton délelőtt pedig a városházán dr. Nánási
Éva címzetes főjegyző a „Nők, akik
formálják a világot” című tárlatot, ami
azokat a híres hölgyeket mutatja be,
akik jelentős szerepet töltöttek és töltenek be a világ- és a magyar történelem
alakításában.
Új tárlattal és ehhez kapcsolódó előadássorozattal várta az érdeklődőket a
GIM-ház is június 16-án. A Múzsák
Kertjét Kodolálnyi Gyula költő nyitotta meg, húsz művész a kert, a természet, a táj ihlette alkotását mutatták be.
Festményeken, grafikákon, installációkon, textil alkotásokon keresztül jelenítették meg látomásaikat az alkotók.

Fotó: Tatár Attila

Több ezren kapcsolódtak be a
Múzeumok Éjszakája több mint
tíz helyszínen zajló gödöllői
programsorozatába a hétvégén. Az események pénteken
délután a Művészetek Házában
kezdődtek Popova Aleszja Kossuth-díjas balettművész fotókiállításának megnyitójával, és a
vasárnap este, a városi múzeum udvarán, a Garabonciás
Színtársulat előadásával fejeződtek be. A rendezvények jelentős része a Híres Hölgyek Gödöllőn – 2012 a Nők Éve programsorozathoz is kapcsolódott.

A megjelentek ezen az estén valóban
találkozhattak a múzsákkal, akiket neves művészek, tudósok jelenítették
meg. Juhász Judit, a Magyar Művészeti Akadémi sajtófőnöke, dr. Keserű
Katalin művészettörténész, Bajtala
Emese hárfaművész, Jankovics Marcell kultúrtörténész, Jankovics Anna
és Harna Péter, a szolnoki Szigligeti

Színház művészei, Zombori Ottó csillagász, Mezey Katalin költő, valamint
Jessica Leon Carulla és Csuja Gergely balettművészek segítségével kalandozhattak az érdeklődők a különböző művészeti ágak között. Az előadók
többek között versekkel, zenével, tánccal és színi jelenettel szereztek feledhetetlen órákat a közönségnek.

Sokakat vonzottak a Gödöllői Városi Múzeum programjai, a múzeum
épületében és a Királyi Váróban egyaránt. Az időszaki és az állandó kiállítás egyaránt izgalmas kalandot kínált
kicsiknek és nagyoknak.
(folytatás az 5.,
kapcsolódó írásunk a 6. oldalon

Kitüntetések
A Pedagógusnap alkalmából a
múlt héten csütörtökön adták
át a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért Díjakat. Ebben az esztendőben Barta Katalin, Karasz Gyöngyi és Bene Mihály
kapott kitüntetést.
Városunk képviselő-testülete 1998ban döntött a Gödöllő Gyermekeiért,
Ifjúságáért Díj megalapításáról, hogy
elismerje az oktatás-nevelés területén
elért kimagasló teljesítményt vagy
huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkavégzést nyújtó pedagógusokat. A díjat minden esztendőben
Pedagógusnap környékén adják át.
Idén június 14-én vehették át az elismerést városunk kiváló munkát végző
óvodapedagógusai, tanítói és tanárai.
Az ünnepséget a Művészetek Házában tartották meg, melyen az Ifjúsági Vonószenekart hallhatták az egybegyűltek, majd dr. Gémesi György
polgármester mondott ünnepi beszédet. A lakossági javaslatok és a képviselő-testület döntése alapján az idei
esztendőben Barta Katalin, a Frédéric Chopin Zeneiskola zongoratanára,
Karasz Gyöngyi, a Török Ignác
Gimnázium matematika–kémia szakos tanárnője és Bene Mihály, az Erkel Ferenc Általános Iskola magyar–
történelem szakos tanára részesült a
díjban.
(folytatás a 3. oldalon)

Új kút fúrására készül a PannErgy

Képviselő-testületi ülés
Vasút rekonstrukció: új állomás és felüljáró

zatnak az új kút fúrása sem kerül
pénzbe, azt is a PannErgy fizeti.

Nagyszabású korszerűsítést készítenek elő a Budapest–miskolci vasútvonal Rákos és Hatvan állomások közötti szakaszán. A képviselő-testület
megismerkedett az átépítés Gödöllőt
érintő terveivel, majd vita nélkül elfogadta a megvalósuló létesítmények
kialakítását, s támogatta a tervezett
fejlesztéseket.
Amellett, hogy a vasúti vonalszakasz
nyomvonalán kisebb korrekciókat
hajtanak végre, új vasútállomás és
HÉV végállomás épül, közúti felüljárók váltják ki az Isaszegi úti és a Köztársaság úti szintbeli vasúti kereszteződéseket, s további P+R parkolók
készülnek Gödöllő Állami telepek és
Máriabesnyő megállóhely mellett. Az
előbbi megállónál 10-10 gépkocsi és
kerékpár számára terveznek parkolót,
utóbbinál 10 kerékpárra és 38 személygépkocsira készülnek tervek.
A gödöllői állomáson közös peronrendszere lesz a vasútnak és a HÉVnek. Elegáns állomásépület készül, a
gyalogos felüljáró helyett a fő gyalogos közlekedési irányokat összekötő,
a peronokról liftekkel is megközelíthető aluljáró létesül.
A szintbeli átjárók a számítások szerint a jövőben bizonyosan nem lennének alkalmasak a gépjármű-forgalom
lebonyolítására, ugyanis a tervezett
óránkénti 12 vonat miatt 20-25 perc
sorompó zárva tartási idő feltételezhető. A Köztársaság úti átjáró kiváltására korábban az állomást keleti
irányból elkerülő, majd a jelenlegi 3.
sz. főúthoz csatlakozó – de a HÉV sorompójára rávezető – út és déli elkerülő út együttes megvalósítását tervezték. Közlekedési szempontból jóval kedvezőbb a jelenlegi javaslat,
ami az átjáró helyben, felüljáróval
történő kiváltását tervezi egy különleges műtárgy-megoldással, ami a
magántulajdonú területek kisajátítását a minimumra szorítva, az utcai telekhatárok kisebb korrekciójával és
magántulajdonú épületek érintése
nélkül valósulna meg. A felüljáróra
kerékpársávot is terveztek, valamint
figyelembe vették az épülő P+R parkolót, és ahhoz igazodva alakították
ki az alátámasztó pillérrendszert.

Intézményvezetői pályázatok

Van esély a geotermikus erőműre
A képviselő-testület elfogadta a
PannErgy Nyrt. tájékoztatóját a gödöllői geotermikus projektről. Mint a
júniusi ülésen elhangzott, az önkormányzat és a PannErgy által alapított
Gödöllői Geotermia Zrt. elvégeztette
a több mint 2000 méter mélyre fúrt
kút környezetében található hévízkészletek feltérképezését. Mint ismert, az
első kút fúrása – amit PannErgy finanszírozott – nem hozott eredményt,
A társaság megítélése szerint a területen egy termelő kút nagy valószínűséggel mégis kialakítható. A termelőkút lehetséges helyének meghatározása alapján megkezdődtek az előkészületeket az engedélyezéshez, és
az azt követő fúráshoz.
A Gödöllői Geotermia Zrt. eltökélt
szándéka a Gödöllő térségében tervezett geotermikus erőmű megvalósítása, és ez által a gáz alapú fűtés kiváltása. A projekt a környezetbarát
geotermikus energiát felhasználva
olcsóbbá teheti a város jövőbeni távhőellátását, a gázhoz képest kedvezőbb áron, mérsékelve a város gázfüggőségét is, továbbá évente több
mint hatezer tonna széndioxid kibocsátást előzhet meg. Az önkormány-
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A képviselő-testület június 14-i ülésén negyedszer bízta meg dr. Bucsyné Prém Katalint a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény igazgatásával. Az újabb megbízás augusztus 1-jétől öt évre szól. A képviselő-testület a
pályázatot elbíráló eseti bizottság javaslatát elfogadva eredménytelennek
minősítette a Palotakerti Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályázati eljárását. A pályázó nem nyerte el a nevelőtestület és a szülői közösség többségi
támogatását. A képviselő-testület
augusztus elsejétől az új pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy évig megbízta Varga Lilla
jelenlegi intézményvezető-helyettest az
óvoda vezetői feladatainak ellátásával.

Csökkenhet az óvodai zsúfoltság
Az önkormányzat újabb lehetőséget keresett és talált az óvodákban tapasztalható zsúfoltság csökkentésre. A Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézetének megüresedett Tessedik Sámuel utcai épületrészében helyezi el az Erkel Iskolának jelenleg a Táncsics Mihály úti Óvodában
működtetett logopédiai osztályait, ezáltal az utóbbi ingatlan egészét óvodai célokra tudják használni.

Négy első osztály indul a Damjanichban
A Damjanich János Általános Iskolában szeptemberben a tervezettnél
eggyel több, négy első osztály indul. Az
intézmény beiskolázási körzetéből
ugyanis 99 tanköteles tanuló iratkozott
be az első osztályokba. Az eredetileg
engedélyezett három osztályban a jogszabályok szerint legfeljebb 93 gyerek
helyezhető el. A képviselő-testület most
ahhoz is hozzájárult, hogy egy tanítóval
és egy napközis tanítóval megemeljék
az iskola közalkalmazotti létszámát.
A képviselő-testület intézményekre és
osztályokra illetve óvodai csoportokra
lebontva határozott a maximális létszámok átlépésének engedélyezéséről
is az önkormányzati fenntartású iskolákban és óvodákban.

Kutyákról gyerekeknek
Folytatódik a gödöllői iskolások felkészítése a kutyákkal való együttélés ismereteire. A Kutya Barátok Sport
Egyesület két éve kezdte el azokat a
foglalkozásokat, amelyeken a gyerekek
megtanulják a kutyák kommunikációs
jeleit, megismerik azt is, hogy az emberi jelrendszert hogyan értelmezik a
kutyák és hogy kutyatámadás esetén
mit kell tenni. A program kiterjed a
helyes és felelősségteljes állattartásra is.
A képviselő-testület száz óra tréninget
rendelt meg az új tanévre.

Járdaépítés: méterről méterre
mérve
Több mint 3000 négyzetméter járda
újul meg a következő hónapokban 45
millió forintból, miután a képviselőtestület döntött a pénzmaradványból e
célra elkülönített keret felhasználásáról. Futás Levente és Vörös István fideszes képviselők drágállták a járdaépítés tervezett költségeit, ugyanakkor
a Gödöllői Lokálpatrióta Klub képvise-

lői, Varga Árpád, Pecze Dániel,
Szűcs Józsefné, Varga András és
Kiss Antal – akik a munkára szerződő
VÜSZI Kft. szakembereivel együtt,
három hónapos előkészítés során
méterről méterre „lejárták” a területet –
támogatták az előterjesztést. A szóban
forgó járdák egy része társadalmi
munkában épült, állapotuk sok helyen
hű tükörképe az elmúlt évek közműfejlesztéseinek, mert a járdalapok
több felszedést és újra rakást éltek át.
Másutt helyszíni betonozás történt,
illetve szakaszonként különböző építőanyagokat alkalmaztak. Ezeket úgy
kell felújítani, hogy a munka eredményét ne érje kifogás: a járda megfeleljen a követelményeknek és legyen tartós is, de attól se kelljen tartani, hogy az
alvállalkozó az utolsó pillanatban bedől, s nem tudja elvégezni a vállalt feladatot.

Közpénz
Gémesi György a közpénzt féltő
Futás Leventét arra emlékeztette, hogy nem igazán hiteles az
aggodalma, hiszen nemrégiben
egy lakossági fórumon a vásártér
környékén épülő hulladékudvar
áthelyezését javasolta.
Az is közpénzből épül, figyelmeztette képviselőtársát, majd
hozzátette: bizonyára látja, hogyan csonkítják meg a város költségvetését a kormányzati intézkedések, s ennek ellenére az önkormányzat meg tudja őrizni a működőképességét, sőt, fejlesztésre
is futja.
Éppen a VÜSZI Kft. korábbi
megtakarításai révén, eredménytartalékának felhasználásával sikerült tavaly 150 millió forintot
fordítani az útprogram folytatására.

A járdajavítás aprólékos munkát követel meg, és járulékos feladatokat is
ad a kivitelezőknek, hiszen az autóbejárók megfelelő kivitelezésére éppúgy figyelni kell, mint a csapadékvízelvezetésre. Ezt Gémesi György polgármester úgy foglalta össze, hogy
nem most kezdte el a VÜSZI Kft. a járdaprogramot, jártas a megfelelő tervek
készítésében. A költségek az utóbbi
egy-két évben is tetemesen emelkedtek
a különböző adó- és járulékemelések
következtében.
A vitában az is elhangzott, hogy a fideszes képviselők kritikái mögött nem
állnak semmilyen, pláne nem a helyszínekre aktualizált ajánlatok.

Városi támogatás a kastélypark fenntartásához
Az elmúlt évhez hasonlóan az önkormányzat támogatást nyújt a Gödöllői
Királyi Kastély parkjának fenntartásához. Futás Levente (Fidesz) szerint az
államnak, mint fő tulajdonosnak kellene a teljes költséget fedeznie. A polgármester viszont úgy vélte, égne az arca, ha kiégne a fű a kastélyparkban. Az
állam ugyanis nagyon szerényen támogatja a kastély működését.
(Csaknem két éve döntöttek először a
kastélypark gondozásának támogatásáról a képviselők. Futás Levente akkor mondta, majd eljár az ügyben,
hogy ezt meg lehessen oldani állami
pénzből. Azóta is várjuk – a szerk.)

Támogatás templomépítéshez
Az önkormányzat ötmillió forinttal támogatja a görög katolikus templom
építését. A képviselő-testület 2006-ban
adott térítésmentesen területet a Gödöllői Görög Katolikus Szervezőlelkészség részére új templom építéshez.
A Hajdúdorogi Egyházmegye 12 mil-

lió forintos támogatása révén az alap a
múlt év végén készült el. A teljes bekerülési költség 90-95 millió forint. A tervek szerint október végére az épület
szerkezetkész állapotba kerülhet.

Megszűnik a strandszerződés
Június 30-ával közös megegyezéssel
megszünteti az önkormányzat és a
Szent István Egyetem az egyetemi
strand használatára kötött haszonbérleti szerződést. A strand működtetéséhez az utóbbi időben évente 10,3
millió forinttal járult hozzá a város, a
bevétel viszont csak 4,4 millió forint
körül volt és a látogatottság is csökkent. A strand az idén már nem is nyitott ki, mivel a nagymedence felújítására több mint 15 millió forintot
kellett volna költeni.

A képviselő-testület elfogadhatatlannak tartja – Vécsey
László nem tartott beszámolót
A városi képviselő-testület többsége
június 14-én határozatban nyilvánította ki, hogy elfogadhatatlannak tartja
Vécsey Lászlónak, a választókerület
fideszes országgyűlési képviselőjének
az ülésre szóló meghívásra adott válaszát – amivel távolmaradását próbálta indokolni – és a továbbiakban is
kéri, hogy ígéretének megfelelően
tisztelje meg jelenlétével a képviselőtestületet.
A határozat előzménye, hogy az ülés
Egyebek napirendi pontjában Gémesi
György elmondta: a múlt évhez hasonlóan meghívta Vécsey Lászlót –
aki akkor el is jött –, hogy számoljon
be a képviselő-testületnek a végzett
munkájáról. Emlékeztetett rá, hogy a
felkérésnek korábban Fogarasiné
Deák Valéria, előző parlamenti képviselő mindig eleget tett.
Vécsey László válaszában a következőket közölte: Képviselői munkámról
a rendelkezésemre álló médiafelületeken folyamatos tájékoztatást adok,
továbbá hamarosan elkészül a ciklus
félidejénél szokásos összesítő kiadványom, amit a választókerületem polgárai, így ön és testületének tagjai is
meg fognak kapni. Honlapomon megadott elérhetőségeimen és fogadóóráimon minden választópolgárnak rendelkezésére állok, mely lehetőséggel

szép számban élnek a polgárok, köztük szülővárosom lakói is. A fentiekre
tekintettel semmi nem indokolja,
hogy 14-én külön beszámolót tartsak
önnek és testülete azon tagjainak, akik
eddig nem igényelték velem a kapcsolattartást. Ellenkezőleg, arra biztatom önöket, hogy legalább a ciklus
második felében éljenek a két éve
nyitott lehetőséggel, a többi polgárhoz
hasonlóan bátran keressenek meg
közérdekű felvetéseikkel. Meggyőződésem, hogy széleskörű, őszinte,
együttműködési szándékkal alapozhatjuk meg Gödöllő városnak további
sikeres fejlődését a város polgárainak
gyarapodását.
Tehát menjünk a fogadóórára! A képviselő úr minden ülésre és minden városi rendezvényre kap meghívót, de
az elmúlt egy évben nem nagyon láttam itt, reagált Gémesi György, majd
ismertette viszonválaszát: Sajnálom,
hogy képviselő úr nem tartotta fontosnak, hogy választókerülete legnagyobb települése képviselő-testületének meghívását elfogadja. Mindannyian tudjuk, hogy a jövő sok bizonytalanságot jelent a településeknek, a dolgozóknak, a pedagógusoknak és sorolhatnám tovább. Az önkormányzati törvény, a járási hivatalokról
szóló törvény rengeteg feladatot ad és
bizonytalanságot jelent. Jelenleg
ezekről jó lett volna tájékoztatást kapni, és jó lett volna arról is tájékoztatást
kapni, hogy képviselő úr programjából az eddigiek során mik valósultak meg, mit tett érte és mi az, amit
ennek kapcsán még kíván tenni és hol
állnak azok a választási kampányban
szórólapokban is leírt ígéretek, amiket
képviselő úr ígért Gödöllő városának.
A polgármester leszögezte: nem gondolta volna, hogy valaki veszi azt a
bátorságot, hogy egy képviselő-testület meghívásának teljesítésével
szemben a fogadóóráján való megjelenésre biztasson vagy a médiafelületek és a honlapja tanulmányozását javasolja. Szerinte Vécsey László nem ezt ígérte.
A testület a követező határozatot
hozta: A képviselő-testület elfogadhatatlannak tartja képviselő úr válaszát. A továbbiakban is kéri, hogy
tisztelje meg jelenlétével, ígéretének
megfelelően a képviselő-testületet.
lt
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Közélet

Átadták a Gödöllő Gyermekeiért és Ifjúságáért díjakat

Projektzárás közönségtalálkozóval

Gödöllői pedagógusok köszöntése

Oscar-díjas vendég a moziban

(Folytatás az 1. oldalról)
Barta Katalin a Frédéric Chopin
Zeneiskola zongora tanszakának vezetője. 35 éve tanít az intézményben.
Diplomáját 1977-ben a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola debreceni
tagozatán szerezte, s azóta az intézmény tanára. Magas szintű szakmai
tudással, óriási energiával, fáradtságot nem ismerve, példamutató lelkiismeretességgel végzi komoly eredményeket hozó zenetanári munkáját. Jó
pedagógiai érzékkel, hatékonyan alaz Erkel műveltségi vetélkedőt, diákjai több alkalommal is kiemelkedően
szerepeltek országos versenyeken.
Munkája során élen jár az újszerű és
hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában.

kalmazza a zenepedagógiában megjelenő újszerű módszereket. Szakmai
eredményeit dicséri, hogy növendékeinek 90 százaléka hosszú éveken át
megmarad a zeneiskolában. Növendékei több alkalommal nyertek I., II.
és III. díjat, különdíjat országos zongoraversenyen, négykezes versenyen,
szerepeltek országos zenei kurzusokon, nyertek felvételt zeneművészeti szakközépiskolákba. Zenei pályára került növendékei közül többen
már végzett tanárok. Szólistaként és
kamarazenészként rendszeresen koncertezik a városban. Tevékenységei
közé tartozik, hogy 17 évig énekelt a
Gödöllői Városi Vegyeskarban.
Bene Mihály 1988 óta az Erkel Ferenc Általános Iskola magyar-történelem szakos tanára, aki reendszeresen kiemelkedő eredményeket ért el a
nevelő-oktató munkában. 20 éve rendezi-szervezi Gödöllő város és a körzetében működő iskolák számára
meghirdetett történelmi vetélkedőt és

Karasz Gyöngyi matematika-kémia szakos tanárnő 1985-ben csatlakozott a Török Ignác Gimnázium tantestületéhez. Rendszeresen lát el osztályfőnöki feladatokat, éveken keresztül töltött be munkaközösség-vezetői munkakört, élvezve kollégái bizalmát, részt vett a Közalkalmazotti
Tanács munkájában is. Alkotó tagja
az iskolai dokumentumok szakmai
felülvizsgálatával foglalkozó tanári

teamnek. A kötelező és vállalt feladatok közül kiemelkedik a tehetséggondozás. Tanítványai rendszeresen sikeresen szerepelnek a kémia tantárgy
iskolai, megyei és országos versenyein.
A rendezvényen több szakmai elis-

merés átadására is sor került.
Gödöllőért Ezüstérem elismerést vehettek át azok, akik munkájukkal közmegbecsülést szereztek a nevelés-oktatás területén: Kecskésné Horváth
Katalin, a Damjanich János Általános Iskola tanítónője, Klagyivikné
Vadkerti Mária, a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatóhelyettese,
Hajdu Tiborné, a Montágh Imre Általános Iskola konduktora, Sára
Lászlóné, a Hajós Alfréd Általános
Iskola igazgatóhelyettese és Halász
Árpád kutyakiképző. Dr. Váginé
Farkas Ildikó, az Egyetem téri Óvoda óvónője az Emberi Erőforrás Minisztérium miniszterének elismerő oklevelet vette át korábban.
Pedagógus Szolgálati Emlékérem
kitüntetést adományoztak dr. Michalik-né Völgyi Györgyinek, a Petőfi
Sándor Általános Iskola tanítónőjének, Vassné Albert Máriának, a Petőfi Sándor Általános Iskola tanárnőjének, Pribeliné Lukács Veronikának, az Erkel Ferenc Általános Iskola
tanítónőjének, Lakatosné Tóth Máriának, az Erkel Ferenc Általános Iskola tanárnőjének, Dr. Nagyné Kovács Júliának, az Erkel Ferenc Általános Iskola tanítónőjének, Kusnyarikné Pap-Klára Mártának, az
Erkel Ferenc Általános Iskola tanárnőjének, Vargáné Ronga Évának, az
Erkel Ferenc Általános Iskola tanítónőjének és Koncz Endrének, a Török Ignác Gimnázium tanárának.
Ezt követően azokat a színes diplomás pedagógusokat köszöntötték,
akik több évtizede szerezték meg pedagógusi oklevelüket. Vas oklevelet
kaptak a 65 éve diplomázottak: Füle
Zoltánné nyugalmazott tanítónő és
Szölszki Mihályné tanítónő.
Gyémánt oklevelet vehetett át (60
éve diplomázott): Nagyné Major
Erika
nyugalmazott
tanítónő,
Monori Mihályné nyugalmazott tanítónő és Gergely Péter nyugalmazott tanár.
Arany oklevélben részesült (50 éve
diplomázott) Faust Dezsőné, Brunszvik Teréz-díjas nyugalmazott óvónő.
Az ünnepséget a Gödöllő Ifjúsági
Táncszínház műsora zárta.

Lerakták a Rézgombos Szolgáltató és Inkubátorház alapkövét

Gödöllőn a válság ellenére is van beruházás
Ünnepélyes keretek között
rakták le a Rézgombos Szolgáltató és Inkubátorház alapkövét június 15-én. Az egykori
Rézgombos étterem helyén
megvalósuló beruházás eredményeként olyan létesítménynyel gazdagodik a város, ami
75 gépkocsi számára helyet
adó mélygarázst, közel 100
gépkocsi számára felszíni parkolót, üzlethelyiségeket, a vállalkozások számára inkubátor
területet és sokszínű szolgáltatásokat foglal magába.
A rendezvényen Csaba Antal, az
ELSZERINVESZT Ingatlanfejlesztő
és Beruházó Kft. ügyvezető igazgatója ismertette röviden a fejlesztés történetét. Örömmel számolt be arról,
hogy az inkubátorház megvalósításához a “Magyar Állam az Új
Széchenyi Terv keretében Európai
Regionális Fejlesztési Alap” pályázatán 156 millió forint támogatást nyertek el.
Ezt követően dr. Gémesi György
polgármester mondott köszöntőt, aki
kijelentette: a beruházás jól illeszkedik a város fejlesztési elképzeléseibe. Elmondta, a megvalósítást

hosszas vita előzte meg,
mivel nem volt könnyű
feladat a különböző építészeti stílusok közé illeszkedő
épületet tervezni, ráadásul
olyat, ami a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elvárásainak is megfelel. A végleges állapot is a KÖH elképzeléseit tükrözi. Egyúttal
örömének adott hangot, hogy
a jelenlegi nehéz gazdasági
helyzet ellenére ilyen jelentős beruházás készül a városban. Az alapkövet dr. Gémesi György és Puskás
Dániel, a Pro Regio Regionális Fejlesztési Ügynökség közép-magyarországi igazgatója helyezte el.
bj

A városi mozi a legmodernebb
technikával felszerelve, ám a
helyi pénztárcákhoz alakított
árakon várja nézőit. A felújítás
projektzáró rendezvényét június
11-én tartották, amikor dr. Gémesi György polgármester köszöntő
szavai után az Oscar-díjas Szabó
István Az ajtó című filmjét vetítették telt ház előtt. Az est bevételét a szervezők a Montágh Imre
Általános Iskola és Speciális
Szakiskola hátrányos helyzetű
diákjainak nyári táboroztatásához ajánlották fel.
A vetítés végén a rendező, Hábermann
Jenő producer és Eperjes Károly színművész volt az est vendége (előtte rövid
sétát tettek a főtéren, aminek a hangulatáról elismerően nyilatkoztak). Az elő-

adáson azt is megtudtuk, hogy városunkban 101 éve vetítenek filmeket.
Szabó István hat évvel az előző
rendezése után világsztárokkal adaptálta Szabó Magda 1987-ben megjelent regényét. A film az éppen befutó
írónő és öntörvényű, saját elveihez a
végsőkig ragaszkodó házvezetője,
Emerenc története. Emerenc elszegődik az írónőhöz és férjéhez, de azzal a
feltétellel, hogy minden az ő szabályai
szerint történik a háztartásban. Az
idős, magányosan élő nő titokzatos
figurájáról aztán egyre több minden
kiderül, ahogyan lassan a bizalmába
fogadja munkaadóját.
A Szabó Magdáról mintázott írónőt
Martina Gedeck, Emerencet az Os-

car-díjas Helen Mirren játssza. Az
írónő férjét Eperjes Károly formálja
meg.
A film után az alkotókkal találkozó
közönség megismerte a forgatás kuliszszatitkait, például azt is, hogy miként
sikerült felkérni Emerence szerepére a
brit színésznőt, akinek a nevéhez uralkodók – Charlotte királyné, I. Erzsébet
királynő, II. Erzsébet megformálása –
kötődik. Az utóbbi, A királynő című
filmben játszott szerepéért nyerte el a
legjobb színésznőnek járó Oscar-díjat.
Emerenc szerepére egészen
különleges „királynői” tartású és kisugárzású színészt
képzelt el, mondta Szabó István, mint például Melina
Mercouri. Magda ennek az
ellentéte. Az ő tudása iskolában szerzett, tanult műveltség. A filmek szereposztását kialakítani nehezebb
feladat, mint a színházi előadásokét. A filmben még
fontosabb a személyiség, az arc, a
gesztus, a magatartás szerepnek megfelelő hitelessége.
Eperjes Károllyal több filmben is
együtt dolgozott Szabó István. Az ajtó
című filmben két szerepet is felajánlott
neki, s ezek közül ő választhatott.
Hábermann Jenő elmondta, hogy a
magyar-német koprodukcióban készült film 6,5 millió euróba került.
Nem volt könnyű a forrást előteremteni, de ezt elősegítette, hogy a produkciót rendkívül erős alkotógárda
fémjelezte.
Eperjes Károly gratulált a mozi
üzemeltetőinek a fejlesztéshez, aminek révén megújult a kép és a hangtechnika, s versenyben maradhat a kislt
város filmszínháza.

Változó világ, változó feladatok

Nő, politika, hatalom
Kilencedik alkalommal rendezi meg a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége a
Magyar Polgármesterek Világtalálkozóját. A rendezvényen több külföldi önkormányzat is képviselteti magát. A
program ez alkalommal az idei gödöllői
tematikus évhez is kapcsolódik, a királyi kastélyban kiállítás és tanácskozás
foglalkozik a hölgyek politikában betöltött szerepével. Június 29-én, a „Nő, politika, hatalom. A nők szerepe az országos és helyi politikában, különös tekintettel a Visegrádi országokra” című konferenciára a hazai résztvevők mellett
többek között a Visegrádi Négyek országaiból is érkeznek résztvevők.
A rendezvényen elhangzó előadások
széles körűen tekintik át a nők helyzetét
a XVIII. századtól napjainkig. A résztvevők megtudhatják, hogy lett politikai
kérdés a nők szerepvállalása: milyen út
vezetett a bábaság oktatásnak megindulásától napjainkig, amikor, akár a miniszterelnöki széket is elfoglalhatják a
hölgyek.
Szó esik arról, milyen arányban képviseltetik magukat a közéletben helyi és
országos szinten. A résztvevők megismerhetik, milyenek az erre vonatkozó

tapasztalatok a Visegrádi Négyek tagországaiban.
Megtudhatjuk többek között, milyen kihívásokkal kell szembenézniük az önkormányzati munka, az örökségvédelem és a hagyományőrzés területén, valamint, hogyan változott/változik a nők
közéleti szerepvállalásának megítélése,
és az ezzel kapcsolatos elvárás az elmúlt
évtizedekben hazánkban, Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban. Megtudhatjuk, milyen az ehhez való hozzáállás a vidéki és a városi lakosság körében. Mindezek mellett szó esik
majd a gazdasági helyzet miatt kialakult
kényszerpályákról, és ezek pozitív és
negatív társadalmi hatásairól is. A témákban többek között településvezetők,
egyetemi professzorok fejtik ki véleményüket. A tanácskozáshoz kapcsolódik
majd az a kiállítás, ami a politikai életben jelentős szerepet betöltő nőket mutatja be. A tárlat többek között azokat a
hölgyeket állítja majd példaként az érdeklődők elé, akik a múlt évben az uniós
elnökség idején megfordultak városunkban.
A konferencia megrendezését a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatja. jb
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Tisztelgés a Rákóczi-szabadságharc emléke előtt

Június 17-én délelőtt a Történelmi Vitézi Rend és a Rákóczi Szövetség gödöllői helyi szervezete a Rákóczi szabadságharc tiszteletére rendezett koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott a református templomnál. Tóth Tibor alpolgármester, a Rákóczi Szövetség gödöllői helyi szervezetének elnöke, illetve a Történelmi Vitézi Rend nevében Bucsy
László beszédükben elmondták, Rákóczi az általa 1703-ban indított szabadságharccal Magyarország teljes függetlenségét kívánta visszaszerezni a Habsburg Birodalomtól. E célnak megfelelően választották Erdély és Magyarország fejedelmévé. Harca nem érte el a kívánt eredményt, de részleges sikere mégis volt: a Habsburgok elismerték Erdélyt önálló
fejedelemségként és nem gyarmatosították. A megemlékezés célja, hogy a magyarság körében ma is tisztalelkű és becsületes vezetőként éljen tovább a fejedelem emléke, aki a felkínált közkegyelmet nem volt hajlandó elfogadni, s végig
kitartott a magyar függetlenség ügye mellett.
Az ünnepség végén a részt vevők a templom falán található – a Rákóczi-szabadságharc tiszteletére korábban állított –
emléktábla alá helyezték el a megemlékezés koszorúit.

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HÍRDET
„TISZTA UDVAR – RENDES HÁZ GÖDÖLLŐ 2012” CÍM ELNYERÉSÉRE
A pályázat célja: a társasházakban és
a családi házak portáján és a környezetükben, a köztereinken a gondozottság és a tisztaság kialakítása, városunk szépítése, kulturált, fenntartható környezet kialakítása hosszú távon.
Pályázni két kategóriában (családi házas és társasházas kategóriában), a
mellékelt jelentkezési adatlap benyújtásával lehet. Az adatlap átvehető a
Városháza portáján is, valamint letölthető a www.godollo.hu oldalról
elektronikusan.
A pályázat benyújtásának módja: a
Városháza portáján elhelyezett gyűjtőládába dobva, vagy elektronikusan
a tisztaudvar@godollo.hu e-mail
címre küldve. A pályázattal kapcsolatos további kérdéseiket is erre az
e-mail címre kérjük megküldeni, me-

lyekre igyekszünk mihamarabb válaszolni.
Pályázhat tulajdonos, használó, társasházak esetében lépcsőházak, lakóközösségek. De be lehet nevezni mást
is, például a szomszédot, ha ő beleegyezik abba, hogy helyszíni szemlét
tartson ott a bíráló bizottság.
A pályázat kiírásának időpontja:
2012. június 19.
A pályázat benyújtásának a határideje: 2012. július 31.
A pályázat elbírálása:
2012. szeptember 1-30.
Ünnepélyes díjkiosztó:
Ősz folyamán
A pályázatokat civil szervezetek tagjainak bevonásából összeálló bizottság bírálja majd el. A társasházakat,
családi házakat augusztus és szeptember hónapban – előzetesen egyez-

Gödöllőre jön a Budapest Classic Grand Prix
tetett időpont szerint – keresi fel a bizottság. A szemlézés során a bizottság
nem azt nézi, hogy hány tő rózsa vagy
örökzöld van a kertben, a hangsúly a
tisztaságon, gondozottságon, környezettudatosságon,
fenntarthatóságon
van. A beazonosíthatóság miatt alapvető elvárás a házszám megléte.
Ezúton is köszönjük az előző felhívásunkra adott javaslataikat, melyeket a
bírálati szempontok kialakításánál figyelembe veszünk! A program címet,
hódolva a hagyománynak végül megtartottuk.

Autócsodák a királyi kastélynál
Mindössze néhány héttel a Csillagtúra
után ismét oldtimerekben lehet gyönyörködni, ezúttal a királyi kastélynál
csodálhatják meg a szebbnél szebb járműveket június 23-án. A Budapest
Classic Grand Prix versenyzői gárdája
ekkor Gödöllőn vendégeskedik.

JELENTKEZÉSI ADATLAP a „TISZTA UDVAR - RENDES HÁZ GÖDÖLLŐ 2012” pályázathoz
A pályázaton induló magánszemély, lakóközösség/társasház neve:…………………………...................
.…………………………...........................................................................................................................
A nevezni kívánt ingatlan címe: …..…………………………………………………………...................
A pályázó/kapcsolattartó telefonszáma, ha van, akkor e-mail címe is.........................................................
Előzetes kérdőív az ingatlanról:
CSALÁDI HÁZ

TÁRSASHÁZ/LÉPCSŐHÁZ
igen

nem

igen nem

1. Mi található a kertjükben:
- gyümölcsfa
- lombhullató fa
- virágos kert
- veteményes kert
- játszókert
- esővízgyűjtő
- komposztáló
- madáretető, itató
- egyéb

1.Aktívan tesznek-e a ház körüli
terület (járda, zöldterület, parkoló)
tisztántartásának, gondozottságának
érdekében?

2. Szelektíven gyűjtik-e a hulladékot?

2. Szelektíven gyűjtik-e a hulladékot?

Ha igen:
- ültettek-e virágokat, cserjéket
- van-e saját játszóeszközük
- van-e madáretető, itató
- egyéb..............................................

3. Mi alkotja a kert nagyobb részét?
3. Aktívan tesznek-e a bejárat,
- burkolat (beton/térkő)
lépcsőház tisztántartásának,
- gyep/pázsit
gondozottságának érdekében?
- virágos kert
- veteményes kert
- fásított terület
4.Egyéb (pl. érdekességek, amelyek egyedivé teszik
- egyéb.............................................
az ingatlant):
4.Aktívan tesznek-e a porta előtti járda, árok, zöldterület ……………………………………………..............
tisztántartásának, gondozottságának érdekében?
……………………………………………...............
5.Egyéb (pl. érdekességek, amelyek egyedivé teszik az
5.Hozzájárulnak-e, hogy a cím elnyerése esetén
ingatlant):
nevüket, illetve az ingatlan címét az önkormányzat
…………………………………………................................. nyilvánosságra hozza?
…………………………………………….............................
6.Hozzájárulnak-e, hogy a cím elnyerése esetén nevüket, illetve az ingatlan címét az önkormányzat nyilvánosságra hozza?
Melléklet: …..….. darab fényképfelvétel a pályázaton induló ingatlanról. (Nem kizáró ok, ha nincs!)
Aláírásommal hozzájárulok, hogy a pályázatban szereplő ingatlanon a pályázat bíráló bizottsága előzetes egyeztetés
alapján helyszíni szemlét tartson 2012. augusztus 1. és szeptember 30. közötti időszakban.
Gödöllő, 2012. június 20.
....………………………………….
Pályázó aláírása

A hagyományaikhoz híven a főváros és
vonzáskörzete ad otthont a megmérettetésnek. A csodaszép járgányok között
a ’30-as évektől készült autócsodák,
köztük többek között Porschék, Alfa

Romeók, Mercedesek vonulnak fel. A
verseny résztvevői 11.30-tól folyamatosan érkeznek a kastélyhoz, az V. kapunál lévő parkolóba, ahol 13 óráig
időznek. Ez idő alatt bárki megcsodálhatja, lefotózhatja a különlegességeket.
A pihenőt követően a kocsik tiszteletkört tesznek a kastély romantikus parkjában, amit kivételesen megnyitnak a
résztvevők előtt. Az autók innen a Királyi Váróhoz hajtanak, ahol azonban csak
az időmérésre, és a versenyfeladat elvégzésére állnak meg rövid időre, majd
folytatják útjukat. Az utolsó gépkocsi
14.30-kor hagyja el a parkot.
Az eddig regisztrált oldtimerek listáját
(típusát, évjáratát, stb.) az érdeklődők az
alábbi weboldalon nézhetik meg :
http://bpcgp.hu/friss-hireink/28-nevezesi-lista weboldalon.
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Kiállítások, zene, színház – ez volt a Múzeumok Éjszakája

Aki pedig a könnyedebb kikapcsolódást választotta, az a Novo Café
teraszán zenét hallgathatott, Csányi
István és Neumann Balázs, Nuszbaum Ferenc, Szaniszló Richárd,
valamint Kozma Orsi és Cseke Gá-

tókat, amiket Dezső
Piroska és barátai,
valamint a Cantus
Ludus Énekegyüttes szolgáltattak.
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban az IRKA tagjainak írásaiból rendeztek zenés felolvasó estet, az írások
ez alkalommal a
hölgyekhez kapcsolódtak. Újdonságként ingyenes filmvetítéssel várta
az érdeklődőket a megújult városi
mozi is, ahol a Piros bugyelláris, a
Vaslady és a Mamma mia! című filmeket mutatták be.
Nem maradt ki a
színvonalas
programokból a főtér sem. Kora este a
Gödöllői Városi Vegyeskar és az Arpeggio Gitárzenekar adott közös koncertet. „Arcod mosolya” című estjükön madrigálokat
szólaltattak meg. A
zene éjszaka is
szólt, a Balogh Jazz
Quartett
invitálta
zenei kalandozásra
a mindvégig kitartó
közönséget.
Vásári forgatag
zajlott az Erzsébet
királyné
szálloda
udvarán is. Itt a vállalkozó szellemű látogatók a hagyományokat idéző „elő” Szent Iván-éji tűzugrást is kipróbálhatták.
Az étteremben a Vogel
Eric
által

bor muzsikált, kiváló hangulatot teremtve a kellemes nyári estén.
Az eseményekbe többek között ismét

készített jelmez és
színpadterveket, a
szálloda új ídőszaki
kiállítását
tekinthették meg a betérők. A Szent István Egyetem Kosáry Domokos
Könyvtár és Le-

A programok között valamennyi korosztály megtalálta a számára érdekesnek, izgalmasnak ígérkezőt. A tapasztalatok alapján azonban az idén a
korábbiaknál jóval nagyobb számban
képviselték magukat a fiatalok, akik a

bekapcsolódott a Levendula Galéria,
ami ez alkalommal az utcát is kiállítási térré varázsolta, ahol csupa
hölgy művész munkáit láthatták az
érdeklődők. A tárlat mellett – szokás
szerint – jó zenével várták a látoga-

véltár és a Gépmúzeum szintén nem
első alkalommal kapcsolódott be a
programsorozatba. Könyvtári fotópályázat kiállítás megnyitó, előadások,
könyvtári séták és kézműves foglalkozások várták az érdeklődőket.

jelek szerint örömmel töltötték a színes kulturális kínálatot felvonultató
éjszakát a szűkebb pátriájuk kínálta
rendezvényeken.

Gödöllőn megmaradt a művészet szikrája
(Folytatás az 1. oldalról)
Sokan megcsodálták Blaha Lujza személyes tárgyait, a cserkész gyűjtemény különlegességeit és a sze-

cessziós művésztelep emlékeit. A
legkisebbeket kézműves foglalkozás
várta, ahol legyezők kerültek ki az
apró kezek alól, míg a felnőttek – elsősorban az irodalomkedvelők – Ferdinandy György író most megjelent

Pók a víz alatt című novelláskötetéről, és Varga Zoltán Zsolt szob-

rászművész Kaszkadőr és kaméleon
című készülő novelláskötetéről hallhattak beszélgetést a szerzőkkel.
Igazi különlegesség volt az a fodrász szalon is, ami ezen az estén üzemelt a múzeumban. A szorgos fodrászkisasszonyok keze alól a '60-as
évek frizurái kerültek ki. A kezdeményezés nagy sikert
aratott a gödöllői
hölgyek körében.
A múzeum udvarát este a Garabonciás
Színtársulat
vette birtokba, akik
Shakespeare:
A
windsori víg nők
című
komédiáját
mutatták be, hatalmas sikerrel. A Mészáros Beáta által rendezett előadást
június 17-én, vasárnap este is láthatta
a közönség. Az előadás zenéjét a Gödöllő Consort szólaltatta meg.
A darab bemutatóját követően a
múzeum előtti téren – már hagyomá-
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nyosan – táncház zárta, amihez a
Berka együttes szolgáltatta a talpalávalót.
A Királyi Váróban is izgalmas események zajlottak. A gödöllői mű-

vésztelep nőtagjainak tevékenységét
bemutató kiállítás záró rendezvényeként több előadásra is sor került. Az
egyik izgalmas beszélgetésre a hölgy
művészek leszármazottait invitálta
meg Őriné Nagy Cecília művészettörténész. „ … a
nagymama fest” című programot vetített képekkel illusztrálták, felidézve a nagy- és dédmamák hétköznapjait is. S akik a köztünk élő Remsey
Flóra mellett megosztották emlékeiket, az érdeklődőkkel dr. Undi Flóra
– Undi Carla, Undi
Jolán és Undi Mariska unokahúga,
Knézy Gáborné Hegedüs Natasa és
Pirk Veronika –
Frey Vilma unokái,
Csobók Veronika
és dr. Knézy Judit
– Frey Ella unokái
és Bodnár Miklós
– Frey Ella dédunokája.
A Királyi Váró időszaki kiállítása mellett az állandó tárlaton is sokan gyönyörködtek a vasúttörténeti ritkaságokban.
A rendezvénysorozat egyik pompás
helyszíne volt a Királyi Kastély, ahol
egyaránt sokakat vonzott az állandó
és a nemrég megnyitott „Titkok, bálok, utazások” című időszaki kiállítás.
Ismét megrendezték a korábban nagy

sikert aratott parktúrákat, a díszudvaron pedig hangulatos koncertek várták az érdeklődőket. Az est folyamán
Tóth Zsuzsanna fuvola, Dezső Piroska hegedű, Csúr Gábor zongora
és Nász Renáta ének produkcióját
hallgathatta a közönség.
A Művészetek Házában is számtalan
program várta a kikapcsolódni vágyókat. A Diákszigeten
falfestésre invitálták a vállalkozó
szelleműeket, Popova Aleszja fotókiállítását és a
FaceKontúr csoport

bemutatkozó tárlatát kínálták az érdeklődőknek. A színház rajongókat
két előadás is várta. A belső udvaron a
Gödöllői Ifjúsági Táncszínház által
nemrég bemutatott Híres Hölgyek

Gödöllőn című produkcióból láthattak részleteket, ezt követően pedig
a stúdiószínpadon a Club Színház
Spagetti Diákszínjátszó csoportjának,
többszörös díjnyertes Online című
előadását tűzték műsorra.

A programok középpontjában a gödöllői híres hölgyek álltak.
Érdemes volt ellátogatni a Pest
Megyei Régészeti Látványtárba is,

ahol többek között a városunkban
folytatott feltárások során előkerült
régészeti leletek is láthatók. Új helyszín volt a Waldorf Általános Iskola,
ahol többek között színi előadások,
koncertek, kiállítások várták az érdeklődőket. A diákok, a tanárok és a
szülők egyaránt bekapcsolódtak az
eseményekbe.
A nagysikerű rendezvényen városnéző kisvonatozásra is lehetőség
nyílt, a helyszínek között pedig ingyenes buszjárat szállította a látogatókat.

jk
fotó: jk, rk, ta, bg
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„A demokrácia, a szabadság és az élet tiszteletéért…”

Popova Aleszjától Angela Merkelig

Emlékezés a holokauszt áldozataira

Híres hölgyek Gödöllőn

A holokauszt áldozataira emlékeztek városunkban június 12én. Délelőtt a zsidó ótemetőben tisztelegtek, majd kora
délután felavatták a zsidómentő dr. Leo Tschoell emléktábláját. A Raoul Wallenberg
emlékév keretében megtartott
rendezvényen részt vett Őexcellenciája Ilan Mor, Izrael állam nagykövete, Zoltai Gusztáv
a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatója, Verő Tamás rabbi, és
Forgách János egykori gödöllői
túlélő.

hogy megmutatják, Izrael olyan
független állam, amely küzd az emberi jogokért.
Az atrocitások okát azonban mindenhol helyben kell keresni, s a
negatív folyamatok megállítása nem
csak a politikusok feladata, hanem
mindenkié.
A rendezvényen felszólalt Forgács
(Fischer) János, aki az auschwitzbirkenaui haláltáborba szállított
mintegy nyolcvan gödöllői közül
egyedüliként tért vissza.
Személyes emlékein keresztül
idézte meg a Gödöllő 1944. március

A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat Popova Aleszja balettművész fotókiállításával nyílt meg június 15-én. Az
impresszionista stílusban készült képeket a Művészetek
Házában augusztus 5-ig láthatják az érdeklődők.

A rendezvényen dr. Gémesi György
polgármester mondott köszöntőt.
Mint mondta, a Wallenberg emlékév
kiemelt hangsúlyt ad a közel 600 ezer
magyar állampolgár deportálására, a
halálmenetekre, auschwitzi gázosítások áldozataira való emlékezésnek.
„Mindannyian tudjuk, a holokauszt
minden tizedik, Auschwitz-Birkenau
minden harmadik áldozata magyar állampolgár volt. Hangsúlyozom, hogy
magyar állampolgár volt, mint én
vagy akár Önök. A szörnyűség még
ma is felfoghatatlan. Magyar asszonyok és férfiak, édesanyák és édesapák, leány és fiú gyermekek százezrei estek áldozatul az őrült eszme
szörnyű és kegyetlen gyilkolásának.”
A polgármester kitért arra a szomorú tényre is, és sajnálatosnak nevezte,
hogy a folyamatos emlékezés a tragédiára való figyelem felhívás, sem rettent el embereket az antiszemita cselekedetektől, a sírgyalázásoktól kezdve a futball huliganizmus részeként
megjelenő antiszemita gyűlölködésen
keresztül akár a tettlegességig fajuló
megnyilvánulásokig.
„De azt tudom, hogy ők a kisebbség. Ők, akik elfogadhatatlan megnyilvánulásaikkal próbálják saját tehetségtelenségüket, alkalmatlanságukat elfedni, hatalmi törekvéseiket ezzel segíteni. Ők a kisebbség és mi vagyunk a többség. A józan egymást elfogadó és tisztelő, egymással békességben együtt élni kívánó magyarok
itt és a világban” – mondta Gémesi
György.
„A demokrácia, a szabadság és az
élet tiszteletéért gyűltünk egybe” –
mondta beszédében Ilan Mor izraeli
nagykövet, aki kijelentette, fontos,
hogy a fiatalok minél többet tudjanak
a holokausztról, hogy a sok szörnyűség többet ne történhessen meg.
Szomorúnak nevezte az elmúlt hónapokban hazánkban tapasztalt antiszemita jelenségeket: a Wallenberg
emlékmű meggyalázását, a Schweizer József rabbival történteket, és kijelentette minden politikusnak feladata, hogy ez ellen küzdjön. Beszédében Martonyi János külügyminisztert idézte, aki a Raul Wallenberg emlékév megnyitóján azt mondta, az antiszemitizmus ma is nyílt seb, ami ellen küzdeni kell.
A nagykövet kijelentette, az antiszemitizmusra csak az lehet a válasz,

19-ei német megszállása után történteket. Mint elmondta, Gödöllőn addig
egészen addig nem volt antiszemitizmus, a pokol azután szabadult el.
Akik hallották, átélhették az 1944.
június 12-én történt bevagonírozást, a
szörnyű utat a haláltáborig, családjának szétválasztását, a pillanatokat,
amikor utoljára látta testvéreit, édesapját. Mesélt a keserves mindennapokról, arról, hogyan élték meg a lágeren belül a cigány holokausztot,
majd később az amerikai csapatok általi felszabadítást.
Sokakat felsorolt a zsidó származású gödöllőiek közül, akikkel egykor
békésen éltek: a Bluemnthal családot,
Gráf Tibor fogorvost, Spitzer Artúr
fűszerest, Fischer Dezsőt, Weisz Manót említette többek között, a település megbecsült polgárait, akik soha

többé nem térhettek vissza, s csak néhány nappal élték túl, hogy elhurcolták őket.
A rendezvényen Verő Tamás rabbi
mondott imát, majd a résztvevők köveket helyeztek el a zsidó ótemetőben
lévő Holokauszt emlékműnél.
Délután az egykori zsinagóga helyén álló bölcsődénél gyűltek össze
az emlékezők.
„Olyan ember előtt tisztelgünk” –
mondta dr. Gémesi György polgármester – „aki Wallenberghez hasonlóan kevésbé ismerten – sok-sok más
ismeretlenhez hasonlóan – életét sem
féltve mentette a zsidó magyarokat.
Mert a 600 ezer a mai Magyarország

területét érintően 200 ezer Magyar áldozatra, a deportálások, halálmenetek, auschwitzi gázosítások és tömegkivégzések áldozataira való méltó
emlékezés, velük, az előttük való tisztelgéssel, nekik emléket állítva még
hitelesebb … Az ő bátor tetteik adhatnak erőt és hitet a még ma is sokszor aktuális antiszemita és rasszista
megnyilvánulások elleni küzdelemhez.”
Leo Tschoell neve városunkban feledésbe merült, annak ellenére, hogy
Jeruzsálemben a Yad Vashem intézetben tábla őrzi emlékét. Gödöllőn néhány hónappal ezelőtt Halászné Várady Ildikó, nyugdíjas pedagógus
hívta fel a figyelmet személyére, gödöllői kötődésére, tevékenységére,
ennek köszönhetően kerülhetett sor a
megemlékezésre.
Halászné Várady Ildikó részére, elismeréseként Gémesi György Polgármesteri ezüstérmet adományozott.
Dr. Leo Tschoell emlékét Zoltai
Gusztáv, a MAZSIHISZ ügyvezető
igazgatója elevenítette fel. Kiemelte,
sokan találtak menedéket gödöllői házának pincéjében, s menekültek tovább a tőle kapott hamis iratokkal.
„Aki megment egy életet, egy
egész világot ment meg.” Zoltai
Gusztáv elmondta, dr. Leo Tschoell
emlékét olajfa őrzi Jeruzsálemben, a
világ igazainak kertjében.
Az emléktáblát Verő Tamás rabbi
emlékimáját követően leplezték le.
Az eseményen Norbert Tschöll (dr.
Leo Tschoell unokaöccse) és felesége
is részt vett. A család nevét ma már ö
betűvel írja, dr. Tschoell Leo, gödöllői évei alatt azonban még a régi (oe)
változatot használta.
Az emléktáblát Varga Árpád készítette.
A rendezvény zárásaként Gémesi
György polgármester még egy elismerést adott át: Raoul Wallenberg
szobrot adományozott a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesületnek,
ami az elmúlt években jelentős munkát vállalt a gödöllői zsidó ótemető
rendbe hozásában és gondozásában, a
helyi zsidóság történetének, emlé keinek
kutatásában
és
megismertetésében.

Dr. Leo Teschoell Meránban született. Grazban egy kis céget alapított,
amely kegytárgyak készítésével, és
árusításával foglalkozott. Ausztria német megszállását követően előbb Jugoszláviába, majd onnan Magyarországra menekült. Gödöllőn telepedett
le, a Kossuth Lajos utca 44. szám alatt
lakott. Az osztrák ügyvéd a bíróságon
dolgozott. Titkos feladata volt a Kassa és Budapest közötti területen élő
zsidóság mentése.
Gödöllőt 1956-ban hagyta el, majd
Bécsben telepedett le. 1968-ban kapta
meg az „igaz ember a nemzetek között” címet, emlékét a jeruzsálemi
Yad Vashem-ben őrzik. 1980. decem(k.j.)
berében Bécsben halt meg.

Popova Aleszja, a Magyar Állami
Operaház Kossuth-díjas első magántáncosa három éve kezdett el fotózni,
s azóta ebben a műfajban is több elismerést aratott. Ma már nem csak őt
örökítik meg táncosként, balettművészi munkája mellett, képeivel is
igyekszik bemutatni a sokak által
csodált mozdulatokat.

Gödöllői kiállításán azonban nem
csak a táncot láttatja saját szemszögéből, hanem Budapestet is.
A rendezvényt dr. Gémesi György
polgármester nyitotta meg, aki kiemelte, nem hagyományos fotókiállítás ez. Popova Aleszja olyan képeit
láthatja itt a közönség, amik megállásra, és gondolkodásra késztetnek
bennünket.

Örömmel jött ismét Gödöllőre –
mondta Popova Aleszja, a polgármesteri köszöntőt követően.
„Itt benne van a falakban, a városban a művészeteknek a szikrája, ami
most sok helyen veszve van. Itt, megvan minden szegletben, egységben
maradt. Köszönöm, hogy ennek az
egységnek a része lehetek” – mondta
a művésznő, akinek impresszionista
stílusban készült képeihez kedvenc
festője, Degas alkotásai adnak ihletet.

A képek elgondolkodtatnak, érzelmeket, mosolyt csalnak elő a közönségből. Nem véletlenül választotta a
kiállítás mottójául Béres Blanka
Meglepetés című versének sorait:
„Nevetve másnak látom a körülöttem
lévő színeket, és gondolataim engem
is másnak festenek”.
A megnyitón a Gödöllői Ifjúsági
Táncszínház tagjai erre az alkalomra
készített koreográfiával köszöntötték
a balettművészt.
Június 16-án délelőtt a Városháza
földszinti és első emeleti galériáján
nyílt meg a Nők, akik formálják a világot fotókiállítás.
A „Híres Hölgyek Gödöllőn – 2012
a Nők Éve” rendezvénysorozat prog-

ramjainak sorában reflektorfénybe
kerülnek azok a híres hölgyek is, akik
jelentős szerepet töltöttek be a világ
és a magyar történelem alakításában.
A városházán szeptember végéig
megtekinthető összeállításban több
mint 100 hölgy szerepel.
A tárlatot dr. Nánási Éva címzetes
főjegyző nyitotta meg, aki beszédében többek között elmondta A nők
legalább olyan fontos szerepet töltenek be, mint amilyen fontos szerepet
tulajdonítunk mi, nők a férfiaknak.
A kiállításon megmutatkoznak a
különböző nőtípusok, így Éva, Mária
és Aphrodité, a világot formáló uralkodók, politikusok, továbbá a szeretet, a humánum, a béke, a szolidaritás,
a közjó, a jóság, a tudomány, a művészet és a sport képviselői.
A megnyitón Nánási Éva befejezésül leszögezte az alkotó, értékteremtő
– legfontosabb szerepében az életet
tovább adó – nők megbecsülésére a
jelenben is szükség van.
A ”kiállított hölgyek” listáját Gödöllő polgárai állították össze szavazataik alapján. Közel kétszázan írták
meg saját tippjüket. Három kategóriában lehetett szavazni: a már nem élő
fontos nőkre, a ma is aktívan tevékenykedő, nemzetközileg is ismertekre, valamint hazai hírességekre. Így
kerülhetett egy falra II. Erzsébet angol királynő, Coco Chanel, vagy Kálmán Olga. A legtöbben Máriát Jézus
anyját tartják a világra legnagyobb
hatással lévő nőnek. A kiállításon helyet kapott még Pécsi Ildikó, vagy a
fentebb említett Popova Aleszja is.
(ny.f.)
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Nyaraljunk-e kedvencünkkel?
Hurrá, nyaralunk! De kire bízzuk kedvencünket? Ha magunkkal nem vihetjük, akkor vagy állatpanzióra vagy barátunkra bízzuk, hogy viselje gondját.
A szállodák, üdülők és éttermek egy részében fogadják a betérő vendégek állatait is. Sok helyre azonban háziállatok
nem tehetik be mancsukat. Érdemes
előre érdeklődnünk, hogy már a nyaralás helyének megválasztásakor figyelembe vehessük háziállataink érdekeit
is.

Tipp: ha le akarjuk rázni az utazási ajánlatokkal nyomuló ügynököt, elég megemlítenünk, hogy kizárólag három kutyánkkal együtt vagyunk hajlandók nyaralni indulni. Átlépheti a határt? A legtöbb háziállatot csak engedéllyel szállíthatjuk külföldre. Az elbírálás országok-

tól és állatoktól függ: érdeklődjünk a
Külügyminisztérium ügyfélszolgálatán.
A kutyánk a legtöbb országba csak
egészségügyi bizonyítvánnyal léphet
be: ezt az igazolást állatorvosok állíthatják ki. Van, ahol hatósági állatorvosi
igazolást, vagy oltási könyvet is kérnek
a határátlépéshez. Előfordul, hogy több
hónapos, karanténban történő megfigyeléshez kötik az állatok beutazását,
így le kell mondanunk arról, hogy magunkkal vigyük kedvencünket a nyaralásra. Ha magunkkal visszük az állatot, mindenképp lássuk el valamilyen azonosítójellel, például a nyakába akasztott adatlappal, amin szerepel a nevünk és telefonszámunk.
Ha mégis elveszne jószágunk,
azonnal kezdjünk el kérdezősködni,
ragasszunk ki felhívásokat az eltűnés helyszínén. Nagyon hatékony
módszer, ha az interneten is kerestetjük állatunkat: elkóborolt és megtalált
állatok fóruma a www.haziallat.hu címen működik .
Panzióra vagy barátunkra bízzuk?
Sok állatpanzió van az országban,
amely szakszerűen gondoskodik a rá bí-

Szigorodik az állatvédelmi törvény

Többszázezres bírságok jönnek
Macska-, kutya-, haltulajdonosok, figyelem! Egyre nagyobb összegű bírságot szabhatnak ki a hatóságok
azokra, akik az állatvédelmi törvényeknek nem megfelelően tartják

kedvencüket. Emellett új szabályokat
hoztak, melyek foglalkoznak a kutyának szükséges terület nagyságával, a
cicák farkának levágásával, na és a
halak vízigényével is.
Módosultak egyes állatvédelmi kormányrendeletek, ennek következtében egyebek mellett nő az állatvédelmi bírság alapösszege és szigorodnak
az állattartási szabályok. A módosítások értelmében az állatvédelmi bírság
alapösszege augusztus elsejével ötezer forintról tizenötezerre nő, és ezt
az összeget kell majd a jogsértés körülményeitől függően felszorozni –
olvasható a Magyar Közlöny legutóbbi számában közzétett rendeletben.
Tízszeres szorzót is alkalmazhatnak
Ha például valaki az állatot “természetellenes vagy önpusztító tevékenységre szoktatta”, akkor nyolcszoros
szorzót kell alkalmazni, vagyis a büntetés 120 ezer forint.
A legmagasabb, 10-es szorzót akkor

kell alkalmazni, ha valaki az állat életét elfogadható ok vagy körülmény
nélkül oltotta ki, állatot kínzott; az állat tulajdonjogával, tartásával felhagyott, az állatot elűzte, elhagyta, kitette.Ugyancsak
százötvenezer forintra kell büntetni azt,
aki állatot emberre vagy állatra
uszított, állatviadalra idomított, állatviadalt szervezett, tartott, arra fogadást szervezett,
azon közreműködött, részt
vett, fogadást kötött, állatviadal céljára állatot tenyésztett,
képzett, idomított, forgalmazott, vagy épületet, földterületet, eszközt rendelkezésre bocsátott. Ha több tényállás
együtt áll fenn, akkor a büntetések
összeadódnak, így szélsőséges esetben akár több százezer forintos bírságot is ki lehet majd szabni.
Kategorizálták a kutyákat

zott házikedvencekről, míg a család
nyaral. Az állatok lelkét azonban valószínűleg megfekszi az idegen környezet, a szeretett emberek hiánya. Így néha
jobban járunk, ha megbízható ismerősünkre bízzuk jószágunkat. Az állattal
való teendőket, a gondozás alapszabályait ne sajnáljuk pontról pontra leírni, és a kijelölt ismerősnek odaadni.
Lehetőleg vegyük meg az állat eledelét

és a tartásához szükséges egyéb dolgokat előre, hogy azzal már ne terheljük
ismerősünket. Hagyjuk meg az állatorvos és a magunk elérhetőségét, szükséghelyzetekre. Sokféle állat rövid
“használati utasítását” olvashatjuk a Háziállat portál oldalain: ne essünk kétségbe, ha barátaink velünk akarják őriztetni
kedvenceiket.
edenkert.hu
tósan tartani. Továbbá tilos kistestű
kutyát négy, közepes testűt hat, nagytestű kutyát nyolc méternél rövidebb
eszközzel tartósan kikötni.
Kutya, macska, görény, hal – sok
kedvencet érint a változás
A rendelet értelmében tilos gerinces
állatot kör alapú kalitkában vagy
gömb alakú akváriumban, és gerinces
állat kifejlett egyedét harminc liternél
kisebb űrtartalmú térben tartani.
Rendelkeztek arról is: a kutya-, a
macska- és a görénykölyköket nyolchetes korukig az anyjukkal kell tartani, a hím sziámi harcos halakat pedig úgy kell tartani, hogy azok egy-

mást, illetve a tükörképüket ne láthassák.
A rendelet kimondja, hogy a kutyák
farkát csak az állat hétnapos koráig
szabad kurtítani. A jövő év január elsejétől négy hónaposnál idősebb kutyát csak transzponderrel – azaz csipMTI
pel – megjelölve lehet tartani.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló rendelet
módosításával a kutyákat a méretük
szerint kategorizálták: e szerint kistestű eb az, amelynek a testtömege
nem haladja meg a húsz kilogrammot,
közepes testűnek számít a húsz-negyven
GAZDIT KERESŐ KUTYÁK
kilogrammos, nagytestűnek pedig a
negyven kilogrammnál nagyobb testtömegű eb.
A szabályozás kimondja, hogy tilos
kistestű ebet tíz, közepes testűt tizenöt,
nagytestű kutyát húsz Út szélén, borzalmas állapotban talált anyakutya és két
n é g y z e t m é t e r n é l kölyke (kislány‐kisfiú) gazdát keres. Oltásaikat megkap‐
ták, féregtelenítve vannak. Tel.: 06‐30‐454‐88‐87.
kisebb területen tar-

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

Magára hagyott cicacsalád keres gondoskodó gazdát. Két éves az anya és most 5 hetes a 2 db. hófehér, kékszemű
kölyökcica. Anyacica ivartalanítását vállalom! Tel: 20/996‐7608, este: 28/488‐178

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

A kutyusokról érdeklődni lehet a 06‐20‐55‐48‐450‐es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e‐mail címen.

GAZDIT KERESŐ KUTYA

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Június 23‐án szombaton 10.30‐12‐ig
Június 24‐én vasárnap
kizárólag előzetes telefonos
egyeztetés alapján: 17‐18 óráig.

Csipesz: Pár hónapos kölyök,
szuka. Közepes termetű lesz. Kira: Felnőtt, keverék szuka.
Nagyon aranyos, barátságos Nagyon aktív, kissé neve‐
kutyus.
letlen, de kedves eb.

Nagymedve: Gödöllőn befo‐
gott, rettentően félős, hatal‐
mas kutya. EREDETI GAZDÁ‐
JÁT IS KERESSÜK!

Ken: Tacskókeverék, felnőtt,
szálkásszőrű kan. Zöld bolha‐
nyakörve volt mikor befog‐
ták. EREDETI GAZDÁJÁT IS
KERESSÜK!

4 hónapos, vidám tacskó keverék
kislány vagyok. Az oltásaimat
megkaptam, már csak a szerető
gazdimra várok. Tel: 0670‐281‐9555

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.
Rendel: dr. Michalik László
Tel.: 20/981‐3100.
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Sport

Küzdősport – Világkupa sikerek

Labdarúgás – Nem bírtak a Bugyival

13 érem Horvátországból 10. helyen zárt a Gödöllő
A bulgáriai Európa Bajnokságot követően ismét sikeresen
szerepeltek a gödöllői taekwon-do-sok. A június elején
megrendezett horvátországi
Világkupán a Gödöllői Taekwon-do SE 8 versenyzője több
kategóriában is maga mögé
kényszerítette Európa számos országából érkező harcművészeket.

A gödöllői különítményből aranyérmet szereztek Bontovics Babett,
Horváth Gergő és Bures Ferenc,
ezüstéremmel tért haza Horváth
Fruzsina (2 ezüst), Szűcs Judit,
Horváth Gergő, Lakatos Dávid és
Vajkovics Ferenc, míg 3. helyen
végzett: Lakatos Dávid (2 bronz),
Piblinger Tibor és Szűcs Judit.
A csapat felkészítő edzője Czeba
Mihály 5 danos mester volt.
-ll-

Atlétika – Nemzetközi megmérettetés

Egy arany, egy bronz Debrecenből
Június 9-én rendezték meg Debrecenben a Nemzetközi Atlétikai
Gyermekversenyt, ahol a GEAC
legifjabb versenyzői a nagy meleg ellenére szépen szerepeltek.
Született egy aranyérem, a 2000-es
születésű Kondrák Réka nyerte rúdugrásban (230 cm), míg a szintén 12
éves Ajide Dániel bronzérmes lett, aki
immár biztosan ugrotta meg a 140 cm-t
magasugrásban. A klub két 5. helye is
szép eredménynek számít. Frei Dalma
(2000) leány kislabdahajításban 42.39
métert, valamint Rusz Levente (2001)
szintén ebben a számban 46,66 m dobott. Edzőjük szerint igen biztató a jövőre nézve a legifjabbak, a 10 évesek
között a két 8. helyezés, melyet Török
Vilmos (2002) és Kaló Johanna
(2002) értek el gátfutásban 12,42 mp.,
illetve 13.43 mp-e idővel. Edzők:
Körmendy Katalin, Szörényi István.

További eredmények:
2000 fiúk: Ajide D. 60 gát 10.81 mp.,
Köő-Tóth Kuno magasugrás 125cm, 60
m gát: 11,94 mp, 300 m: 52,37 mp
2000 leány: Frei D. 300 m 52.32 mp, 60
m gát 12.63 mp. Csernyánszky S. 60 m
9.21 mp, 60 gát 11.56 mp., 300 m 49,84
mp., Szikszai R. 60 m 9.62 mp., távol
402 cm, magasugrás 115 cm, Kondrák
R. 60 m 9.25 mp.
2001 fiú: Rusz L. 60 m 9,83 mp., 300 m
53,6 mp.
2001 leány: Csizmeg A. 60 gát 11,92
mp, távol 363 cm, 300 m 53.17 mp. -kk-

Focizz velünk, csatlakozz a Bikákhoz!
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó-szakosztálya várja 5-17 éves
kor közötti, focizni vágyó fiúk jelentkezését korosztályos labdarúgó csapataiba. Gyere, focizz velünk és légy
részese az élménynek! Érdeklődni:
+36/20-958-04-14-es telefonszámon.

Lányok figyelem!
Az egy éve indult leány csapatunkba
várjuk15-18 év közötti, focizni szerető lányok jelentkezését. Edzések helye és ideje: Szerda 16-17 óráig a Hajós iskola tornatermében. Érdeklődni:
+36/30-580-86-18-as telefonszámon.

ÚSZÁSOKTATÁS !
A Hajós Alfréd Általános Iskola
uszodájában Gödöllőn, 2012. június
18 - július 06., naponta 8-10 óra között
(választható időpontok: 8:00-8:40,
8:40-9:20, 9:20:10:00)
Úszásoktatást szervez a FUT
Alapítvány 5-12 éves korig
(kezdőknek és már úszni tudóknak)

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

A Pest megyei I osztályban szereplő Gödöllői Sport Klub labdarúgó csapata a 2011/2012-es bajnokság utolsó játéknapján a Bugyi csapatához látogatott. Nagy
Dániel csapata nem bírt a házigazdákkal, 1–0-ra kapott ki a
GSK, ezzel a 10. helyen végzett a
bajnokságban.

győzelem mellett, 6 döntetlent és 7 vereséget ért el. A megszerzett 12 pont
nem sok, de végül elég volt ahhoz, hogy
bent maradjon a Gödöllő a megyei I
osztályban. Összességében 9 győzelemmel, 9 döntetlennel és 12 vereséggel, azaz 36 ponttal fejezte be a bajnokságot az
együttes. Az, hogy mit hoz a jövő évi
szezon és ki lesz az edző még nem lehet
tudni, minden esetre nem lesz
könnyű dolga a gödöllőieknek,
ha bent akarnak maradni,
ugyanis a magyar labdarúgás
hátországát igencsak átszervezik, ami érinti a megyei bajnokságokat is (bővebben keretes írásunkban).
Sztriskó István U19-es csapata győzelemmel búcsúzott a
bajnokságtól. 4–1-es idegenbeli sikerével, 63 ponttal a 4. heKutya egy gödöllői felnőtt focitavasz volt ez...
lyen végeztek a fiatalok (a mérleg: 20
Tavaszi mélyrepülésére tette fel a pontot győzelem, 3 döntetlen, 7 vereség). Itt is
a Gödöllő az utolsó játéknapon elszen- változások lesznek, legalább is az edzői
vedett egygólos vereségével. Városunk stábban, ugyanis a jövőben nem Sztrislabdarúgói jól kezdték a szezont, az őszi kó István lesz az U19-es gárda trénere.
fordulókat követően 24 ponttal (7 győ- Pest megyei I osztály, 30. forduló
zelem, 3 döntetlen, 5 vereség) a 6. he- Bugyi SE – Gödöllői SK 1–0 (0–0)
lyen teleltek és mindössze 3 pontra volt Pest megyei I osztály U19, 30. forduló
a csapat a dobogótól. Tavasszal azonban Bugyi SE – Gödöllői SK 1–4 (0–2)
a 16-os mezőnyben a legrosszabb mu- Gól: Kurunczi Dániel (2), Farkas Péter,
tatót produkálták a fiatalok. A GSK 2 öngól
-tt-

Futsal – Utánpótlás bajnokságok

Országos bajnok az U15-ös csapat
Újabb sikeres évet zártak a gödöllői futsalosok. A felnőtt csapat
bronzérmét követően, az utánpótlás alakulatok közül az U15ös együttes, a tavalyi évhez hasonlóan ismét országos bajnok
lett, ezzel megvédte ebben a korosztályban a bajnoki címet.
Smeló Dávid tanítványai idén kóstolhattak bele a futsal világába, ami igencsak megtetszett a srácoknak, bizonyítja
ezt a bajnoki cím is. Az alapszakaszból a
2. helyen továbbjutó fiatalok a középdöntőt megnyerték, így jutottak el a végső, négyes döntőig, ahol az elődöntőben
a Rába ETO csapatát verték 6–3-ra a gödöllőiek, majd a fináléban a Gyöngyöst
5–2-re felülmúlva hódították el a bajnoki címet.
A csapat tagjai voltak: Németh Máté,
Varsányi Botond, Varsányi Áron, Józsa
Tamás, Dékány József, Balogh Róbert,
Molnár Márton, Tóth Márk, Fellegi

Nándor, Petényi Krisztián, Blaubacher
Pál, Mauer Tibor, Mihalik Zsolt, Mundrusz Dániel, Ifj. Morvai László, Nagy
Zsombor, Szecsei Szilárd, edző: Smeló
Dávid.
A minimális célkitűzést, a legjobb négy
közé jutást az idén teljesítette az U16-os
csapat is az U17-es mezőnyben. A tavalyi U15-ös bajnok 1996-os korosztály a
4. helyen zárta az egy évvel idősebbeknek kiírtó futsal bajnokságot. Tóth
László alakulata az alapszakaszt az élen
zárta, valamint a középdöntőből is magabiztosan jutott be a legjobb négy közé. A Final Four-ban, az elődöntőben a
Berettyóújfalu ellen 3–3-as meccseredményt követően, büntetőkkel maradtak
alul a gödöllőiek, így a bronzéremért
játszhattak „csak”. A Colorspectrum
Aramis elleni bronzcsatában, még az
elődöntő sokkhatása alatt lévő fiataljaink adtak 20 perc előnyt az Aramisnak
(0–3), ami elegendő volt és hiába nyer-

Kispályás foci – Balaton-kupa

A hivatal csapata nyert
Az idén is megrendezték a
hagyományos Balaton Kupa,
kispályás labdarúgó tornát
Balatonlellén. A 2012-es tornát, fennállása során először
a Polgármesteri Hivatal csapata nyerte meg, megelőzve
a Szilz, az Extrém, valamint a
Műszertechnika csapatait.
A torna Játékosa Gódor Róbert
(Szilz), Gólkirálya 16 góllal Tóth
László (Hivatal), míg Kapusa Fo-

dor Péter (Műszertechnika) lett.

A győztes csapat: Végh Tamás, Sümegi Ádám,Cseke József, Tóth László, Tokai Norbert, dr. Varga Zoltán, Vasas
András, Kurucz Mihály, Ludányi Attila,
Nagy Roland, Bankó Tamás, Matos
Károly, Matos Tamás.

Átszervezés a hátországban –
8 csapat is kieshet
A 2012/2013-as bajnoki szezon lesz az
utolsó, amely még a régi mederben fog
zajlani, átszervezik ugyanis a magyar
labdarúgás hátországát. Az átszervezések után a jelenlegi hat NB III-as
csoportból csak három marad, míg a
kettő NB II-es csoportból csak egy,
ami nagyon meg fogja rostálni a mostani megyei I osztályú mezőnyt. Ráadásként az idén nyáron megszűnik a
megyei I/B osztály is, ami további zuhanást jelent néhány csapatnak, többek
között a Gödöllői EAC-nak is, akik az
északi csoport 12. helyén végeztek, de
nyártól már csak a megye kettőben
folytathatják.
Visszatérve a Gödöllői SK-ra, akik
ugyan meghosszabbították megyei I
osztályú tagságukat, nagyon nagy feladat lesz, ha bent akarnak maradni jövőre is a legmagasabb megyei osztályban, ugyanis a már említett átszervezések miatt jelen állás szerint mindössze 6-7 csapat fogja tudni meghoszszabbítani tagságát. Információink
szerint több környékbeli megyei I osztályú alakulat is gondolkodik azon,
hogy inkább a második vonalba adja le
a nevezését a nyáron a szűkös anyagiak miatt és ez a verzió már Gödöllőn is
felmerült. Minden esetre érdekesek
lesznek a következő évi sorozatok a
hátországban. Az, hogy a GSK-val,
vagy nélküle, az majd kiderül…
ték meg a második játékrészt, 5–3-ra
alulmaradtak, így a 4. helyen zárták az
idei évet.
A csapat tagjai voltak: Dobi Gergő,
Varsányi Áron, Nagy Barnabás, Husz
Attila, Tóth-Velez Valentin, Kiss Gábor,
Bali Dávid, Gyárfás Tamás, Szabó Tibor, Szabó Bence, Hegyi Balázs, Hajdú
Tamás, Tóth Patrik, Mészáros Dániel,
Józsa Tamás, Bihari Gábor, edző: Tóth
László
Az U19-es csapat sem vallott szégyent
az idén. Takó Csaba tanítványai szintén
első ízben indultak a korosztályos kiírásban és a minimális célt, az alapszakaszból való továbbjutást teljesítették
(2. hely a keleti csoportban). A középdöntőben, egy kicsit hiányos kerettel
nem volt esélye a csapatnak a legjobb
négybe kerülésre, így nekik a nyolc között ért véget az idei történet.
A csapat tagjai voltak: Nagy Barnabás,
Vladár Zsombor, Rózsavölgyi Dávid,
Gyulai Zsolt, Magyar Zsolt, Babicz
Benjamin, Farkas Péter, Vörös Viktor,
Keszég Miklós, Krizsanyik Kristóf, Sárdi Soma, Tóth Csaba, Háló Martin
Buda, edző: Takó Csaba.
-lt-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A piros bugyelláris
Blaha Lujza Gödöllőn
A múzeum időszaki kiállításán a színésznő gödöllői kötődését mutatjuk
be, illetve a színházi pályafutásának
és életének főbb állomásait. A tárlaton
látható a múzeum egyik legbecsesebb
darabja: Blaha Lujza legyezője, amit
Lotz Károly díszített 1880-ban, és
számos neves ember ellátta kézjegyével. Megtekinthető továbbá az a
színlap, amit Erzsébet királyné tartott
a kezében, illetve Blaha Lujza feljegyzése a királyné látogatásáról a gödöllői házában. A kor hangulatát idézi
a blahai strand képe egy rekonstruált
fürdőruhával, valamint egy korabeli
színpadkép.
A kiállítást rendezte:
Kerényi B. Eszter
Megtekinthető szeptember 30-ig
Gödöllői Városi Múzeum
Szabadság tér 5.
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com
www.museum.hu/godollo/varosi
Tel.: (28) 221-997

“NŐK, AKIK

FORMÁLJÁK A
VILÁGOT”
CÍMŰ FOTÓKIÁLLÍTÁS
LÁTHATÓ

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. EMELETI GALÉRIÁJÁBAN

A TÁRLAT SZEPTEMBERIG
TEKINTHETŐ MEG

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában Múzsák
kertje címmel csoportos képző- és iparművészeti kiállítás látható.
Kiállító művészek:
Anti Szabó János képzőművész, Bikácsi Daniela festőművész,
Deák Ilona festőművész, F. Orosz Sára keramikusművész, Fábián
Dénes Zoltán képzőművész, Farkas Éva kárpitművész, Horváth
Kinga festőművész, Katona Szabó Erzsébet textilművész, Karsai
Zsófia keramikusművész, Kovács Péter festőművész, Kun Éva
keramikusművész, Makovecz Anna képzőművész, Márvány Miklós festőművész, Nádas Alexandra festőművész, Orosz István grafikusművész, Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész, Remsey
Flóra kárpitművész, Szuppán Irén textilművész, Velekei József Lajos szobrászművész, Wehner Tibor művészettörténész
A kiállítás megtekinthető: 2012. szeptember 30-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18 óráig,
illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.
A program a Nők Éve Gödöllőn keretében kerül megrendezésre.
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
telefon/fax 28-419-660; e-mail gimhaz@invitel.hu; www.gimhaz.hu
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Közérdek

Zöld Híd Régió Kft
Felhívás személyes ügyfélfogadási rend változásáról
Tisztelt Ügyfeleink !
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zöld Híd Régió Kft.
gödöllői ügyfélszolgálati irodájának (Gödöllő, Dózsa György u. 69.)
Félfogadási rendje 2012. június 1-től megváltozott.
Az új ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08:00 – 18:00
Csütörtök: 08:00 – 16:00
Ebédidő: 12:00 -12:30
Együttműködésüket köszönjük!
Zöld Híd Régió Kft.

FELHÍVÁS – MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala munkatársat keres mérlegképes könyvelő munkakörre.
Képesítési előírás: felsőfokú pénzügyi szakképesítés.
Államháztartási szakos mérlegképes szakképesítés előnyt jelent.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város
jegyzőjének címezve (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 2012. június 30.
Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

HÉV – VÁGÁNYZÁR
Vágányzár van a 8-as, Gödöllői HÉV vonalán Kerepes és Gödöllő között 2012. június 22-ig.
A HÉV az Örs vezér tere és Kerepes között közlekedik, Kerepes és Gödöllő között HÉV-pótló autóbuszok üzemeltetnek, H8 és H8E jelzéssel. A H8E jelzésű pótló autóbuszok Mogyoród és Szilasliget állomásokat nem érintik, ezen
településekre a H8 jelzésű busszal lehet eljutni.
Június 23-tól július 8-ig Mogyoród és Gödöllő között lesz vágányzár. A HÉV az Örs vezér tere és Mogyoród
között közlekedik, Mogyoród és Gödöllő között H8 jelzésű HÉV-pótló autóbuszokkal szállítják az utasokat.
A részletes forgalmi rendről a www.bkk.hu honlapról, valamint a megállóhelyek, állomások környezetében, illetve a vonatokon kihelyezendő ismertetőkből tájékozódhatnak az utasok.

A MÁRIABESNYŐI PATIKA
(Gödöllő Szabadság út 167 sz.)

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 18-25-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Jún. 25-júl. 2-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
nyitvatartása megváltozott:
HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG:
07.30-18.30-ig!

A TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM
INFORMATIKA‐BÁRMELY SZAKOS
TANÁRI ÁLLÁS
BETÖLTÉSÉRE HIRDET PÁLYÁZATOT.

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. június 6.
A pályázat benyújtásának módja:
Postán:
2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 12.
elektronikus úton:
tig@tig‐godollo.hu

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

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

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

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

Pénzbeli támogatásukat egyesületünk bankszámlaszámlájára küldhetik el:
PÁTRIA
Takarékszövetkezet
65100266-11058186, csángó gyerekek nyaralására megjegyzéssel!
A gyermekeket vállaló családok
Büttner Saroltánál jelentkezhetnek
a következő telefonszámokon:
30-609-5022, 06-28-421-235.
E-mail:buttner.sarolta@gmail.com
Várjuk azon segítőkész emberek támogatását, akik felelősséget éreznek a
határon túli magyarok sorsáért a Kárpátokon kívül is! Köszönettel fogadunk bármily csekély adományt, mert
azok összeadódva lehetővé teszik tervünk megvalósítását! Köszönjük, hogy
elolvasta felhívásunkat!
Gödöllő, 2012-05-20
A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
nevében:
Szűcs Józsefné, az egyesület elnöke
Büttner Sarolta programfelelős

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.

2012. június 20.

Mozaik

Múzsák, asszonyok a művészetben
A Frédéric Chopin Zeneiskola Zenei
és Társművészetek Alkotótábora
szabadtéri előadása
A rendezvényen a tábor résztvevői színes zenei és
táncprodukciókkal várják az érdeklődőket. Mivel az
előadás része a „Híres Hölgyek Gödöllőn – 2012 a
Nők Éve” tematikus évnek, a résztvevők hölgyekhez kötődő műsorszámokkal lépnek a közönség elé.

Helyszín:
Gödöllői Városi Múzeum udvara –
Pelikános kút
Időpont:
2012. június 23., 16 óra

Nézze a foci Eb meccseit klimatizált kávéházunkban!
Családias hangulat, hideg csapolt sör, roppanós virsli.
GOÓL TOTÓ – aki nyer annak a fogyasztását mi
fizetjük!
A Vogel Eric-kiállítás 2012. augusztus 12-ig
tekinthető meg az étteremben!
NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

20/525-53-66
70/381-76-94

+ÁRZUHANÁS! Veresegyházon, a piaci és eladási ár alatt
10m Ft-tal olcsóbban, 3 szintes, többgenerációs ház eladó.
2+2 szoba, 2 fürdőszoba. A ház jó állapotú, arányos
elosztású, igényesen kivitelezett. A szuterén 80 nm, a
tetőtér 60 nm. I.ár: 22 mFt. 3620, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk:

Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.

+Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő
kedvelt kertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen
külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos
garázs+szauna is van. Iá.: 30,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

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

GYÁSZKÖZLEMÉNY,
NYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNET-

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

+Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték,
tisztelték és szerették, hogy KOVÁCS MIKLÓS nyugállományú
őrnagy városunk egykori polgári védelmi törzsparancsnoka
életének 82. évében súlyos betegségben elhunyt. Hamvait
2012. június 21-én, csütörtökön 11 órakor, katonai tiszteletadással helyezzük örök nyugalomra a gödöllői temetőben.

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

+Köszönetet mondunk mindazoknak, akik BESE LAJOS
temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak.
Bese család.
INGATLAN
+Városközpontban a Kossuth Lajos utcában 1. emeleti teljeskörűen igényesen felújított (klíma, konyhabútor, nyílászáró,
stb..) egyéni fűtéssel, alacsony rezsiköltséggel 56m2-es lakás
eladó. Irányár: 12.5M forint, Érdeklődni: 20/ 9279 570
+Gödöllőn, a Kastélypark közelében 4 szobás, kétszintes
családi ház gondozott kerttel, kedvező áron eladó. Tel:
20/9443-356
+Sürgősen eladó, jó állapotú 2 szobás, erkélyes, napos, jó
fekvésű, egyedi fűtésmérős, alacsony rezsijű, palotakerti
lakás. Iár: 7,9MFt 20-772-2429
+Gödöllőn, Kossuth L.u.ban 1 szobás, 34nm-es befektetésnek is kiváló lakás eladó Iár 6,8MFt 20-772-2429
+GÖDÖLLŐN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ 1 szintes, 2 szoba +nappalis
sorház 300nm-es telekkel, kulcsrakészen 17 MFt, (beépíthető tetőtérrel)! 20-772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Óriási lehetőség! Új építésű 720nm-es telken épült, 4
lakásos sorházban, 2 szoba +nappalis, 62nm-es sorházi
lakás. Iár 15,5MFt 20-7722429
+Sürgősen eladó kertvárosban 2szoba +konyha-étkezős,
tégla, jó állapotú kockaház eladó Iár 16 MFt 20-7722429
+PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI FEKVÉSŰ,
ERKÉLYES JÓ ÁLLAPOTÚ LAKÁS AKCIÓS IRÁNYÁRON
7,9MFt 20-8042102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új építésű nappali+ 1szobás, konyha-étkezős bruttó 55nm-es, cirkófűtéses
lakás eladó kulcsrakészen. I.ár 13,7MFt 20-7722429
+Gödöllőn sürgősen eladó gyönyörű, 740nm-es
összközműves építési telek. I.ár 11,9MFt 20-7722429
+AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba
nappalis garázs összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel
kulcsrakészen eladó 24,5MFt-ért 20-7722429
+Alkalmi vétel! Remsey Krt.-on 1+2 félszobás 66 nm-es jó
állapotú lakás 10.9 MFt Irányáron eladó 20-8042102
+Sürgősen eladó Harasztban 2 szoba +nappalis, 85 nm-es,
jó beosztású, fedett kocsi beállós családi ház 500 nm-es
telekkel Iár 19,7MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+János utcában 1 szobás részben felújított lakás, alacsony
rezsivel. 6,5 MFt 20-8042102
+Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy terasszal eladók 14,5MFt-tól 20-8042102
+Eladó Gödöllőn, központban másfél szobás felújított lakás
Iár: 7 M FT 20-8042102
+Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfsz.i lakás
9.6MFt 20-8042102
+160DB ELADÓ LAKÁS GÖDÖLLŐN, HA KERES, NÁLUNK
BIZTOSAN TALÁL!! 20-539-1988
+SÜRGŐSE ELADÓ!! Gödöllő központjában, a Tűztorony
házban 1.em-i, 45m2-es, két szobás lakás eladó ! 205391988

+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
+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 téglaépítésű, 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

+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös,
új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2. emeleti,
erkélyes, alacsony rezsivel rendelkező, egyedi gázfűtéses,
pezsgőfürdős, cserépkályhás, részben felújított lakás. Parkolás
az erkély alatt biztosított. Iá: 10.8 mFt. Tel.: 70/3350-379.
+A Szentendrei szigeten, Horányban családi okokból áron alul
eladó kellemes, csöndes utcában 640m2-es szépen parkosított telken kb. 30m2 faházzal nyaraló. Érd: 30-5477322
+Gödöllőn eladó a Kör utcában, egyedi fűtéses, 1+2 félszobás 3. emeleti öröklakás. Iár: 13,7 MFt. Érd: 70/2399063, 70/516-4462
+GYÖNGYÖSÖN 4 szobás családi ház eladó. Érd: 30/439-5686
+Gödöllő központjában eladó egy 54 nm-es alapterületű
hibátlan állapotú, teljesen berendezett lakás kocsibeállóval,
tárolóval. 15,5 M Ft. 70/364-4212
+Gödöllőn, BLAHÁN eladó téglaépítésű ház 1.200 nm-es
telken. 2 szoba, nappali, összkomfort, pince, műhely,
kábeltévé. Ingatlanos ne hívjon! Tel: 30/878-8907
+Eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában, részben klimatizált,
82nm-es lakás garázzsal! DNy-i fekvésű, világos, külön WC
és mosókonyha, beépített szekrény, beépített konyhaszekrény villanytűzhellyel. A lakáshoz teremgarázsban
12nm-es kocsi beálló is tartozik. Iár:17,8MFt. 20/9161-810

+17 éve működő nyereséges, tartozásmentes vállalkozás
családi okok miatt átadó. Jól bejáratott piaccal, munkával,
referenciákkal, honlappal. Biztos megélhetés, perspektíva, a
befektetés megtérülési ideje a befektetési összeghez képest
rövid, egy – két év. Érd.: -20-41-77-687
+Gödöllőn eladó a Köztársaság úton nappali+ 2 szobás,
konyhával, étkezővel, fedett terasszal rendelkező jó állapotú
kertes családi ház. I.ár: 24,9 mFt. 3593, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn eladó a Belvárosban kétszintes, kétgenerációs, kettő külön bejárattal rendelkező 2x 100 nm-es családi ház, benne
összesen 4 szoba, 2 fürdőszoba, 2 konyha, pince, garázs. Telekméret: 650 nm. I.ár: 27 mFt. 3619 Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllő központjában eladó egy 82 nm-es, jó tájolású, nappali+ 3 szobás, jó állapotú lakás. Az ár tartalmaz egy teremgarázs beállási helyet is. I. ár: 17,9 m Ft. 3598, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn eladó a Kertvárosban 80 nm-es, téglaépítésű, 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
+Gödöllő rózsadombján eladó ALKALMI VÉTELÁRON 5 szobás
tetőteres 2 fürdőszobás családi ház 100 nm-es szuterénnel, 8
nm-es telken. Iá.: 25,5 mFt. 3610 Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn eladó luxus kivitelű, modern egyszintes családi ház.
Nappali+3 szoba, étkező, konyha, 2 fürdőszoba, WC, háztartási
helyiség, szauna, 25 nm-es terasz. A telken 2 beállásos garázs,
örökzöldek találhatók. I.ár: 53 m Ft. 3614, 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
+Gödöllőn eladó kétlakásos, téglaépítésű, kifogástalan
állapotú családi ház. A ház összterülete 300 nm, a telek
mérete 1200 nm. I.ár: 53 mFt. 3621, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+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, 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
+Gödöllőn a Komáromi utcában kétszobás, összkomfortos
családi ház bútorozottan kiadó, vagy eladó. Csere is lehetséges kétszobás, erkélyes lakásra az első emeletig értékegyeztetéssel. Érd: 28/414-093, 30/613-1280
+ELADÓ vagy KIADÓ 2056nm zöldövezeti telken lévő
400nm-es, 12 szobából, 3 konyhából álló, teljesen felújított,
összkomfortos ingatlan. Elsősorban óvoda, idős gondozás,
elfekvő beteg ápolás, de bármilyen célra. Iár:39MFt. Bérlet
esetén: 400.000,-Ft +rezsi. 70/6303030
+Isaszegen kisebb családi ház eladó, vagy elcserélhető
gödöllői, 2,5 szobás, konvektoros, magasföldszinti vagy első
emeleti lakótelepire, értékegyeztetéssel. Tel: 20/436-0070
+Eladó Veresegyházon vállalkozásra és befektetésre is alkalmas családi ház. Földszinten iroda, üzlet, garázs, tetőtérben
tágas lakás. Jó közlekedés Budapestre. Tel: 20/9264-506
+Szadán parkosított kerttel, gyümölcsfákkal, amerikai
konyhás nappalival 4 szobás családi ház eladó. Iár: 29,9
MFt. Érd: 30/922-7132
+Gödöllőn a Zombor utcában, csendes téglaházban, felújított I. emeleti, parkettás, konvektoros, egyszobás lakás
pincetárolóval eladó. Iár: 7,7 MFt. Tel: 30/949-2028
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Június - Nézzük együtt a Foci EB-t kivetítőn és TV-n, az időjárástól függetlenül (nap, szél, eső) a
teraszon! Az egy időben rendezett mérkőzések külön TV-n! Valamint csocsóasztalok, ping-pong,
biliárd és darts... Popcorn kapható! | 29. péntek 21h Lioker + Salchi Papas + Nu Generation Party-Dj
Resident (Belépő 500Ft ami egy Sört vagy üdítőt ér a pultnál!) 30. szombat 20h Impro-Happy Holiday! A
Club Színház interaktív estje! (A jegy az esti buliba is érvényes!) 30. szombat 22h Idd le a belépőd árát
majd Andrew G és TomHouse Modern tánczenéket játszik neked! (A belépőjegyed a pultnál italra
válthatod! 1000Ft! Bacardi akció!) Bérléssel kapcsolatban az info@trafoclub.hu -n érdeklődhetsz!

+KERTES HÁZ eladó Gödöllőn: 86+64 nm-es két bejárattal.
Ár: telekár. MÉG ELADÓ: 120×200 cm-es BILIÁRDASZTAL,
CSOCSÓ, 4 ütemű LOGIJA 50cm3-es SEGÉDMOTOR. Tel:
30/418-7206
+Zsámbokon 2,5 szobás, 70 nm-es összkomfortos
parasztház eladó, vagy Gödöllő környékén kisebbre cserélhető. Iár: 6 MFt. Tel: 70/389-8930
+Gödöllőn eladó a János utcában részben felújított, 1.
emeleti 64 nm-es lakás. Tel: 20/366-1808
+Domonyvölgyben Akác út 24. sz. alatt családi ház eladó,
vagy ALBÉRLETBE kiadó bútorozottan. Busztól 10 percre.
Hívni 13 órától: 70/3435-231
+Egerhez közeli Mátraderecskén: melegvizes fürdő és a
MOFETTA gyógyfürdőnél eladó kétszobás, közműves, felújított, tehermentes lakóház központi helyen: 5,2 MFt. Tel:
20/240-2836, 30/1717-184
+Isazsegen, főút mögötti csendes utcában, tömegközlekedéshez is közel, 75 nm-es összkomfortos családi ház
900 nm-es telken, tehermentesen eladó. Csere is érdekel
Gödöllőn. Tel: 20/918-9528 este 7-9 között
+Gödöllőn elcserélem kertes családi házamat új építésű sorházi

ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik különbejáratú, bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal, TV, telefon, internet szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE
KIADÓ. Azonnal költözhető, kizárólag nem dohányzó személy
részére. Egy havi kaució szükséges! Ár: 30.000 Ft. + a rezsi
fele. Érd.: /70 318 2127
+GÖDÖLLŐ, Remsey körúton 61 m2 első emeleti, bútorozott, külön vízórás lakás kiadó. Bérleti díj: 60 ezer ft + rezsi,
2 hónap kaució. Megtekinthető előre egyeztetett időpontban. Tel.: 30/260-0459
+Gödöllőn, közel a centrumhoz, 120nm, 4 szobás családi
ház hosszú távra kiadó. Tel: 20/ 9443-356
+Gödöllőn a belváros mellett 3 szobás, 100 nmes családi
ház hosszú távra kiadó. Tel: 20/9443-356
+Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+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
+SZADÁN A NAPÓRÁNÁL 45 nm-es IKERHÁZ minkét fele
kiadó. Érd: 70/607-8582
+Gödöllőn, a Kazinczy körúton 2 szobás, összkomfortos,
konvektoros, téglaépítésű lakás 2 havi kaucióval kiadó. Ár:
55.000,-Ft +rezsi/hó. Tel: 30/381-3505
+Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő
3 szobás földszinti konvektoros, bútorozott lakásba albérlőtársat keresek. Érd: 30/250-4696

lakásra 1,5-2 szobásig, vagy régebbi hasonlóra. Saját tulajdon,
értékegyeztetés! Eladás is szóba jöhet! Tel: 70/2829-248
+Gödöllőn eladó a János utcában 2.em. 1,5 szobás, konvektoros, erkélyes lakás. Kertes ház csere is érdekel. Ingatlanos
ne hívjon! Ár: 9,9MFt. Tel: 20/2288-460
+Eladó palotakerti 43nm-es, egyszobás, felújított, 4.em. lakás.
Korszerű fűtés, új ablakok. Iár: 8,9 MFt. Érd: 70/365-4018
+ELADÓ /KIADÓ palotakerti 44 nm-es, 1,5 szobás, felújított, 2.em. lakás. Alacsony rezsi, lift. Iár: 9,2 MFt, vagy
60.000,-Ft +rezsi /hó. Érd: 70/365-4018
+TATABÁNYÁN 1,5 szobás, 1. emeleti lakás eladó vagy
gödöllőire cserélhető ráfizetéssel. Érd: 20/9340-226
+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
+Eladó 4 szobás családi ház Veresegyházon. Lakást
beszámítok. Ár megegyezéssel. Tel: 70/3855-196
+Eladó Gödöllő központjában, a Kossuth L. utcában egy 63
nm-es igényesen kialakított 2 szobás, erkélyes lakás. Iár:
12,6 MFt. Érd: 30/2672-866

+Családi ház kiadó Isaszegen. 3 szobás, önálló, nagy kertes,
bútorozatlan központi fafűtéses ingatlan. Kiadó július 3-ától.
Érd: 20/578-3361

+Gödöllőn a Táncsics Mihály úton KIADÓ egy 20 nm-es, számos lehetőségre alkalmas üzlethelyiség KEDVEZŐ bérleti
díjon. Érd.: 20/9194-870
+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 nmes üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI) telephelyén folyamatosan őrzött, illetve kamerával védett terülten raktár és irodahelyiségek kedvező áron kiadók. Érdeklődni lehet (28) 410-988/100-as melléken vagy a +36 20462-4808 telefonszámon
+Szabadság tér 26/A alatt, földszinten (Vodafone mellett)
20 nm-es üzlethelyiség kiadó 2012. június 1-től. Tel:
20/802-1287
+Gödöllő belvárosában földszinti 66 nm-es cirkós iroda
kiadó lakásnak is. Tel: 30/9617-621
+Gödöllőn a városközpontban 35 nm-es üzlethelyiség azonnal, jutányos áron kiadó! Tel: 20/511-3974
+Gödöllő Centrumában a szökőkútnál 17 nm-es üzlethelyiség kiadó! Tel: 30/272-8158
+GARÁZS a Patak téri soron hosszabb távra kiadó! Érd:
este-reggel 28/412-262, egész nap: 20/571-4044,
70/248-4503
+AMBRUS Z. köz 15-ben egybeállásos, vízórával ellátott
GARÁZS eladó. Tel: 20/260-8636
ÁLLÁS

+Veresegyházon csendes, ám frekventált helyen lévő (66
nm + tetőtér) kétszobás, gázfűtéses családi ház kiadó. Érd:
70/573-9096

+8 éve sikeresen működő gödöllői szépségszalonunkba
vendégkörrel rendelkező vagy kezdő szakképzett fodrászt
felveszünk. Bérezés megegyezés szerint. Érd.: 20/9194-870

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

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

+Központban, családi házban, külön épületben kertkapcsolattal, garázsbeállási lehetőséggel 1 szoba összkomfortos
lakás kellemes környezetben kiadó. Tel: 30/307-7314
+Kiadó Gödöllőn 2 félszobás téliesített faház teljes közművel. Érd: 30/650-2194
+Kis családi ház az egyetem közelében kiadó (1,5 szoba, 48
nm, autóbeálló, internet, külön bejárat). 50.000,-Ft + rezsi +
kaució. Tel: 20/44-33-551
+Családi házat bérelnénk Gödöllőn hosszú távra. Legalább 3
szobás házat keresünk garázzsal, kerttel. Tel: 30/4141-650
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes
üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb.
kialakítására is kitűnő. Iá: 14,9 mFT. Érd.: 28/411-086;
20/919-4870

+Kereskedelmi cégünk felvételt hirdet asszisztensi és kereskedelmi feladatok elvégzésére ingyenes betanítással és folyamatos
képzéssel. Elérhető: 120-160 ezer. Érd: 70/608-6252
+Pályázat! Pénzügyi végzettséggel,
jó tárgyalókészséggel nagy munkabírású személyeket keresünk.
Magas jövedelem – biztos munkahely! Önéletrajzot és fizetési igényt az
istvankaroly@invitel.hu-ra kérjük!
+GÖDÖLLŐN TANULÓ 18 évet
betöltött nappali tagozatos diákok
figyelem! Csomagolási, anyagmozgatási munkalehetőségek. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a
munka@jokerdiak.hu e-mail címen,
vagy regisztrálj a www.jokerdiak.hu
weboldalon.
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*A városközpont közelében 535 nm-es, elegáns 3
szintes irodaépület parkolókkal, raktárakkal (szintenként
is) bérbeadó. Bérleti díj: 1500 Ft/nm/hó+ ÁFA+ rezsi.
*A központban 1. emeleti, 3 szobás, 86 nm-es, erkélyes, egyedi fűtésű lakás aug. 1-től kiadó. Irodának,
lakásnak egyaránt alkalmas. Bérleti díj:120 eFt+ rezsi.
*A Rögesben 1996-ban épült, nappali +5 szobás
családi ház 954 nm- es telken, áron alul, sürgősen
eladó. Iár: 24,9 mFt.
*SZADÁN 1205 nm-es, ősfás saroktelek, (30%-a beépíthető) eladó. Iá. :11.3 mFt.
*Az Öreg-hegy lábánál 2100 nm-es szép, parkosított
telken 1980-ban épült 165 nm-es, kétszintes, 5 szobás
családi ház, 230 nm-es impozáns téli kerttel benne 50 nmes úszómedencével, 32 nm-es lakással eladó. Iár: 67 mFt.
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+Érettségizett és bármilyen műszaki végzettséggel rendelkező munkatársakat keresünk karbantartói munkakörbe
egy gödöllői telephelyű multinacionális céghez. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal: szemelyzet@jokerkarrier.hu
+Középkorú nő 4 órás állást keres, kizárólag Gödöllőn.
Minden megoldás érdekel. Tel: 20/498-8655
SZOLGÁLTATÁS

+KONYHABÚTOROK TERVEZÉSE, GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE.
Tel: 30/9650-377
+PALATETŐK ÁTFEDÉSE bontás nélkül, cserepes lemezzel,
vagy bitumetes lemezzel, cserépfestés! Tel: 30/368-3810
+VÁLLALOK LAKÁSÁNÁL burkolás, kőműves, festés és
ácsmunkákat. Tel: 06-20-228-7674
+SZOBAFESTÉS, lakásfelújítás, (kisebb átalakítások)
garanciával. Ingyenes árajánlat. 30/270-7200

+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.: 430341,30/211-9388.
+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
+Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2órán belül. 70/264-3660
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 20/4234828, www.interiortrans.hu
+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 ünnepnapokon 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
+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094

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

+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
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380
+Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók, mikrók javítása
garanciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/234-7012
Krokovics.
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje
meg, tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka!
Tel: 20/4-359-650
+KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat
azonnali kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679
+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
+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
+Épületek, családi házak tervezése teljes körű ügyintézéssel, alacsony áron (1500,-Ft/nm). SZÉP-OTTHON 2003 KFT.
Tel: 30/354-7232

+„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott,
hipp-hopp majd én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK,
ABLAKOK JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK
CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. 20/2038-718
dr.asztalos.javitas@gmail.com
+Idős emberekről való gondoskodást vállalok (mosás,
takarítás, bevásárlás, stb. nem ápolás!). Hétfőtől szombatig, 17-20 óráig, vasárnap egész nap! 18 éves gyakorlattal. 20/464-1391
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi
munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunkák, kerítések
készítése, javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves munkák,
csapadékvíz elvezetés. Fakivágás. 30/402-7276
+Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton 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, középkorú nő hétköznap takarítást vállal 10
éves gyakorlattal (ház, lakás). Időseknél bevásárlást is vállalok. Tel: 20/586-1619 egész nap.
+Szívesen gondoskodom gyermekei nyaráról, esetleg a
szünet még „üres” néhány hetéről. Gödöllőn vállalom a
gyerekek testi-lelki egyensúlyának, egészséges
táplálkozásának megoldását. Várom szeretettel a hívását:
Zsófia, fejlesztopedagogus1@gmail.com 20/356-0621
EGÉSZSÉG
+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme?
Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.:
+36-30-851-8763
+Sokáig akar élni? Meg akar gyógyulni? Jöjjön most a CERAGEM GYÓGYÁGYUNKRA! Cím: Remsey krt. 8. Tel: 20/251-2097
+AIR WOLF légtisztítók! Megoldás az allergiaszezonra.
Hatékonyan csökkenti allergiás, asztmás, egyéb légúti
megbetegedések kellemetlen tüneteit. Szaba-dalmaztatott magyar termék! Elérhetőségünk: Fensthern
Bemutatóterem Gödöllő, Kossuth L.u.26. 30/4288-666
www.kormonnyilaszaro.klikklap.hu
+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Talpmasszázs. 30 év szakmai háttér. Óvakodjon a feketén
dolgozó, házaló kontároktól! Bárándi József 20/532-7275
+HYPOXI tréning KÜLÖNLEGES AKCIÓ: alakformálás,
narancsbőr kezelés, méregtelenítés egy gépben. 10 alkalmas
bérlet 10.000Ft. (Érvényes 1 hónapig.) Tel: 20/343-0156
+GERINCBETEGEK, GERINCSÉRVESEK FIGYELEM! A gerincjavító pad (DENEVÉRPAD) Gödöllőn ismét elérhető!
Időpont egyeztetés: 30/911-7536. Értesítem régi és új
vendégeimet, hogy a KOSSUTH L. UTCÁBÓL ELKÖLTÖZTEM:
Dell’Edera Márta Gyógymasszőr, gyermek- és MIAOMEI
masszőr. Érd: 70/522-4063
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OKTATÁS

ADÁS~VÉTEL

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

+ABLAK AKCIÓ! Visszamaradt nyílászárók fél áron: 1db nyíló
erkélyajtó, fehér, balos, 76x236cm 20.000Ft; 1db tokosztott
bny/bny ablak, sötéttölgy, 182x83cm 25.000Ft; 1db bukó
nyíló ablak,fehér, balos, 68x65cm 11.000Ft; 1 db kétsz.
ny/ny ablak, fehér, 148x132cm 20.000Ft. Érd.: Fenstherm
Bemutatóterem Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 30-398-48-15

+Már most jelentkezz nyári szuperintenzív angol nyelvtanfolyamokra: 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.
+Nem úgy sikerült az jegyed matekból, fizikából, kémiából,
ahogy szeretted volna? Esetleg megbuktál? Ez esetben jó,
ha már júliusban elkezded a felkészülést a pótvizsgára. Ha
jövőre javítani szeretnél idei osztályzatodon, akkor augusztusban várlak. Hívd Karcsi bácsit. . Tel: 30-908-4130.
+Angolból pótvizsgára kényszerültél? Segítek a
felkészülésben. Jelentkezz most! 30-224-75-63.
+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OROSZ, OLASZ, SPANYOL
INTENZÍV tanfolyamok indulnak. Tanfolyamtípusok: 1.
NYELVVIZSGA felkészítő; 2. BESZÉDgyakorló, 3. KÜLFÖLDI
munkavállaláshoz és állásinterjúkra felkészítő. Anyanyelvi
és magyar diplomás tanárok. Óradíjak: 620 Ft/órától. I.L.I.
Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői u. 2., Tel: 28/511366.
info@ili.hu (Ny.sz:13-0295-04)
+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953
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+Zöldség-gyümölcs üzlet Gödöllő, Szabadság út 119.sz.
alatt! Magyar pari: 498/kg. Görögdinnye: 268/kg. Kis uborka: 250/kg. Újburgonya: 248/kg. Várjuk a kedves vásárlókat, továbbá éttermek, szállodák, kisboltok rendelését!
10% kedvezményt biztosítunk: 70/241-2279 Élő virág,
fenyőkéreg, vágott virág színes választéka kapható!
Rendelésre a növényeket meghozzuk!
+KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+GÁZKONVEKTORT, közepes méretűt, vennék. Tel:
70/248-4503, 28/412-262
+Eladó 500 kg teherbírású frissen vizsgáztatott utánfutó,
ill. 220/380-as aggregátor, továbbá 4.000 db videó kazetta,
vagy hasznos dologra cserélném. Tel: 20/9774-013
+SZÁRAZ AKÁC TÜZIFA ELADÓ. Gödöllőn ingyenes kiszállítással. 20/2922-405

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

+Azonnali készpénz fizetés mellett, elcserélem kifogástalan
állapotú négy éves Opel Astra 1.4. Enjoy típusú autómat,
más hasonló kategóriájú, legfeljebb egy éves használt
személygépkocsira. Tel: 06-30-6342-172

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

+Gyűjtőnek eladó RENAULT 6-os személyautó, 1972-es
évjáratú. Tel: 20/977-8425

+TÖRTÉNELEMBŐL általános és pótvizsgára felkészítést,
valamint OROSZ NYELV oktatását vállalom. Tel: 20/926-4506
+MATEMATIKÁBÓL középiskolásoknak, általános iskolásoknak korrepetálást, pótvizsgára, érettségire felkészítést vállal középiskolai tanár. Tel: 30/620-1230
+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten minden
korosztálynak. ORIGO, GOETHE, ÖSD, TELC nyelvvizsga
felkészítő. Nyári intenzív. KOLLARICS KATALIN 30/611-0036
+TUTI MATEK PÓTVIZSGA FELKÉSZÍTÉS! Olyan órákat ajánlok, ahova gyermeke szívesen, nyűg nélkül, örömmel jár vissza. Aki egyszer leült mellém, egészen érettségiig ott maradt.
Fiatalos, lendületes és roppant hatékony Matek! Még soha,
senki nem bukott meg, aki velem tanult. 20/359-1196
+INTENZÍV ISKOLAELŐKÉSZÍTÉS fejlesztőpedagógussal,
hogy az iskolakezdés könnyebb legyen. Dr. Kiss Tel. 28/415998, 20/388-4953
+Szeretnél ANGOL NYELVVIZSGÁT szerezni ősszel?
Használd ki a nyarat és készülj fel rá velem saját igényed,
tempód szerint. Diplomás, tapasztalt, lelkes nyelvtanár. Érd:
30/378-7781
ÜDÜLÉS
+Kiadó nyaraló a Balatonnál, Fonyódon 2500-Ft/fő/éj-től!!!
Kellemes, nyugodt környezetben várjuk vendégeinket az
ízlésesen berendezett nyaralónkban. Tel: 06-20-392-5760;
Honlap: http://lorincznyaralo.webnode.hu/
+KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR! Szakképzett pedagógusok
szerveznek a nyári szünet idejére több alkalommal, 8-10
éves gyermekek számára, életkoruknak megfelelő,
tudományos-megismerő tevékenységre alapozó szabadidőtábort, érdekes kiegészítő programokkal. Időpontok:
július 2-tól és 9-től, ill. augusztus 6-tól és 13-tól reggel 8
órától 16 óráig. Helyszíne: Gödöllő, Művészetek Háza. Napi
háromszori étkezést biztosítunk meleg ebéddel. Részvételi
díj: 16.000,-Ft. Több alkalomra és testvérekre kedvezményt
biztosítunk. Érdeklődés, jelentkezés: 30-210-5058

EGYÉB
+Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
+Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
+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

Mókavár Családi
Napközi
NyáriTáborok
HagyományÝrzÝtábor:(2012.07.02Ǧ06)
Néptánc,népijátékok,népikézmöves
alkotásokkészítése.(5Ǧ8éveseknek)
Bábszínházésdrámatábor:(2012.07.23Ǧ27)
Játsszunkbábszínházat!Bábkészítés,sok
mese,játékos,mesésangol.(5Ǧ8éveseknek)
Úszótábor:(2012.08.13Ǧ17)
(4Ǧ7éveseknek)
Mókaváróvodaicsoportjábavárjuk3Ǧ6éves
gyermekekjelentkezéséta2012Ǧ13Ǧasévre!
Infó:Tel:70/310Ǧ018
www.mokavarnet.hu
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 13.
Az 1912-es olimpián egyéniben és csapatban is aranyérmet szerzett kardvívónk. Neve és az olimpia helyszíne a
fősorok megfejtése.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Kevély Zoltán, Szt. János u. 16/b.,
Baranyi Józsefné, Béke u. 10.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Id. Horváth Sándor, Sztelek D. u. 4.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Makó Béla, Kazinczy krt. 26.
A Városi Mozi 2‐2 db. belépőjét nyerte: Gonda Lászlóné, Erzsébet királyné krt. 21., Lázárné Nagy
Andrea, Liszt F. u. 5.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Schváb Istvánné,
1161 Bp. u. 18., Kassai Péter, Reptéri u. 14.
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