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Június 1-jétől bezár a Művészetek Háza, és megkezdődik a színházterem felújítása.
(3. oldal)
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3 millió forintot nyert az önkormányzat a Testőrlaktanya felújítására az NKA pályázatán.
(6. oldal)

Női röplabda: A TEVA-GRC játékosai aranyérmet
nyertek az ifjúsági országos bajnokság hatos döntő(8. oldal)
jében.

GYEREKNAP
Gödöllőn

TORMAY: ÁLLAMI MŰKÖDÉSIFORRÁS-KIVONÁS

Az orvoshiány Gödöllőt is elérte
Sajnos, egyre többeknek okoz
nem kis kellemetlenséget, hogy a
Tormay Károly Egészségügyi Központban csökken a szolgáltatások
mértéke, vagy esetleg meg is szűnik. Éppen ezért a városi képviselő-testület május 26-i ülése az
– önkormányzati fenntartású, ám
állami finanszírozású – Tormay
humánerőforrás helyzetéről szóló
tájékoztató megtárgyalásával kezdődött, ahol elhangzott: Az elmúlt
években az állam 400 milliárd forintot vont ki a teljes rendszerből, emiatt az orvosok elmennek külföldre
vagy a magánszektorba dolgozni,
pótlásuk egyre nehezebb, a tárgyalások pedig sokszor eredménytelenek maradnak.

Nagy Árpád igazgató beszámolójában megállapította, hogy az intézetben
az elmúlt évek létszámmozgásai miatt

is az orvosi korfa igen kedvezőtlen képet mutat: az orvosok zöme 55 év fölötti, és ebből is már igen sok az öregségi nyugdíj igénybevétele mellett
dolgozó kolléga. Mindez napi kocká-

zatként jelentkezik a betegellátásban.
Ha valamilyen ok miatt kiesik egy
orvos, akkor vagy nem tudják pótolni,
vagy csak részfeladatot ellátó orvost
tudnak szerezni. Ezekben az esetek-

b általában tovább emelkedik
ben
az igen idős orvosok száma.
Például az elmúlt években
kénytelenek voltak végleg megszüntetni a járóbeteg-szakellátó
tevékenységet a gasztroenterológia, az onkológiai és a gyermekkardiológiai szakmában.
Több szakrendelés esetében
p
kénytelenek szüneteltetni
pedig
a betegellátást, vagy a leszerződöttnél kevesebb óraszámban
tudják fogadni a betegeket. (Pl.
a szemészet területről távozott,
heti 15 órában dolgozó kolléganőt csak 6 orvossal tudták
helyettesíteni.) Jó hír viszont,
hogy az alapvető fontosságú radiológiai osztályon, a korábbi hírekkel ellentétben, mégsem szűnik meg a
munka, csak csökkentett óraszámban
fogják tudni ellátni a feladatot.
(folytatás a 2. oldalon)

Aki kilátogatott Gödöllő gyereknapi
programjaira, az megtapasztalhatta,
hogy milyen hatalmas sikert hozott
az idei rendezvény! A csodálatos
kora nyári időben egész nap több
ezres tömeget vonzottak a főtérre a
rendezvények. Óriási, színpompás

és vidám forgatag volt a központban,
ahol koncertekkel, sportbemutatókkal, futóversennyel, színdarabokkal,
játékokkal, kézműveskedéssel és soksok finomsággal várták a kicsiket és
nagyokat.
(folytatás a 4. oldal)
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Tormay: az orvoshiÁny GödöllőT is elérTe
(Folytatás az 1.oldalról)

Az eddigi kormányzati intézkedések alapján úgy tűnik, hogy a fekvőbeteg-ellátást részesítik előnyben,
annak ellenére, hogy a háziorvosi
szolgálat és a járóbeteg-szakellátás
jelentős és haladéktalan fejlesztésével igen gyorsan és hatékonyan
tehermentesíteni lehetne az amúgy
is túlzsúfolt - és nem utolsósorban
igen drága - fekvőbeteg ellátást. Ha
ezen a területen változás történik,
és a 2009 óta azonos finanszírozást
érezhető módon emelik, valamint az
egészségügyben dolgozó személyzet
bérét tisztességes megélhetést biztosító szintre emelik, akkor lesz lehetőség visszaszerezni a betegellátásban
eddig betöltött státuszukat, illetve az
elvesztett munkatársakat.
Dr. Gémesi György polgármester
emlékeztetett arra, hogy ez a probléma az ország távolabbi, főleg keleti megyéiben már korábban jelentkezett, csak idő kérdése volt, hogy
Gödöllőt mikor éri el. A főváros
közelsége miatt is, sajnos, érthető
okokból az orvosok nem városunkat
választják. Elmondta, természetesen
a kialakult helyzet rendezéséhez az
önkormányzat erejéhez és lehetőségeihez mérten mindent meg fog
tenni; legyen szó saját erőforrásairól,
pályázati lehetőségekről vagy alapítványi támogatásokról.
Halász
Levente
(Lokálpatrióta Klub) önkormányzati képviselő
hozzászólásában javaslatot tett arra,
hogy a képviselő-testület felkérésére
a polgármester írásban tájékoztassa
a helyzetről az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságát. Gémesi György
megjegyezte: természetesen megírja
a levelet, ám hasonló határozottan
kellene fellépnie az ügy érdekében
Vécsey Lászlónak (Fidesz-KDNP)
is, de körzetünk egyéni országgyűlési képviselője egyelőre hallgat...

Bölcsődei döntések
A képviselő-testület a gyermekvédelmi törvény előírásai és módszertani útmutatója alapján módosította
az önkormányzati bölcsődék alapító
okiratait.
Arról is döntés született, hogy beolvadással egyesítik a Gödöllői Mézeskalács Bölcsődét és a Gödöllői
Palotakert Bölcsődét. A Mézeskalács
bölcsőde a nyár utolsó napján megszűnik, jogutódja szeptember 1-jétől
a Gödöllői Palotakert Bölcsőde lesz,
amely Gödöllői Egyesített Palotakert
Bölcsőde néven működik tovább. A beolvadó bölcsőde dolgozóinak közalkalmazotti jogviszonya nem változik.
Az önkormányzat pályázatot ír ki
a Gödöllői Egyesített Palotakert
Bölcsőde intézményvezetői álláshelyének betöltésére. A Gödöllői
Mézeskalács Bölcsőde intézményvezetőjének vezetői megbízatása
augusztus 31-én jár le, a Gödöllői
Palotakert Bölcsőde vezetőjének pe-

2016. május 31.

Közélet

dig szeptember 30-ig szól a vezetői
megbízatása. A képviselő-testületnek
szeptember 1-jéig meg kell választania az új intézményvezetőt.

Gazdasági társaságok
beszámolói
A képviselő-testület elfogadta gazdasági társaságai - a VÜSZI Nonprofit
Kft., a Kalória Gödöllői Nonprofit
Közhasznú Kft., a Művészetek Háza
Kft., a Gödöllői Piac Kft., a Gödöllői
Távhő Kft., a G-MAGISTRÁTUS
Zrt. és az Erzsébet Királyné Szálloda
Kft. - 2015. évi gazdálkodási beszámolóit.
A VÜSZI Kft. 37 millió forintos
eredménnyel zárta az évet. Bevételi
tervét 5 százalékkal túlteljesítette, kiadásaiból 2 százalékot megtakarított.
Eredménye a Mercedes Zetros típusú
teherautó értékesítéséből, a megnövekedett parkolási bevételekből és a
leépítések miatti bérmegtakarításból
származik. Egy apró, de lényeges
adalék a város szépítéséhez: az egynyári virágok ültetése során növelték
a növénysűrűséget.
A Kalória Kft. 332 ezer forint eredményt ért el. A tízmillió forintos fejlesztési támogatását eszközvásárlásra, új főzőkonyha beüzemelésére és
informatikai fejlesztésre fordította.
A képviselő-testület ide vonatkozó döntése szerint az önkormányzat
pénzügyi fedezetet nyújt a Kalória
Kft-nek a Balatonlellei Üdülő felújítási munkálataira legfeljebb 16 millió 340 ezer forint összegig.
A Művészetek Háza Kft. mérleg
szerinti eredménye 1,5 millió forint.
Tervezett bevételét 29 százalékkal
teljesítette túl. Saját bevételein és az
önkormányzati támogatáson túl 80,5
millió forint egyéb támogatásokban
is részesült, amelyből 63,1 millió forint TAO támogatás volt.
A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. mérleg szerinti eredménye 4,8 millió forint. A legmagasabb
összegű bevétel a bérleti díjakból és
a helypénz befizetésekből származott
40,7 millió forint összegben. Ez a
bevételek 70,4 százaléka.
A Gödöllői Távhő Kft. gazdálkodása
42 millió forint eredményt hozott a
múlt évben. Ezt a takarékos működés mellett az állami támogatás megemelt mértékének és a lakosságnak
értékesített hőmennyiség növekedésének köszönheti. A társaság számottevő korszerűsítést is megvalósított
távhővezetéken és hőközpontokban.
A G-Magistratus Zrt. tervezett bevétele 28,7 százalékkal túlteljesült,
de ezzel együtt az üzemeltetési költségek is emelkedtek 11,8 százalékkal. Így a múlt évet 16,5 millió forint
negatív eredménnyel zárta. Érdekes-

ség, hogy úgy sikerült a szállodai
szobák foglaltságát növelni, hogy az
nem járt jelentős átlagár csökkenéssel, így több mint 46,5 millió forintos
szobaár bevétel emelkedést értek el a
tervhez képest.
Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.-t
2015. december 10-i ülésén alapította
a képviselő-testület, üzleti tevékenységet az év végéig még nem folytatott, ezért nem képződött bevétele.

Támogatás a Református
templom felújításához
A képviselő-testület 10 millió Ft viszsza nem térítendő támogatást nyújt a
Református templom felújításához
és állagmegóvási munkálataihoz a
református egyházközség kérelmére.
A templom épületén kívülről is jól
látható állagromláson és a szükséges
belső felújítási munkálatokon túl az
elmúlt egy-két évben újabb gondként
jelentkezett az, hogy a déli szárny jelentős mértékben süllyedni kezdett.
Ez sürgetővé tette a helyreállítást,
amit a napokban már el is kezdtek.
Az egyházközség a gyülekezet tagjainak három éve folyó céladakozásából, valamint pályázatból is igyekszik előteremteni a szükséges pénzt.
A Református templom a Főtér egyik
meghatározó épülete és a helyi rendelet alapján a város védett épületei
közé is tartozik.

Régi városháza: ingatlanhasznosítási pályázat
A képviselő-testület előzetes ingatlanhasznosítási pályázat kiírását
rendelte el a volt városháza ingatlanra. Mint megírtuk, áprilisban arról
döntöttek, hogy a statikai okokból
valamint az épület azbeszttartalma
miatt a múlt év őszén kiürített épületet a másfél milliárd forintra becsült
költségek ismeretében nem újítják
fel, hanem költségkímélőbb módon
helyezik el a polgármesteri hivatal
irodáit.
A képviselő-testület május 26-i ülésen a közfeladat ellátásához feleslegessé vált ingatlant átsorolta az üzleti
vagyon körébe, egyúttal elrendelte
az épület elbontását és előzetes ingatlanhasznosítási pályázat kiírását a
hasznosítási elképzelések megismerése érdekében.
A pályázatokat 2016. szeptember
5-től szeptember 9-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodáján
és azokat a gazdasági bizottság javaslata alapján a képviselő-testület
értékeli.
Molnár Árpád fideszes képviselő
kérte, hogy ha a polgármester vagy
a lokálpatrióta klub képviselői rendelkeznek a végleges tervvel, azt
osszák meg velük is. Halász Levente
elmondta, éppen arról van szó, hogy
mindenki javaslatát várják, a fideszes
képviselőkét is. Semmilyen döntés

nem született még, a lokálpatrióta
képviselők is, ahányan vannak, annyi
elképzelést sorolnak. Azt szeretnénk,
hangsúlyozta, hogy olyan jó és időálló megoldás szülessen, ami hosszú
távra, akár száz évre meghatározza
a városközpont arculatát, komfortját.
Ez egy nagyon komoly helyi társadalmi kérdés, mindenkinek joga elmondani – legyen az gödöllői polgár
vagy vállalkozás –, hogy mit szeretne javasolni a városháza helyére, tette hozzá a polgármester. Minden ajtó
és ablak nyitva van, semmi sincs eldöntve! Gémesi György hangsúlyozta, a városnak nincs másfél milliárd
forintja egy hivatali épület felújítására. Ráadásul mintegy harmadannyi
pénzből megoldható az önkormányzati hivatal elhelyezése. Hozzátette:
megkereste a kormányhivatalt is, de
az nem kívánt a felújításhoz anyagiakkal hozzájárulni. Gyenes Szilárd
alpolgármester műszaki szempontból közelítve a kérdéshez, elmondta,
ha lenne pénz az Univáz szerkezetű,
előre gyártott elemekből összeállított
épület felújításához, azt akkor sem
javasolná, mert nem lenne időálló.

Vagyonuk felett sem rendelkezhetnek a települések
Az Egyebek napirendi pont keretében a polgármester aktuális kormányzati döntések várható hatásairól
adott tájékoztatást.
Hidegzuhanyként érte az önkormányzatokat az, hogy a KLIK kormány által is elismert bukása után
bejelentették: az összes önkormányzati iskola működtetése és üzemeltetése a tankerületi központokhoz
kerül, csak az épületek tulajdonjoga
marad a településeknél.
A döntés óriási veszélyekkel jár. Az
eddig már államosított kisebb települési iskoláknál sem működött megfelelően a KLIK fenntartása alatt az
üzemeltetés és a karbantartás. A központosítás ismeretlen struktúrában
folytatódik, félszáz KLIK központ
ismeretlen hatásköre alatt, hangsúlyozta Gémesi György, hozzá téve,
hogy a KLIK tavaly is adósságokat
halmozott fel.
Nem lehet tudni például, hogy miként használhatják a jövőben a TAO
támogatásból létesített vagy megújított sportlétesítményeket. Az önkormányzat, ahogy eddig tette, úgy ezután is nyilván minden jogszabályt be
fog tartani. Ha azonban a vagyonával
nem tud rendelkezni egy település,
akkor azt gyakorlatilag elvették. Gödöllőn 8-10 milliárd forint vagyon
testesül meg az iskolákban. A Damjanich iskola bővítésébe egymilliárd
forintot fektetett az önkormányzat.
Az iskolák államosításával már nemcsak arról kell beszélni, hogy az önkormányzatok adósságkonszolidációja elúszott, hanem arról is, hogy a
vagyonuk felett sem rendelkezhetnek.

Állami informatika, kincstári
számlavezetés
Másodikként arról számolt be a polgármester, hogy az Országgyűlés tör-
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vényt fogadott el az önkormányzatok
csatlakoztatásáról az állami elektronikus információs rendszerhez. A
város vezetője aggályát fejezte ki az
iránt, hogy az állam a teljes számvitelt és könyvelést tartalmazó központi rendszeren át az önkormányzatok
többletbevételeit úgy oszthatja viszsza, ahogyan akarja. A magyar költségvetés állapotát ismerve, ezt nem
tartja elképzelhetetlennek, és ha így
lesz, akkor ettől kezdve önkormányzatiságról nemigen beszélhetünk.
A harmadik: 2017-ig az Állami
Kincstárnak kell átvennie az önkormányzatok számlavezetését, amit
jelenleg bankok végeznek. Kétséges,
hogy ezt a feladatot a kincstár fennakadás nélkül képes-e bonyolítani, s
nem ismert, mennyibe kerül a rendszer kiépítése, működtetése és az,
hogy ezt ki fizeti meg, hangsúlyozta
a polgármester.

Végstádiumban a hulladékgazdálkodás
Végül a kormányzati beavatkozás
nélkül leggyorsabban jelentkező veszélyről szólt a polgármester. A hulladékgazdálkodási rendszer a végstádiumát éli. Kormányrendelet jelent meg arról, hogy április elsejétől a szolgáltatók nem szedhetik be
a hulladékkezelési díjat, hanem a
nemrég alapított Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. bocsáthatja ki a számlát,
majd a bevételből egy szorzó alapján
utal át összeget a szolgáltatóknak.
Ha a visszaosztott pénz nem elegendő, a szolgáltatás bármikor leállhat,
hiszen – esetünkben a Zöld Híd Régió Kft. – nem tud fizetést adni a dolgozóinak és nem tud üzemanyagot
vásárolni. Már eddig sem lehetett az
amortizációs és a rekultivációs költségeket érvényesíteni a díjban, emiatt egymilliárd forint feletti összeg
hiányzik a több mint száz települést
tömörítő társulás gazdálkodó szervezeténél.
Ha nem érkezik előleg a kormányzattól, akkor heteken belül leállhat a
szolgáltatás. Az önkormányzati társulás közgyűlése úgy döntött, hogy
mindenben a jogszabályok szerint
járnak el.
Gyenes Szilárd alpolgármester hozzátette: egy két napja megjelent
jogszabály jogszabályba foglalta a
működésképtelenséget. Ezért felkérte a Zöld Híd Régió Kft. igazgatóját,
értesítse az országos és a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságot,
hogy 2-3 héten belül kifogy az öszszes tartalék, és más megoldás nincs,
mint a kormányzati előleg.
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
nem tudott eleget tenni a számlázási
feladatainak, vagyis senki nem küld
számlát a lakosságnak. Az országos
szolgáltatókat és a Zöld Híd Régió
Kft-t is egy közel 15 oldalas szerződésben bérszámlázásra kérték fel,
hogy az ő nevükben küldjenek ki
számlákat a lakosságnak…
lt
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Kevesebb pénz és Kisebb hatásKör az önKormányzatoKnaK

Nem csak a közoktatást viszi az állam
130 milliárd forintos átrendezést
jelentett be a költségvetési bizottság
pénteki ülésén a kormány. Az utolsó
körös módosító javaslatokat pénteken tárgyalták. Az eredmény: újabb
forrásokat vonnak el az önkormányzatoktól.
A közoktatás totális államosítását
nemrég jelentették be, több hónapig
tartó látszategyeztetést követően. Az
iskolák 2017 januárjától kerülnek állami kézbe az települések jelentős részének tiltakozása ellenére. De nem
csak a fenntartást, hanem
ezzel együtt újabb forrásokat is elvon a kormány.
26,7 milliárd forinttal
csökkentik az önkormányzatok támogatását,
és egy új kormányoldali
javaslat bevezeti az új
adót: az „önkormányzati
szolidaritási hozzájárulást”, ami 21,3 milliárd
forintos adó jellegű elvonást jelent.
Ezt az összeget az idegenforgalmi adóbevétel
terhére vezetnék be, a
települések adóerejéhez
mérten. Így várhatóan
lesznek olyan városok,
falvak – mint például Gödöllő is – akiktől így még
több pénzt vesznek el,
mint amennyit az adott
intézményekre, nevezetesen az iskolákra fordítanának.
Az így felszabaduló
forrásokból működteti
majd a kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot – aminek
egyébként megszüntetését több alkalommal is
megerősítették.
Gödöllő – és feltehetően még jónéhány tele-

pülés – elveszíti azokat a sportlétesítményeket is, amik az iskolákban
vannak.
Városunk az elmúlt években,
amellett, hogy több mint 1 milliárd
forintot fordított az iskolák felújítására, mindezek mellett pedig többek
között a Petőfi Sándor Általános Iskola kapott tornacsarnokot, az Erkel
Ferenc Általános Iskola sportpályát,
és jelentős felújítások zajlottak a Török Ignác Gimnázium tornatermében
és sportpályáján. De az államosítás-

(k.j.)

Június első napján bezár, és csak őszszel nyílik meg újra a Művészetek
Háza, megkezdődik ugyanis az épület felújításának II. üteme. A szeptemberre tervezett nyitást követően a
közönség egy szebb, kényelmesebb
és korszerűbb színháztermet vehet
majd birtokba, az itt dolgozók pedig
biztonságosabb, modernebb berendezésekkel végezhetik majd munkájukat.
A felújításra önkormányzati forrásból 245 millió forint áll rendelkezésre. A munkálatok során a színházterem és a színpad újul meg, ez
utóbbi a jelenleginél mobilabb lesz,
így zenekari árokként is funkcionálhat majd, vagy ha szükséges, első
részének elbontásával bővíthető lesz

a nézőtér. Korszerűsítik a színpadtechnikát, s ami a közönség számára igazán jó hír: a nézőtérre új székek kerülnek, megújul a padozat,
az oldalfal és a felső hangterelők,
valamint az új belsőhöz igazodó,
nagyobb teljesítményű, korszerűbb
klíma rendszert építenek be.
Mindezek mellett a már 30 éves
épület elektromos hálózatát is felújítják.
Bár az épület bezár, ez azonban
csak a belső tereket érinti, a NoVo
Café változatlanul várja a vendégeket, működik a recepció és a jegyiroda is a lakosság szolgálatára áll, s
lapunk hirdetésfelvétele is itt várja az
ügyfeleket.
(bd)

gsK biologicals

Új üzem a vakcinagyárban
Hétfőn átadták a GlaxoSmithKline
(GSK) Biologicals Gyógyszeripari
Kft. gödöllői vakcinagyárának új termelő részlegét, amiben olyan termelési folyamatok zajlanak majd, amelyeket eddig más GSK-hoz tartozó
telephelyek láttak el Belgiumban,
illetve Szingapúrban. Az új termelés
során a tetanusz és diftéria fehérjéket
tovább tisztítják olyan
technológiák alkalmazásával, amik eddig
nem léteztek Gödöllőn.
Ezzel az új projekttel a
városunkban működő
gyár nemcsak megerősíti stratégiai pozícióját
a GSK hálózatán belül,
hanem tovább bővíti a
kapacitását is.

Az eseményen beszédet mondott
többek között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Iain
Lindsay, az Egyesült Királyság budapesti nagykövete. Megnyitójában
Szijjártó Péter rámutatott arra, a magyar gazdaság fejlődésének új szintre emelésében a gyógyszeriparnak
(l.t.)
kulcsszerepe van.

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
2016. június 4., szombat, 17.00

Gödöllőn is pusztított a vihar
rosultnak, ennek lehetőségét még vizsgálják.
Hétfőn éjjel az elmúlt hónapok legnagyobb esője zúdult le városunkra, próbára
téve a Szabadság téri aluljáró múlt évben
felújított csapadékvíz elvezetését.
Mint kiderült, a rendszer jól vizsgázott, sem a gyalogos, sem a kerékpáros közlekedésnek nem okozott
(z.k.)
problémát az eső.

FELHÍVÁS!
A június 29-én éjjel Gödöllőt is elérő viharban villámcsapás miatt leégett köztiszteletben álló blahai tagtársunk, Dombrádi János Blaháné út 25. szám alatti háza. Az
épület és berendezése is lakhatatlanná vált.
Kérjük, aki teheti – akár a legkisebb összeggel is – járuljon hozzá az újjáépítés
költségeihez! A támogatásokat a Blaháért Társaság titkára, Malikné Bajnóczi Erika 65100266-15068156 számú bankszámlaszámára várjuk. Önzetlen segítségüket
tisztelettel köszönjük. A Megjegyzés/Közlemény rovatba kérjük feltüntetni: BLAHAI TŰZESET.
Köszönettel,
Dr. Bucsy László elnök,

245 milliós felújítás kezdődik

sal a Hajós Alfréd Általános Iskolában lévő uszodát is elveszik Gödöllőtől.
A kormány terveit nem támogatják
az önkormányzatok. Ennek ad hangot az a közös nyilatkozat is, amit
a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és két érintett szervezet adott
ki május 27-én. Az elképzeléseket a
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége, és több fideszes vezetésű nagyváros is ellenzi.

segítséget Kér a blaháért társaság!
Tombolt a vihar hétfőre virradó éjjel, több
tüzet is okozva Pest megyében. A tűzoltókat
egy órán belül három helyszínre is riasztották
villámcsapás miatt.
Az egyik esetben Gödöllőn, a Blaháné
útra kellett kivonulniuk a katasztrófavédelem
munkatársainak. Bár a tüzet sikerült eloltani,
a ház lakhatatlanná vált, lakóját ideiglenesen
rokonoknál szállásolták el.
Az önkormányzat igyekszik segíteni a ká-

Június 1-Jén bezár a művészeteK háza

Pecze Dániel alpolgármester, önkormányzati képviselő

Helyszín: a Művészetek Háza Gödöllő melletti Trianon-emlékmű
A műsorban közreműködnek: a Club Színház művészei és a
Gödöllői Városi Vegyeskar
A megemlékezés koszorúzással folytatódik,
a programot az egyházak ökumenikus áldásával zárjuk.
Kérjük, koszorúzási szándékukat legkésőbb június 2-ig jelezzék!
Hétköznapokon 9-16 óráig a +36-70/338-1838-as telefonszámon.

Koszorúikat kérjük 16 óráig a helyszínre juttatni!
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GYEREKNAP 2016

70 Éve eGyütt – keGyelmi lakodalom

(folytatás a 4. oldalon)

A színpadon bemutatók és koncertek
kerültek sorra, többek között Rutkai
Bori, a Hahó együttes, Palya Bea,
Dolák-Saly Róbert vagy a Kispárna
mesezenekar. Délután a Langaléta
Garabonciások kaptak nagy tapsot.
Külön sátrakban arcfestés, kézimukázás, barkácsolás, sakkverseny,
ügyességi játékok, no meg az elmaradhatatlan vásárfia várták az érdeklődőket.
A szép és nemes hagyományoknak megfelelően a gyereknaphoz kapcsolódóan idén is jótékonysági vetítést tartottak a
Városi Moziban. Szombaton és
vasárnap a családoknak 300 forintos jegyáron mutattak be egy
animációs filmet. A Zootropolist
két nap alatt mintegy
340-en nézték meg.
A bevételt Reményi Richárd, a mozi
üzemeltetője Kovács
Ibolyának, a Gödöllői Fenyőliget Óvoda
(Táncsics M. út) vezetőjének adta át.

Kovács Ibolya és Reményi Richárd

Pünkösdi játÉk a Gödöllői Palotakerti óvodában

Határtalan örömmel a szívünkben…
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Határtalanul pályázattal ez év május 3-6-ig a Szent
Imre Katolikus Általános Iskola hetedikes diákjaival Erdélybe utaztunk. A kiránduláson 47 gyerek és 5 pedagógus
vett részt. Gyönyörű helyeken
jártunk, és nagyon sok élménynyel gazdagodtunk ezen az
úton.
Útra kelésünk reggelén (hajnali 5-kor) imádságos lélekkel
indultunk felfedezni Partium
és Erdély kulturális és történelmi nevezetességeit. Utunk
során igyekeztünk, hogy Jézussal a szívünkben tudjunk egymás és mások felé fordulni.
Nagyváradon álltunk meg először.
A székesegyházban imádkoztunk
hazánk lelki megújulásáért és megnéztük Szent László itt őrzött ereklyetartóját, hermáját.

Kolozsvári sétánk során találkozhattunk egy diákunk ott élő dédnagymamájával, aki nagy lelke-

sedéssel és hittel mesélt nekünk
gyermekkoráról és arról az egyházi
iskoláról, amibe járt. Kedves vendéglátásával és erős hitével mindannyiunk számára ajándék volt.
Búcsúzóul a következő szavakat
mondta: „Tanuljatok szorgalmasan,

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL
A társasházi jelzálogjog bejegyezhetőségének változása
közös költség tartozás esetén
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A társasházunkban, több tulajdonos jelentős közös-költség tartozást halmozott fel. A
közös képviselőnk szerint ezeket a tartozásokat már nem lehet jelzálogjog bejegyzésével biztosítani, így félünk attól, hogy a fizetési
hajlandóság tovább fog romlani a házban.
Szeretném megkérdezni, hogy valóban tör-

Különleges ünnepet ültek nemrég a Szemán családban. Május 15-én a gödöllői Baptista imaházban, majd családi körben ünnepelte 70. házassági évfordulóját, a kegyelmi lakodalmat Szemán
János (1921) és Galambos Margit (1921), akik
a második világháború megpróbáltatásai után,
1946. május 16-án kötött házasságot a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tard községben.
Családjukban egy gyermek, két unoka és egy
dédunoka született. A 70 éve közös úton járó házaspár 1984 óta él Gödöllőn.

mert a tudást nem lehet elvenni az
embertől! Higgyetek, és bízzatok
az Isten szeretetében! Maradjatok
mindig magyarok!”
Jártunk Tordán, Torockón, Nagyenyeden, Gyulafehérváron,
Déván és a gondviselés kegyelmeit sokszor éreztük az
út során.
Szászvárosban
meglátogattuk a Böjte Csaba atya
által alapított Szent Erzsébet Gyermekotthont, és átadtuk az iskolában gyűjtött
adományt. Lehetőségünk
volt bepillantani az ottani
életbe. Megrendítő és egyben felemelő élmény volt
az ott élő gyermekekkel
való találkozás. A három nap egy
kicsit mindnyájunkat családdá formált. Reméljük, minél tovább bennünk marad, megerősít minket ez
az élmény, hogy másokkal, máskor,
máshol is ilyen nyitott szívvel legyünk jelen!
Osztályfőnökök
adóst határidő megjelölésével fel kell szólítania a hátralék megfizetésére. Ennek eredménytelensége esetén fizetési meghagyás
kibocsátását kell kezdeményeznie az adós-

adós ingatlanának jelzálogjoggal történő

sal szemben. Amennyiben az adós a meg-

megterhelését elrendelni. A bejegyzési ké-

hagyásnak ellentmond, akkor keresettel a

relemhez mellékelni kell a követelés össze-

bíróságtól kell kérni, hogy kötelezze az adóst

gét megállapító végrehajtható okiratot vagy

a tartozásának megfizetésére. Jogerős és

a tulajdonosnak a legalább teljes bizonyító

végrehajtható okirat birtokában a közösség

erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát,

a végrehajtást és az ingatlan jelzálogjoggal

melyben elismeri a társasházi közöskölt-

történő megterhelését is kezdeményezheti.

ség-tartozás fennállását. A végrehajtható

Az eljárásokban jelentős költségek kelet-

tént-e változás és mit lehet tenni?

okirat a bíróság és a közjegyző által kiállított

kezhetnek amit a társasháznak kell meg-

végrehajtási lap és az olyan okirat, amelyet

előlegeznie és a végén az adósnak kell

dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza:

a bíróság vagy a közjegyző végrehajtási

megfizetnie. A költségek csökkentése érde-

záradékkal látott el. Az új szabály szerint

kében célszerű lehet megállapodást kötni a

Tisztelt Érdeklődő!
2016. január 1-től módosult az ingatlan-nyil-

ha nincs végrehajtható okirat, vagy az adós

hátralék megfizetésére az adóssal, és csak

nem ismeri el a tartozását, esetleg csak ke-

ennek sikertelensége esetén megindítani az

vántartási törvény végrehajtásáról szóló

vesebb tartozást ismer el, a földhivatal nem

eljárásokat.

109/1999.(XII.29.)FVM rendelet. Az új sza-

fogja bejegyezni a jelzálogjogot az adós in-

bályok szerint már nem elég a társasháznak

gatlanára.

a hátralék megfizetésének biztosítékául az

Fentiek alapján a közös képviselőnek az

dr. Váczi Árpád ügyvéd
2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.
vaczi.arpad@gmail.com

Játékkal ünnepelték meg a pünkösdöt a Gödöllői Palotakerti Óvodában. A gyerekek örömére pénteken délután elmaradt a megszokott alvás, helyette ügyességi
játékok, kézműves tevékenységek, népi játékok várták a gyermekeket és szülőket
a 40 éves intézmény falai között. A rendezvény jó alkalmat adott a szülők és pedagógusok találkozására és az intézménnyel való ismerkedésre is.

MEGHÍVÓ – „ÓVODÁS LESZ A GYERMEKÜNK”
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt „Óvodás lesz a Gyermekünk”…avagy nem biztos, hogy már késő!!!... SZÜLŐI BESZÉLGETÉSRE 2016. június 13-án, 16 órától a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ nagytermébe.
A beszélgetést koordinálja: Majsai László pszicho-pedagógus, terapeuta
A beszélgetés témái: 1. Az óvodaérettségről; 2. Mire elég egy nyár?; 3.
Mit várhatunk az óvodától…mit ne várjunk tőle?; 4. Egy igazi „véd- és
dacszövetség” nélkül nem teszünk meg mindent Érte…pedig erre szerződünk!!!!
Óvodavezetői munkaközösség

a Gödöllői ÉrtÉkvÉdő közHasznú eGyesület FelHívása

Segítség a moldvai csángóknak
és a Kárpátaljai magyar gyerekeknek!

Egyesületünk ezen a nyáron is szeretné vendégül látni a moldvai Lészped
község magyarul tanuló legügyesebb diákjait tanárukkal együtt, immár 10.
alkalommal, valamint a kárpátaljai Nagymuzsaly községből 2. alkalommal néhány kisdiákot és nevelőjüket.
2016. július 1-től 4-ig befogadó családokat keresünk, akiktől azt kérnénk. hogy 3 éjszakára vállalják a kisdiákokat, és gondoskodjanak az
ellátásukról! (A gödöllői programokat közösen szervezzük a befogadó
családokkal.) A gyermekek Gödöllőről Balatonlellére utaznak, majd onnan haza.
Akik nem tudnak gyermeket fogadni, de szeretnék támogatni kezdeményezésünket, kérjük hogy pénzbeli támogatásukat egyesületünk bankszámla
számlájára küldjék el:
PÁTRIA Takarékszövetkezet: 65100266-11058186, csángó és kárpátaljai gyerekek nyaralására megjegyzéssel!
A gyermekeket vállaló családok jelentkezését az alábbi két számon várjuk:
Büttner Sarolta: 06-30-609-5022, 06-28-421-235 vagy Méder Ákosné:
06-30-203-6001.
A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület nevében: Szűcs Józsefné
elnök
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Csakis a gyerek érdekében
Gyereknap után néhány nappal különösen aktuális a kijelentés: Minden szülő a legjobbat akarja a gyermekének.
Legalábbis a legtöbb szülő.
Ebben hiszünk, ebben a szellemben neveljük saját csemetéinket. Igyekszünk megadni nekik mindent, amit csak
lehet – sokszor még annál is
többet – amíg lehetőségünk
van rá, egyengetjük számukra az utat, később, felnőttként
úgy is sok göröngyön kell saját
maguknak átbukdácsolniuk.
Oh, boldog gyermekkor! Ha visszagondolok a saját gyermekkoromra
akkor a homokvár építések, a babázás, a legózás, a vadvirág szedés és a
koszorú kötés, a hintázás jut eszembe. De jó is, volt! Micsoda szabadság! Nos, azóta sok víz lefolyt a Dunán, ma már a gyerekek nagy része
még itthon is furcsán nézne rám, ha
azt mondanám neki, menjünk homokvárat építeni, az anyukák egy
jelentős része pedig gyorsan átgondolná, mit is fejleszt mindez a gyereken…
Nem tudom, kedves olvasóink
észrevették-e, ma már csupa olyan
játék veszi körül gyerekeinket, amiből valami piacképeset tanulnak.
Elsőre ez jól is hangzik, de kérdés:
szükség van-e arra, hogy a nap minden percében fejlesszük a gyereket?
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Nem lenne egyszerű hagyni játszani,
tapasztalatot szerezni, élni, feltöltődni? „Mert jár nekik a gyerekkor.”
Ezzel az alcímmel jelent meg Tanith
Carey Szülőszelídítés című könyve,
ami megdöbbentő jelenségre hívja
fel a figyelmet: egy olyan generáció
felnövekedésére, aminek tagjai nem
ismerik a valódi játékot, mivel már
szinte a fogantatástól kezdve fejlesztés alatt állnak, mint a robotok.
Mivel a cél, hogy a piacgazdaságban
minél jobb pozícióba kerüljön a majd
felnövekvő gyermek, és minél versenyképesebb legyen, ezért sok szülő
már csecsemőkorban tanítani kezdi
csemetéjét. No, nem mondókákra és
gyermekdalokra, hanem matematikára és olvasásra. A szerző az angol,
az amerikai és a távol-keleti tapasztalatokat osztja meg az olvasókkal,
akik sokkoló példákon keresztül ismerhetik meg a XXI. század okta-

tási iparát. Az, hogy
a gyerek kedvére játszadozzon, csak úgy,
ma már szóba sem
jöhet, mert lemarad. Nem jut be a
legjobb óvodába, iskolába, később
középiskolába, egyetemre. Az előbb
említett országokban a szülők jelentős része már az óvodát is úgy választja ki, hogy onnan egyenes út vezessen a lehető legjobb egyetemekre.
Nos, természetesen senki sem
vitatja a tanulás fontosságát, de –
ahogy a szerző is bemutatja – egyre
inkább elcsúsznak az arányok, aminek az eredménye stresszes, sokszor depressziós, kimerült gyerekek,
akiknek nincs gyerekkoruk, nem
rohangálnak, nem bicikliznek, nem
fogócskáznak, hanem teszteket oldanak meg, felvételikre, versenyekre
készülnek, kialvatlanok, betegesek…
és bizony nem egyszer menekülnek
öngyilkosságba a boldogtalanság, a
sikerélmények hiánya elől.
Tanith Carey hihetetlennek tűnő
példákat mutat be, amik arra figyelmeztetnek, nagyon rossz irányba
haladunk, s ha azt akarjuk, hogy
gyermekeink önállóan is gondolkodni tudó, kreatív, boldog felnőttek legyenek, akkor ne a folyamatos
versenyeztetéssel, ne a gyermekek
fejlődési szintjét meghaladó tudás
elsajátításával foglalkozzunk, hanem
azzal, hogy olyan gyermekkort teremtsünk nekik, amelyben boldogan,
koruknak megfelelően fejlődhetnek
egészséges felnőttekké.
(Tanith Carey: Szülőszelídítés)
kj

gödöllő táncegyüttes: Irány Az AntológIA!
Május 20-21-én Pápán került megrendezésre a XV. Országos Ifjúsági
Néptánctalálkozó, ahol huszonkét
együttes mutatta be tudását a négytagú zsűri előtt. A Gödöllő Táncegyüttest a Nagydruzsba gyermekcsoport képviselte, Tóth Judit és
Moussa Ahmed vezetésével.
A gödöllői táncosok kétszer léptek
színpadra Kalotaszegi táncok és
Széki fonóban című koreográfiájukkal. Virtuóz táncukkal elnyerték
a zsűri ajánlását az Országos Ifjúsági Néptánc Antológián való fellé-

pésre. A következő megmérettetés
június 11-én lesz, a Dunán innen
Tiszán túl verseny országos dön-

tőjében, ahol szóló kategóriában
Bazán Enikő és Tóth Roland lép
jk
színpadra.

koncertsorozAtok A chopIn héten

Sokkal több, mint verseny
Nagyszabású zenei esemény
helyszíne lesz városunk július 1-8 között, ekkor rendezik
meg a Gödöllői Chopin Hetet, aminek a VII. Nemzetközi
Chopin Zongoraverseny is része lesz. A rangos megmérettetéshez több olyan koncert is
kapcsolódik, ami a zeneszerető közönség számára is nyitott.
A főszervező Ferenczy György Alapítvány és a Chopin Társaság, valamint a társszervező Frédéric Chopin
Zenei AMI és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány jóvoltából a
kastélyban több koncert közül is választhatnak az érdeklődők, a verseny
zsűritagjai is közönség elé lépnek.
Július 1-jén a kastély dísztermében

zongoraverseny nyitóünnepségének
részeként Alberto Nose estjére kerül
sor.
A verseny döntőjét június 7-én ren-

étel
felkerülhetne
egy igazi gödöllői étterem étlapjára is.
A vetélkedő során összesen 10 feladat várta a játékosokat, készítettek
gödöllői családfákat, hozzá tartozó
címereket, megismerkedtek Gödöllő mozifilm helyszíneivel, kortárs
irodalmával, kellett interjút készíteni régi gödöllői lakosokkal, de a recepten kívül a legnépszerűbb feladat
mégis csak a legendagyártás volt. A
csapatok lelkesen kutatták városunk
múltbeli furcsaságait, rejtélyeit és írtak hozzá olyan történeteket, melyeket reméljük, a turistáknak fognak
mesélni pár év múlva az idegenvezetők.
Kedves Olvasó, ha nem tudja mi az
oka annak, hogy Gödöllő főterén
csak nagy ritkán szólal meg a gong,
hogy miért van az Erzsébet parkban
napernyő Sisi kezében, ha kíváncsi
arra, vajon hány titkos emelete van
a Királyi Várónak és titkos alagútja a kastélynak, hogy kik is azok a
burrétok és hol a bánatban van Gödöllőn a bánat fája, hát itt az ideje,
hogy ellátogasson a 10 kicsi pelikán
oldalára és megismerje a gödöllői
legendákat.
www.gvkik.hu/10kicsipelikan

A legendák városa
Két hónapon át zajlott a Gödöllői
Városi Könyvtár szervezésében a
10 kicsi pelikán digitális városismereti vetélkedő a várossá válás
50. évfordulója alkalmából.
A címmel ellentétben a versenyző
csapatok nem csak ismereteket szereztek a játék során Gödöllőről, hanem a létrehozott kreatív feladatokkal bővítették városunk kulturális,
történelmi, irodalmi és turisztikai
palettáját.
Az egyik legsikeresebb feladat a Gödöllői receptek megálmodása volt. A
csapatok olyan ételeket készítettek,
melyek alapanya, formája, ízvilága
hagyományosan Gödöllőhöz vagy
híres gödöllői emberhez köthető,
szabad asszociáció révén. Így született meg többek között a Gödöllei
Dödölle, a Gödöllői Royal Pizza, a
Pelikánfészek saláta, a Besnyői bőségtál, a gödöllői Sick cat koktél és
számos gödöllői sütemény. A pontszámokat ugyan nem befolyásolta
az elkészült ételek íze, de a könyvtárosok több ételt is végigkóstolva
bátran kijelentik, hogy bármelyik

tAvAsz, szerelem, zene

V-4 Jubileumi est keretében a Quirin
kórus (Szlovákia), Izabella Darska
(Magyarország-Lengyelország), Kazimierz Gierzod, Réti Balázs (Magyarország), valamint Kuei Pin Yeo
és Tji Kien Jap előadására kerül sor,
2-án este Philippe Giusiano (Franciaország) ad koncertet, 3-án pedig a

Alberto Nose

10 kIcsI pelIkán és 10 próBAtétel

dezik meg a kastély lovardájában,
majd 8-án ugyanitt kerül sor a gálakoncertre és a díjkiosztó ünnepségre,
amelyen a díjazottak lépnek közönség elé.
A hangversenyekre június 15-ig
kedvezményesen vásárolható jegy
és bérlet. Bérletek csak a Királyi
Kastély jegypénztárában, jegyek
azonban a Művészetek Háza Gödöllő jegyirodájában és az Inter Ticket
Országos Jegyiroda hálózatában is
bj
vásárolhatók.

Tavaszi zenés utazás
címmel adott koncertet a Gödöllői Városi
Vegyeskar
május
27-én a Művészetek
Házában, ahol vidám
magyar és külföldi
dallamokat szólaltattak meg. Az összeállításban spirituálék, magyar népdal feldolgozásokat, reneszánsz madrigálokat, filmslágereket, több ismert művet – a
tavaszhoz illően – sok szerelmes dallamot és népszerű slágert hallhatott a közönség. A vegyeskar vendége hosszú idő után ismét az Arpeggio Gitárzenekar volt.
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Város-Kép

KöltőK, szerelmeK, szeretőK

50 éve történt

Kávéházi Este

Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gödöllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:
Vannak dolgok, amik nem változnak, hiába múlik az
idő. Ahogy a Pest Megyei Hírlap beszámolóiból kiderül, az ünnepi könyvhét és a gyermeknap 50 évvel ezelőtt is nagy figyelmet
kapott, ráadásul Gödöllőnek a
szervezésben is jelentős szeerep jutott.
1966-ban huszonhét községgi
könyvtár irányítását és elleenőrzését látta el a gödöllői
Juhász Gyula járási- és vá-rosi könyvtár, aminek jelen-tős szerep jutott az ünnepii
könyvhét megszervezésében éss
lebonyolításában.
A rendezvénysorozat keretében városunkban június 3-án
Bárány Tamás író, költővel
találkozhattak az olvasók,
de természetesen a járás
valamennyi könyvtára vásárt
rendezett a legújabb irodalmi művekből. A könyves
pavilonok kikerültek az utcára, az árusítást pedig a
könyvbarát bizottság tagjai vállalták.
Május vége azonban nem
csak a könyv, hanem a gyerekek ünnepe is, amire
szintén gondosan készültek városunkban, a gyermeknapi
pi programot – fő
a céltudatosság – összekapcsolták az úttörőmozgalom
fennállásának 20. évfordulójának megemlékezésével. A

sors fintora, hogy a szabadtérre tervezett programok
nagy részér elmosta a viharos eső. Hogy ezt a gyerekek mennyire sajnálták… Arról őket kellene megkérdezni.
Gál Gézának a járási
kérdez
pártbizottság első titkárának köszöntőjét még
meghallgatták a gyerekek, de az úttörő művészeti csoportok bemutatójára – a cikk szerint
– már nem került sor, s
borult a program a repülőtéren
is, ahol az ejtől
ernyős
sorkötelesek adtak
e
egymásnak
találkozót. Az
e
ugrógyakorlat elmaradt, a
haarcászati bemutatót azonbaan,a vihar ellenére megtaartották.
Máájus vége sok lehetőséget
adott az ünneplésre, igaz,
volt, amit kisebb körben
ülttek meg. Ebben az évben
ünnnepelte fennállásának 5.
évffordulóját a gödöllői Agrárrtudományi Egyetem Csárdás
táncegyüttese. Az 1961-ben
megaalakult művészeti csoport
az eegyetem dísztermében, ünnepii gála keretében mutatott
be válogatást legsikeresebb
koreográfiáiból.
kore
Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét!

Kerámiába varázsolt természet
Különleges kiállításban gyönyörködhetnek a látogatók a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központban. A gyermeknaphooz kkapcsolódva S. Fehér Anna
keramikus és taníttványainak (Centeri Annaa,
Juhász Jázmin,
Horváth Sára,
Horváth Zalán
Steiner András
és Szabó Bence) szeemunmet gyönyörködtető m
kái kerültek a falakrra. A
nézelődőt jókedvre derítő,
tűzzománc képeket éss figurákat a
l tték kedves
k d
természet szépségei ihlették,
állat és növény ábrázolások díszítik
az olvasó- és a konferencia termet.

A művek gyermekkezek munkáját
dicsérik, olyan fiatal alkotókét, akik
nem csak vágynak a teremtés
té öörömére
ö é e, hanem
meg is tapasztalták annak csodáját,
az agyag
formává
alakul
lását,
a
tű
űzzománc
színeinek
kite ljesedését. Az ifjú
művé szpaláni tudatoták – talán nem is
ti t l tt l adóznak a
san – tisztelettel
természet szépségei előtt, amit közelebb visznek a körülöttünk lévő vi-

Mint az a címből is kiderül, a Kávéházi Esték rendezvénysorozat ezúttal
irodalmi nagyságaink magánéletébe
kalauzolta el a Királyi Váróba kilátogatókat. Megtudhattuk, hogy kik
voltak a szóban forgó urak múzsái,
mely verseket írták a feleségüknek és
melyeket más hölgyeknek, de kiderült
az is, hogy melyikük volt igazi Don
Juan. Május 29-én ezekről a titkokról
L. Péterfi Csaba Gaálné dr. Merva
Mária irodalomtörténésszel és Bene
Zsuzsanna irodalom- és drámapeda-

ni, végül elvette Harmos Ilonát, aki
viszont eredetileg Karinthy Frigyes
felesége szeretett volna lenni. Csavar
a történetben, hogy Karinthy Kosztolányi legjobb barátja volt. Karinthy
végül Kosztolányi feleségének a kolléganőjével, Judit Etellel jött össze,
aki Kosztolányi korábbi szeretője volt.
Kettőjük házassága nem volt szerelmi
házasság, igaz, később megszerették
egymást. Ez viszont nem akadályozta
meg abban a költőt, hogy összeszűrje
a levet egy nálánál sokkal fiatalabb nő-

gógussal beszélgetett. A megzenésített
verseket Buka Enikő, Fodor László
és Lencsés Balázs adta elő.
A költő dolga, hogy verseket írjon.
Főszereplőink a maguk idejében ezt
lelkiismeretesen meg is tették; ugyanakkor privát szférájuk legalább annyira színesre sikeredett, mint alkotásaik.
Mégis, kinek volt a legtöbb múzsája?
Ebben a prímet mindenképpen Szabó Lőrinc viszi el. A nem éppen Don
Juan-i külsővel megáldott költőnek
számtalan szeretője volt. Az erősen
erotomán férfi nagyon szépen tudott
udvarolni és ennek a legtöbb esetben
meg is lett az eredménye. Történt egyszer, hogy Szabó Lőrinc odaállt a felesége, Mikes Klára elé és közölte vele,
hogy van egy másik nő is az életében,
így éljenek hármasban. Nos, a szóban
forgó hölgy, Korzáti Erzsébet a költő
feleségének a legjobb barátnője volt...
A szerelmi háromszög nem kerülte
el Radnóti Miklóst sem. A tragikus sorsú költő felesége, Gyarmati Fanni nem

vel, Radákovich Máriával. A halálos
beteg költő számára ez volt az utolsó
ajándék az életben...
Az esten szóba került Babits Mihály
is, aki rövid ideig Ady özvegyével,
Boncza Bertával, Csinszkával tartott
fenn szerelmi viszonyt. Ezt követően
a vele egy lakásban élő titkára, Szabó
Lőrinc menyasszonyát, Tanner Ilonát
(írói álnevén Török Sophie) kérte feleségül.
De nem maradhatott ki a sorból Márai Sándor sem, aki 63 évi házasság
alatt meghódította Mezey Máriát és
Tolnay Klárit is. Kevesen tudják, hogy
a Gundel-palacsintát eredetileg a felesége, Matzner Ilona (Lola) találta ki.
Egy Márai-darab premierjét követően
a Gundelben tartottak bankettet, Lola
pedig egy régi családi receptet felújítva
elkészíttette saját desszertjét, a dióval,
mazsolával, cukrozott narancshéjjal
töltött csokoládés palacsintát. Gundel
Károlynak annyira ízlett az édesség,
hogy Márai-palacsinta néven felvetet-

ellenezte (sőt, természetesnek vette),
hogy férje intim kapcsolatot ápol az
ő legjobb barátnőjével, Beck Judittal.
A szerető igen inspiratív hatással volt
Radnótira a versírás terén, így amikor
Beck Judit elhagyta a költőt, Gyarmati
Fanni levelet írt a nőnek, hogy szemrehányást tegyen a tettéért. Egyébként
Radnóti verseinek lektora a felesége
volt. Csak az ő rábólintása után kerülhetett a mű a közönség elé. Adalék:
Beck Judit később a színész/igazgató
Major Tamás felesége lett. De ki mutatta be őket egymásnak? Radnóti...
Érdekes eset volt Kosztolányi
Dezső is. Sokáig nem akart megnősül-

te a étterem állandó étlapjára. A Márai
házaspár emigrációja után az államosított étteremben ez a név az étlapon sem
szerepelhetett, így az egykori tulajdonos után Gundel-palacsintára kellett
átkeresztelni.
De ne feledjük: ezek az irodalmi
alakok hiába léptek félre, írtak verseket a szeretőjüknek vagy akárkinek;
verseik a magyar irodalom alapkincsét
képezik mind a mai napig és feltehetőleg a jövőben is!
A Kávéházi Esték következő rendezvényére augusztus végén kerül sor,
más helyszínen, a Pálmaházban. RészR.K.
letek később...

lágra kevésbé odafigyelőkhöz is.
(ny.f.)

Hárommillió forintot ítélteK meg a testőrlaKtanyánaK

Több ütemben újulhat meg
Hárommillió forintot nyert Gödöllő Város Önkormányzata a Nemzeti
Kulturális Alap pályázatán, a Várkapitányi lak, közismertebb nevén a
Testőrlaktanya felújításának következő ütemére.
A tervezett beavatkozásokra 26
millió forint szükséges, melyhez13
millióra nyújtottak be támogatási kérelmet. Ebből az NKA 3 milliót ítélt
meg az alábbi beavatkozások elvégzésére:
A tartószerkezeti terv szerint a boltozatok feletti mezőben vasalt beton
aljzat beépítésére;
a főfalakban lévő sérülések, hiányok tömör tégla falazattal történő
pótlására;
a közbenső fafödém
teljes cse-

réjére, az eredeti mintára készülő sűrűgerendás födémmel,
amelynek tárcsásítása a barokk
korabeli csapolások mintájára
készül;
a zárófödém részleges cseréjére, az egyes szakaszok teljes
cseréjével, más helyeken egyegy gerenda elemenként való,
illetve a korhadt gerendavégek
nyomatékbíró toldással kialakított cseréjével.
A tetőcserére, és felújításra
korábban elnyert NKA-s támogatással együttesen 10 millió
Ft támogatásban részesül a várkapitányi lak, melynek további
részleges felújítását az önkormányzat ütemezett módon saját forrásból kívánja kiegészí(ny.f.)
teni.
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A kutyám nem jön vissza, ha hívom. Mit csináljak?
Jutalomfalattal nagyszerűen
lehet motiválni a kutyák többségét, ezzel könnyedén magunkhoz hívhatjuk, és így a kutya hamar megtanulja, hogy a
gazdihoz menni jó.
A behívás, ha idejében kezdik tanítani, egyszerű dolog. Persze mindez
az ingerkörnyezettől függ. A lényeg,
hogy kellőképpen tudjuk motiválni
a kutyát. A tanítást nyugodt helyen,
lehetőleg otthon kell elkezdeni. A
legfontosabb, hogy amikor a kiskutya
odajön hozzánk, jutalmazzuk meg
és kössük hívószóhoz. Jutalomfalattal nagyszerűen lehet motiválni a
kutyák többségét, ezzel könnyedén
magunkhoz hívhatjuk és így a kutya
hamar megtanulja, hogy a gazdihoz
menni jó. Ha már otthon megbízhatóan odajön hozzánk, ha hívjuk, akkor
nehezíthetünk a feladaton. Tudnunk
kell, hogy a kutyák nehezen általánosítanak. Ezért más környezetben
lehet, hogy újra kell tanítani a feladatot, de ez már gyorsabban fog menni.
Próbáljunk minél több helyen gyakorolni, hogy a kutya hamar megértse,
a behívás mindenhol behívás marad.
Hogyan tanítsuk?
Az első sétáknál a kiskutyák igen
meglepődnek a rengeteg inger hatására, ezért rendszerint póráz nélkül is
a gazdi közvetlen közelében maradnak, bármerre is menjen. Idővel fel-

bátorodnak és elmennek messzebbre,
de általában szemmel tartják a gazdit,
nehogy elveszítsék. Azonban a legtöbb gazdi elkövet két óriási hibát.
Egyik az, hogy ha a kutya nem jön

vissza, akkor utána megy, így a kutya
megszokja, hogy biztonságban van, a
gazdi úgyis követi. A másik általános
hiba, hogy ha vége a sétának, behívja, pórázra veszi és hazamennek. Így
természetes, hogy a kutya megtanulja, hogy ha hívják, az a séta végét
jelenti. Na de hogy is kerülhetjük ezt
el? A válasz egyszerű: miközben a
kutyák játszanak, gyakran hívjuk be,
jutalmazzuk meg és engedjük vissza
játszani.
Esetleges büntetést is alkalmaz-

hatunk, hogy ha a kutya nem akar
visszajönni. De a büntetésnél is van
alapszabály. A jutalmazás is és a büntetés is időhöz van kötve, így gyakorlatilag vagy a csínytett közben, vagy
1-2 másodpercen belül kell büntetnünk, másként a kutya képtelen
lesz összekötni a két dolgot. Ebből
látszik, hogy a behívás nem végrehajtását nem könnyű büntetni.
Miért is büntetjük?
Sok gazdánál lehet látni, hogy ha a
kutya csak a sokadszori behívásra
tér vissza a gazdához, büntetést rónak ki rá. Ilyenkor csak mi hisszük
azt, hogy azért büntetünk, mert
nem jött vissza. Valójában a kutya
szemszögéből büntetünk, mégpedig azt, hogy odajött a gazdihoz!
Sokszor előfordul, hogy a kutya
után megy a gazdi, és ott akarja
büntetni, azonban mielőtt odaérne
a kutyához, az megfordul és elindul visszafelé. Ilyenkor már szintén
nem büntethető!
Ha a kutya makacsul nem akar bejönni, akkor nem találtuk meg a megfelelő motivációt. Az ingerkörnyezethez
kell megválasztani az adott jutalomfalatot: van úgy, hogy otthon a táp is
elég, míg a parkban csak a sült hús
működik... A makacsul nem behívható kutyákat érdemes kutyaiskolába
vinni, ahol egyéb behívási módszereket is tanítanak.
haziallat.hu

Hogyan teszik tönkre a növényvédő szerek az élővilágot?
Az utóbbi években egész Európában rohamosan nőtt a növényvédő szerek használata.
Egy átlagos németországi almaültetvényt például 34-szer
permeteznek le egyetlen tenyészidőszakban.
A legtöbb gazdálkodó a haszonnövényeit rutinszerűen
többféle vegyszerrel kezeli
ahelyett, hogy ezeket csak
utolsó lehetőségként, a ritkán előforduló erős fertőzöttség esetén vetné be.
A növényvédő szerek azonban nem
tudnak különbséget tenni barát és ellenség között, így nem csak a kártevőket pusztítják, hanem a hasznos élőlényeket is.
Éppen most figyelhető meg az ízeltlábúak populációinak összeomlása
egész Európában, amely egybeesik a
különféle rovarevő fajok, mint például a fecskék és a seregélyek egyedszámának nagyarányú csökkenésével.
Ugyanakkor a magevő szántóföldi
madarak állományait a gyomirtó szerek veszélyeztetik azáltal, hogy meg-

gátolják ezek szaporodását, eltűnnek a
gyom magvak, így a madarak táplálékforrásai beszűkülnek.
Ezek a vegyszerek és vegyszermaradHétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul
Állatkórház és Patika
Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:
9-19-ig
Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál)
Tel.: 06-30/943-9898

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

ványok megjelennek a táplálékunkban; tönkreteszik a talajt,
a vizeinket és a levegőt; veszélyeztetnek számos létfontosságú
ökoszisztéma-szolgáltatást, mint
amilyen például a beporzás, a vizek természetes tisztulása, vagy
a talaj termőképessége.Ráadásul
nem csak ott szennyeznek, ahol
használják őket. A növényvédő
szerek a szél és a víz útján hatalmas távolságokra eljutnak.
Az európai uniós szabályozás nem képes megelőzni a növényvédő-szerek
pusztító hatását, és nem tudja megvédeni környezetünket. ecolounge.hu

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Tippek a rózsák öntözéséhez
Fontos tudni, hogy a rózsák mélyen
gyökereznek, ezért nem is kell túl
gyakran öntözni őket. Csak a hoszszan tartó száraz időszakokban és
különösen a forró napok után szükséges bőségesen meglocsolni a növényeinket.
Ha nem juttatunk ki elegendő vizet,
akkor csak kis mennyiség szivárog
le a talajba, és nem jut el a gyökerek alsó részéig. A rózsa gyökerei kb.
15-30 cm mélységben nyerik ki a tápanyagot a talajból, ezért egy felszíni
öntözés nem használ.
Csak a talajt öntözzük, lehetőleg
öntözőkannával. Nagyobb rózsaágyásban megéri a vezetékes öntözőrendszer beszerzése, amellyel
időről időre eláraszthatjuk a töveket.
Fogadjuk meg a tanácsot: inkább
ritkábban itassuk át teljesen a talajt
vízzel, minthogy többször is csak a
felszínét nedvesítsük be.
Ha a rózsaágy talaját sekélyen megkapáljuk, lassabban párolog el a
nedvesség a talajból, és ezt a vizet a
növények fel tudják venni. Van más
lehetőség is arra, hogy hosszabb ideig megtartsuk a talaj víztartalmát,
méghozzá úgy, hogy a tövek közé
mulcsot (pl. lenyírt füvet) terítünk.
Trágyázás után is ajánlott a kiadós
öntözés, mert így a gyökerek könynyebben fel tudják venni a tápanyagokat.
Egy idő után minden gazda észreveszi azokat a jeleket, amelyek arra
utalnak, hogy öntözni kellene a növényeket. A talaj és a növények állapota egyértelműen jelzi a vízhiányt.
Ha a talaj golyóvá gyúrható anélkül,
hogy szétesne, megfelelő a nedvességtartalma. Ha száraz morzsákká
esik szét, vagy ellenkezőleg, kemény
rögökké áll össze, eljött az ideje az
alapos öntözésnek. Figyeljünk rá,
hogy öntözéskor a víz ne fusson ki a
növény alól, hanem annak a tövénél
szívódjon be. Ezért a növény töve

lönösen megnő a napsütötte falak elé
ültetett futórózsák vízigénye.
Tapasztalt rózsakertészek azt tanácsolják, hogy augusztus közepe után
már ne öntözzünk, különben túl későn áll le a növekedés, és nem fásodnak meg kellőképpen a hajtások. Az
ágak nem lesznek elég kemények, és
emiatt fagyérzékenyebbek.
Hogyan öntözzünk helyesen?
– Reggelente, napkeltétől kb. 10 óráig
– Késő délután, egészen a sötétség
beálltáig.
– Hőség esetén este 6 óra előtt és reggel 8 óra után ne öntözzünk.
– Tavasszal a melegebb napszakokban öntözzünk.
– Rendszeresen öntözzünk, mert ehhez a növények hamarosan hozzászoknak.
– Legjobb, ha állott esővízzel öntözünk.
Ennek mennyisége csak ritkán elegendő,ezért a hiányt vezetékes vízzel
pótoljuk.
– Közvetlenül eső előtt ne öntözzünk. Egy népi megfigyelés azt tartja, hogy azok a növények, amelyek
délben még erőtől duzzadtak és délutánra már lógatják a leveleiket, esőt
jósolnak.

KISÁLLATSZÁLLÍTÁS
ÁLLATBARÁTI ÁRON!

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Orvoshoz, kozmetikába

elviszem kedvencét.

Rendel:
dr. Michalik László állatorvos
Tel.: 06/20-981- 31-00

Hosszabb útra előzetes egyeztetés
alapján.

06-70-2819555

Június 4-én szombaton
de. 10-12 óráig.

A kutyusokról érdeklődni lehet a +36-20/554-8450-es
telefonszámon vagy a
krajczardori@gmail.com e-mail címen.

Nyitva: H–Szo 800–1700
Juli: Gödöllőn talált, bújós, mozgékony Bogyó: 5 éves, tacskó kanocs- Orsi: Fiatal, felnőtt, keverék szuka. Csibi: 1 éves, kistestű, keverék
szuka puli. Szeretnénk neki örökbefogadót találni.

körül alakítsunk ki egy kis tölcsért,
amelyben majd megáll a víz. Ez különösen fontos akkor, ha a növényeket lejtőre, rézsűre ültettük.
A futórózsák vízigényesebbek, mint
az ágyásrózsák, ezért többet kell őket
öntöznünk. A nyári hónapokban kü-

ka. Oltott, chippelt, örökbefogad- Egyelőre nagyon félős, de érdeklődő. Türel- kan. Szobatiszta, aktív, kedves kutya.
mes, felelőségteljes gazdit keresünk neki. Más kutyákat nehezen tolerál, így
ható.
egyedüli kutyusnak ajánljuk.

tel.: 06-70/601-8608

06-70/601-8618
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60.

AKCIÓK!

SZABADGYÖKERŰ GYÜMÖLCSFA
Kedvezményes áron!

1200 Ft.!!!
EGY NYÁRI
ÉS ÉVELŐ NÖVÉNYEK
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Labdarúgás – Lépéshátrányban mindkét gsk-s csapat

Kieshet a GEAC a megye kettőből
Nem bírt a bajnokkal a Gödöllő, 2-0-ra kapott ki Szász
Ferenc együttese Dabason. A
GEAC 4-2-re kapott ki a Budakalásztól, míg a GSK kettő a
Tóalmást ütötte ki 8-2-re.
A megyei I. osztályban szereplő Gödöllői SK a bajnok Dabas otthonában lépett pályára a bajnokság utolsó előtti játéknapján. A házigazdák
szempontjából a szép hazai búcsú,
míg gödöllői oldalon a negyedik hely
megtartása lehetett a motiváció. Nos,
a dabasiak első félidei eredményesebb játékuknak köszönhetően nyerni
tudtak, ezzel a Gödöllő egy fordulóval a bajnokság vége előtt ideiglenesen elveszítette a negyedik helyet. A
GSK 45 ponttal a hatodik pozícióból
várja a június 5-ei utolsó fordulót,
amelyen a Viadukt-Biatorbágy lesz
az ellenfél hazai környezetben.
Pest megyei I., 29. forduló
Dabas-Gyón FC – Gödöllői SK 2-0
(2-0)
Megyei II. osztály – Kieshet a GEAC
Nem bírt az ezüstéremre hajtó Budakalásszal hazai pályán Nagy Béla
együttese, ami duplán fájhat a csapatnak, ugyanis a 4-2-es vereség mellett
egy fordulóval a zárás előtt kieső
helyre sodródott a GEAC. Az „egyetemisták” 31 ponttal a 13. helyen állnak jelenleg és ahhoz, hogy
bent ma-

radjon a csapat a II. osztályban nem
csak az kell, hogy az ötödik helyen
álló Pomáz otthonában nyerjenek,
hanem a riválisok bukása is elenghetetlen ehhez.
Pest megyei II. Közép-csoport, 29.
forduló GEAC – Budakalászi MSE
2-4 (2-2) Gól: Vitárius Tamás, Angyal Zoltán.
Megyei III. osztály – Dobogó a tét
Magabiztos, 8-2-es győzelemmel búcsúzott a hazai pályájától a Gödöllői
SK második számú csapata, akik a
Tóalmást verték ilyen arányban. Kerecsényi F. Norbert együttese 59
ponttal a negyedik helyen áll és a záró
fordulóban a sereghajtó Kerepes vendége lesz. A GSK II. három pontra
van a dobogótól, de ahhoz, hogy révbe érjen, a jelenleg 62 pontos Szentmártonkátának ki kell kapnia hazai
pályán az utolsó játéknapon.
Pest megyei III., Közép-csoport, 29.
forduló: Gödöllői SK II. – SK Tóalmás 8-2 (5-0) Gól: Pintér Krisztián
(2), Szabó László (2), Szeles Dávid,
Gráczer Krisztián, Dolhai Máté, Gál
Csaba Máté.
-llPest megyei I., 30. forduló
Június 5. vasárnap 17 óra
Gödöllői SK – Viadukt SE Biatorbágy
(Táncsics M. úti Spoirtcentrum)

atLétika – VáLtó ob és 43. pauLinyi EmLékVErsEny

Kilenc váltó, hat érem
A csapatbajnokság után május
21-én rendezték a mátyásföldi
Ikarus pályán a Váltó Országos
Bajnokságot az összes korosztályban. A GEAC az újoncokat
(U14) leszámítva minden korosztályban indított csapatokat,
összesen kilencet, melyből
nyolc célba ért és hat éremmel
zárta a versenyt.
A felnőtt mezőnyben Karlik Pál tanítványai, mind a női (Répási Petra,
Komiszár Kriszta, Turcsik Katalin,
Torma Evelin), mind a férfi (Molnár Gergely, Deák Nagy Marcell,
Vígvári Szabolcs, Kovács Zoltán)
4x200 m-es váltófutásban lettek
aranyérmesek, annak ellenére, hogy a
hölgyeknél Kaptur Éva apró sérülése
miatt nem állt rajthoz. Nagy meglepetésre aranyérmes lett az ifjúsági 4x400
m-es váltó a Csernyánszky Sára, Király Adél, Kriszt Katalin, Horváth
Dorottya összeállításban. Sikerük
értékét növeli, hogy a váltóban három
2000-es születésű atléta futott, akik
első éves ifi versenyzők! Ezüstérmes
lett a 4x400 m-es ifjúsági fiú váltó
(Tamás Máté, Katona Ádám, Aji-
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de Dániel, Kapitány Márton) és a
junior lány csapat is (Koczkás Dóra,
Renner Luca, Kovács Emma, Ajkler Eszter). Az egyetlen bronzérmünket a Németh Eszter, Konkoly Natália, Stefkó Boglárka, Németh Nóra
alkotta 4x800 m-es ifjúsági leány váltó szerezte. A 4x300 m-es serdülő fiúk
és a 4x800 m-es serdülő leányok az 5.
helyen végeztek.
A 43. Paulinyi Emlékverseny, egyben Magyar Liga versenyen kiemelkedik Juhász Fanni 430 cm-es egyéni
csúcsa rúdugrásban, amellyel meg is
nyerte a Szuper Ligát. Szintén ebben
a sorozatban három próbában az olimpikon Krizsán Xénia mögött ezüstérmet nyert Renner Luca, bronzérmet Ajkler Eszter, míg magasugrásban harmadik lett Kriszt Katalin.
A korosztályos ligaversenyeken Király Adél (200 m) és Csernyánszky
Flóra (100 gát) ezüstérmet, Németh
Eszter (800 m), valamint Esztergály
Koppány (diszkoszvetés) bronzérmes lett.
Edzők: Karlik Pál, Kaptur Éva, Körmendy Katalin, Zsivoczky Attila,
Gadanecz György, Szörényi István,
Máté Alpár.
-kb-

röpLabda – országos ifjúsági bajnokság

Aranyérmesek a TEVA-GRC ifistái
Kiváló eredménnyel zárult gödöllői szempontból az Országos
Ifjúsági Bajnokság békéscsabai
hat csapatos döntője, miután
Szabados István együttese minden ellenfelét megelőzve aranyérmes és ezzel ifjúsági magyar
bajnok lett.
A gödöllői fiatalok a csoportmeccseken
a Nyíregyházát 3-2-re, míg a házigazda
Békéscsabát 3-0-ra verték, így jutottak
el az elődöntőig, ahol az MTK Budapest 3-1-es legyőzésével vezetett az út a

döntőbe. Itt a Vasas várt a TEVA-GRCre, akiket egy igazán fordulatos párharcban vertek a mieink 3-2-re, ezzel
elhódítva a korosztályos bajnoki címet.
A bronzérmet az MTK szerezte meg,
akik az UTE csapatát verték
a harmadik helyért 3-2-re.
A csapat legjobbjának Hemmert Kírát választották,
míg a döntő legértékesebb
játékosa Takács Doroti,
legtechnikásabb játékosa,
pedig Kovács Adél lett. A
bajnokcsapat tagjai: Hem-

gyErmEknapi futóVErsEny – közEL 650 futó

A Montágh mozgósított a legjobban
Az idei Gyermeknapi programsorozat keretein beül ezúttal is
megrendezték a Gyermeknapi
Futóversenyt, amire 645-en adták le nevezésüket és teljesítették a 2 km-es távot. Az iskolák
közötti versenyben a Montágh
Imre Speciális Szakiskola nyert.
Az egyéni versengésben hat korcsoportban és a felnőttek között díjazták a
fiúkat és a lányokat a szervezők, míg az
iskolák versenyében a legtöbb nevezővel megjelenő iskolákat is rangsorolták.
Ez utóbbi összevetésben a Montágh
Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola végzett az élen, a második helyen
a Hajós, míg a harmadikon a Petőfi Sándor iskola végzett. Az abszolút győztes

a 2000-es születésű Kovács
Balázs lett (a
képen).
Egyéni eredmények:
I.
k o rc s o p o r t ,
fiúk: 1. Szabó
Csongor, 2. Kocsis Jácint, 3. Kokas
Milán (mindhárom Hajós); lányok: 1.
Lőkös Laura (Hajós), 2. Müllner Nóra
(Petőfi), 3. Keindl Réka (Hajós); II.
kcsp., fiúk: 1. Fekete Csanád (Hajós),
2. Lauber Kolos (Hajós), 3. Simon Dominik (Erkel); lányok: 1. Viha Borbála,
2. Benke Alexandra, 3. Kovács Maja
(mindhárom Hajós), 3. Diós Janka (Erkel); III. kcsp., fiúk: 1. Korsós Zoltán
(Erkel), 2. Lökős Ádám (Hajós), 3. Sára

VÍVás – kard grand prix moszkVa

helyen végzett a
128 fős mezőnyben. A legjobb
magyar ezúttal is Szilágyi Áron lett,
aki az ötödik lett.

Moszkva nem jött be
Nem sikerült maradandót alkotnia Gémesi Csanádnak az
elmúlt hétvégi kard Grand Prix
versenyen Moszkvában, ahol
a gödöllői kardvívó az 55. helyen végzett.
A csoportküzdelmeken még túlverekedte magát a gödöllői vívó és jutott
fel a 64-es főtáblára, de itt a jóval
esélyesebb orosz ellenfelével, Ibragimovval már nem bírt, 15-10-re
kapott ki, így összességében az 55.

döntőjében. Lilla egy ezüst és egy
aranyéremmel zárta a viadalt, míg
testvére, András egy hetedik és egy
12. helyet ért el korcsoportjában. li-

A gödöllői kötődésű Hanzl Lilla és
Hanzl András (a képeken) ismét maradandót alkotott. A GEAC neveltjei,
akik már az MTK versenyzői a Török Ignác Gimnáziumot képviselve
álltak pástra a Debrecenben rendezett Tőrvívó Diákolimpia országos
SK HUN-TER
Íjász Szakosztályának szervezésében megrendezett ob-ra 164 fiatal
adta le a nevezését gyermek, serdülő,
kadet és ifjúsági korcsoportokban. A
gödöllői íjászok közül Rompos Laura második lett irányzék nélküli reflex
kategóriában, Solti Sára szintén ezüstérmet szerzett tradicionális kategóriában, míg Pajor Vivien a képzeletbeli

Három gödöllői érem

A Magyar Íjász Szövetség és a Gödöllői

Ferenc (Petőfi); lányok: Daróczi Kata
(Erkel), 2. Szabó Flóra (Hajós), 3. Ács
Julianna (Hajós); IV. kcsp., fiúk: 1.
Várkonyi Gábor (Erkel), 2. Fekete Simon (Hajós), 3. Menyhárt Márk (Damjanich); lányok: 1. Gódor Fanni (Erkel),
2. Eszenyi Napsugár (Hajós), 3. Német
Nóra (Erkel); V. kcsp., fiúk: 1. Kovács
Balázs (Hajós); lányok: 1. Stefkó Boglárka (Erkel), 2. Ludmán Eszter (Erkel),
3. Szabó Gréta (Török); VI. kcsp., fiúk:
1. Hidi Dániel (Török); Felnőtt férfi:
1. Verbói Zoltán (Petőfi), 2. Csenteri
Csaba (Montágh), 3. Schmidt Miklós
(Petfőfi); nők: 1. Szilágyi Bernadett, 2.
Szabó Kriszta, 3. Mátyás Evelin (mindhárom Hajós).
-tl-

Utánpótlás – Tőrvívó Diákolimpia országos döntő

Íjászat – suLi Íjász bajnokság
Gödöllőn, a Szent István Egyetem rögbi pályáján rendezték
meg az elmúlt hétvégén a Suli
Íjász Bajnokság országos döntőjét, amelyen három gödöllői
érem is született.

mert Kíra, Takács Doroti, Kovács Adél,
Hemmert Yvon, Halla Petra, Radomszki Boglárka, Albert Anna, Harangozó Laura, Harangozó Lili, Maurer Katalin, Kalotai Zsófia, Nagy
Andrea, Nagy Zsuzsanna, Tóth Bagi
Réka, edzők: Szabados István, Horváth András, gyúró: Árpás Géza. -tt-

További infó:
www.kirchhofer-se.hu

dobogó harmadik fokára állhatott fel az
irányzék nélküli vadászreflex kategóriában. Teszáry Mátyás, Juhász Máté
Levente, Pajor Kristóf és Sor Bánk
negyedik helyezést értek el kategóriájukban.
-li-
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
Június 1., szerda, 16.00: Művészeti
alapvizsga – I. hangverseny
Június 1., szerda, 18.00: Művészeti
alapvizsga – II. hangverseny
Június 2., csütörtök, 16.00: Művészeti alapvizsga – III. hangverseny
Június 3., péntek, 17.00: Bali János
(furulya) növendékeinek hangversenye
Június 3., péntek, 18.00: Szitha Miklós (ütő) növendékeinek hangversenye
Június 6., hétfő, 14-18.00: FELVÉTELI MEGHALLGATÁSOK
Június 7., kedd, 18.00: Rajka László (zongora) művészeti záróvizsga
hangversenye
Június 8., szerda, 17.00: Benedek
Krisztina (népi ének) növendékeinek hangversenye
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Tiszta Udvar – Rendes Ház
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET„TISZTA UDVAR– RENDES
HÁZ GÖDÖLLŐ 2016” CÍM ELNYERÉSÉRE
A pályázat célja: a többlakásos és a
családi házak portáján, a környezetükben, a köztereiken a gondozottság
és a tisztaság kialakítása, városunk
szépítése, kulturált, hosszútávon
fenntartható környezet létrehozása.
Pályázni két kategóriában:
• családi házas, és
• többlakásos kategóriában
lehet a jelentkezési adatlap benyújtásával. Az adatlap átvehető a Polgár-
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Közérdek

mesteri Hivatal portáján (Gödöllő,
Szabadság tér 6.), valamint elektronikusan letölthető a www.godollo.hu
oldalról. A jelentkezési lapokat a Polgármesteri Hivatal portáján (Gödöllő,
Szabadság tér 6.) elhelyezett gyűjtőládába dobva, vagy elektronikusan
a tisztaudvar@godollo.hu e-mail
címre küldve jutathatják el.
A különdíj idei mottója: „Az elmúlt év
eredményei”
A pályázat kiírásának időpontja:
2016. április 15.
A pályázatok benyújtásának a határideje: 2016. június 3.
A pályázatok elbírálása: A pályázatokat idén is civil szervezetek tagjaiból összeálló bizottság bírálja el leg-

később 2016. augusztus 31-ig.
A benevezett házakat június-augusztus hónapokban – előzetesen egyeztetett időpont szerint – keresi fel a
bizottság. A szemlézés során a hangsúly a tisztaságon, gondozottságon,
környezettudatosságon, fenntarthatóságon van. Idén kiemelten vizsgáljuk
az elmúlt egy évben megvalósult fejlesztéseket, ültetéseket, mind az idei
évben először pályázóknál, mind az
évről-évre pályázó porták bírálásánál.
Díjazás: Mindkét kategóriában az
előző évhez hasonlóan értékes nyereményekkel díjazzuk az első 3 helyezettet, valamint a különdíjat elnyerő
pályázót.
Az ünnepélyes díjkiosztó ősszel kerül
megrendezésre.
Várjuk jelentkezésüket!

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HÍRDET

„GÖDÖLLŐ FÁJA 2016” CÍM ELNYERÉSÉRE

A pályázat célja: Gödöllő város területén található legszebb és legegyedibb fa felfedezése, mely nevezésre kerül a
magyarországi Év Fája 2017 versenyre. A fő cél, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét a környezetük szépségének megtalálására, a zöldfelület, köztük a fák fontosságának szerepére.
Pályázni két kategóriában:
• köz- illetve,
• magánterületen álló fákra lehet.
Pályázni fényképes pályaművel, a jelentkezési adatlap benyújtásával lehet. Az adatlap átvehető a Városháza portáján, elektronikusan letölthető a www.godollo.hu oldalról. A jelentkezési lapokat és fotókat elküldheti postai úton a
Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre, Kiss Zsuzsanna részére levélben (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.), és
elektronikusan az alábbi e-mail címre: kiss.zsuzsanna@godollo.hu, illetve személyesen adhatja be a Városháza portájára.
A pályázatok benyújtásának a határideje: 2016. június 3.
A pályázat során nem kell, hogy a fa nagy vagy öreg példány legyen. Az a fontos, hogy a pályázatra benevezett fa a
jelölők, a környezetében élők számára fontos szerepet töltsön be. A pályázat során kérjük, írja le a fa pontos helyét,
körülbelüli méreteit (lombkorona átmérő, magasság, fafaj), ismert vagy becsült korát illetve hozzáfűződő történetét,
legendáját. Továbbá 3 különböző szögből készült fényképet is csatolni szíveskedjen.
A pályázatok elbírálása: Mindkét kategóriából egy elő zsűri 5-5 darab fát választ ki, majd ha ez megtörtént a lakosság
szavazatai döntenek arról, hogy melyek nyerhessék el a „Gödöllő Fája 2016” címet.
Díjazás: A nyertes fához emléktábla kerül kihelyezésre.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata (2100
Gödöllő, Szabadság tér 7.) árverést
hirdet Gödöllőn, a 366/A/4 helyrajzi
szám alatt felvett, Dózsa György út
14. földszint 4. szám alatt található
lakás tulajdonjogának megszerzésére.
Az eladásra kínált, 366/A/4 helyrajzi szám alatt felvett, 49,5 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan
társasházi külön tulajdon, melyhez
a közös tulajdonból 50/209 eszmei
hányad tartozik. Az ingatlan Gödöl-

lő Város Önkormányzata kizárólagos
tulajdonát képezi, tehermentes, a város központi részén található, összközművel ellátott. A Dózsa György
út 14. szám alatti épület 1946-ban
épült, hagyományos építési móddal.
A lakás helyiségei: előszoba, utcafronti szoba, udvari félszoba, főzőfülke, fürdőszoba wc-vel, kamra, tároló. A lakás erősen lelakott állapotban
van, vizesedik, teljesen fel kell újítani, a vezetékeket is érdemes cserélni.
Az
ingatlan
kikiáltási
ára:
(ÁFA-mentes) 9.900.000 Ft.
Az árverés helye: VÜSZI KFT.

IRODAHÁZA (Dózsa György út 69.
II. emeleti tárgyaló)
Az árverés ideje: 2016. június 28.
15 óra
AZ ÁRVERÉSRE JELENTKEZÉS FELTÉTELE:
Jelentkezni lehet 2016. május 23tól 2016. június 27-ig a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
hétfőn: 8-18, szerdán: 8-16.30-ig
(Gödöllő, Petőfi tér 4-6.) Nagy Noéminél (telefon: 28/529-153), aki az
érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad és akivel a helyiség megtekintésére időpont egyeztethető.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Május 30-június 5-ig:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Május 6-12-ig:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.
Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

FORRÁS – ESETMENEDZSER MUNKAKÖR

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Gödöllői Forrás
Szociális Segítő és Gyermekjóléti
Központ esetmenedzser munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye,
2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: Család- és gyermekjóléti
központnál esetmenedzseri feladatok
ellátása, veszélyeztetettséget észlelő-és jelző rendszer működtetése,
hatósági intézkedésekhez kapcsolódó
feladatok és speciális szolgáltatások
a járás teljes lakosságára tekintettel.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola, szociális alapvégzettség, felhasználói szintű
MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Mediátor, családterapeuta képe-

sítés; B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél,
végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének
időpontja: A munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 13.
A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő,
Tessedik Sámuel út 4. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
G-161/2016 , valamint a munkakör
megnevezését: esetmenedzser.
vagy
• Elektronikus úton Forrainé Murányi
Judit részére a forras.segito@vnet.hu
e-mail címen keresztül
• Személyesen: Pest megye, 2100
Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15.
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Mozaik

Fotó:

Tatár Attila

A Monarchia Rétesház és
az Erzsébet Királyné
Étterem keres:
konyhai kisegítőt, szakácsot és pincért.
A jelentkezéseket fényképes önéletrajzban várjuk az
info@erszebetkiralynetterem.hu e-mail címen, vagy
személyesen üzleteinkben.

Mob.: +36/30-952-9987

HIRDETMÉNYEK
A VÜSZI Nonprofit Kft. lakatos szakmában munkatársat keres!
Szakmai önéletrajzot a VÜSZI Nonprofit
Kft. titkarsag@vuszikft.hu e-mail címére
várunk 2016. június 3-ig.
A VÜSZI Nonprofit Kft. tehergépkocsi-vezetőt keres!
Feltétel: C kategóriás jogosítvány, GKI, és darukezelői vizsga
Szakmai önéletrajzot a VÜSZI Nonprofit Kft. titkarsag@vuszikft.hu
e-mail címére várunk
2016. június 3-ig.
Műszaki referens munkatársat keresünk!
Feltétel: középfokú lehetőleg közlekedés-gépészeti végzettség, B kategóriás jogosítvány.
Feladatok:
– Gépjárművek, munkagépek szervizeltetése TMK és előre nem látható
problémák megoldása
– Gépjárművek és munkagépek dokumentumainak vezetése, teljesítményük elszámolása
– Gépjárművek és munkagépek statisztikáinak és kimutatásainak elkészítése
– Rövid-, közép- és hosszútávú prognózisok készítése (javításra, karbantartásra és beszerzésre)
– Szabad kapacitások kiajánlása
Szakmai önéletrajzot a VÜSZI Nonprofit Kft. titkarsag@vuszikft.hu
e-mail címére várunk 2016. június 3-ig.
VÜSZI Nonprofit Kft. 15 év fölötti diákokat vár nyári diákmunkára.
2016. június 20-től 4 héten át, heti turnusokban, napi 6 órában:
– könnyű kertészeti munkára.
Minimálbérnek megfelelő díjazásért.
Jelentkezés: Merényiné Bordás Éva 06-20-4616613, merenyi.eva@vuszikft.hu
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Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

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

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;
P: 8:30-12; Hétfőn zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni.
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

KÖZLEMÉNY
+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk,
mert ezt biztos elolvassák
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+ FELHÍVÁS ÚTTÖRŐVASUTAS TALÁLKOZÓRA! Kedves valaha volt úttörővasutasok! A
Börzsönyi úttörővasutat 40 éve, 1976. június
6-án adták át az úttörők számára. A 40. évforduló
alkalmából találkozót szervezünk azok számára,
akik 1976 és 1989 között bármelyik gödöllői turnusban táboroztak. A TALÁLKOZÓ IDŐPONTJA: 2016. június 5. (vasárnap) 13-17 óra között.
HELYE: a királyréti turistaház mögötti tisztás (szalonnázó hely). Mindenkit szeretettel várunk, és
kérjük, hozza magával tárgyi emlékeit is. Visszajelzést várunk: csatok@freemail.hu Csató Sándor

+ Gödöllő kertvárosában, 535m2-es telken, 90
m2-es családi ház eladó! 20,5MFt! 20-539-1988
+ Gödöllőn belvárosban 2002-ben épült társasházi 3szoba+ nappalis, 2 fürdőszobás 112nm-es
lakás eladó 28,9m-ós i.áron. 20-772-2429
+ CSOK, CSOK, CSOK! Egyetemhez közel! Új
építésű ikerházak, 96m2 alapterülettel eladók!
Átadás: 2016.Dec! Iár:32.9MFt! 20-539-1988
+ Gödöllő Alvég városrészben, 540m2-es ÉPÍTÉSI TELEK vagy bontandó 30m2-es tégla kis
ház eladó! 12.9MFt! 20-539-1988

INGATLAN

+ Téglaházat vagy építési telket vennék Gödöllőn vagy Szadán! 20-944-7025

+ Gödöllőn, Királytelepen 1070nm-es építési
telek 14,5m utcafronttal, szép környezetben sürgősen eladó. I.ár: 10,9MFt 20-772-2429

+ Veresegyházán, Széchenyi dombon, 2szintes,
160 m2-es családi ház 600m2 telekkel eladó!
Iár: 28 MFt 20-218-8591

+ Szadán igényes környezetben, jó fekvésű,
900m2, gondozott, közműves építési telek,
9,8M-ós i.áron sürgősen eladó 20-772-2429

+ Eladó lakást keresek központban! (20)
804-2102

+ AKCIÓ! Új építésű ikerház Gödöllőn eladó 3szoba+ nappalis, Iár: 25,5MFt-tól 20-772-2429
+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban 410 nm-es építési telek Iár: 9.5 MFt (20)804-2102
+ SÜRGŐSEN eladó 96nm-es, 3szobás, teljesen felújított családi ház, 840m2 gyümölcsfákkal beültetett telekkel, Gödöllőn! Félig alápincézett, dupla garázs. Iár: 23.8MFt. (20)804-2102
+ Szadán, Gödöllő határán, aszfaltos utcában
új építésű, CSOK képes, 3szoba+ nappalis
100nm-es ház 500nm-es telekkel, eladó. I.ár:
31,7MFt 20-772-2429 www.godolloi.hu
+ Gödöllőn 4lakásos társasházban Befektetésnek kiváló, új építésű I.emeleti iroda eladó, amely
lakásnak is használható 52nm-es erkélyes, teraszkapcsolatos nappali+2szobás. Könnyen kiadható. Parkolóhely az árban. 20-772-2429
+ Gödöllőn központhoz közel 920nm-es, jó tájolású építési telek, extra 26m széles utcafronttal
eladó. I.ár: 13,3MFt 20-772-2429
+ ÁRCSÖKKENÉS! Gödöllőn, Fenyvesben
100m2-es, három és félszobás, szigetelt, jó állapotú ház, közel 1800m2-es telekkel eladó!
I.ár:25.9MFt 20-539-1988

+ Gödöllőn a kecskés dűlőn eladó egy
1912nm zártkert, művelési ág alól kivonva,
aminek 3%-a beépíthető. Ár 2,5MFt 70/6112539, 70/611-2789
+ Gödöllő és Isaszeg határában eladó 1ha
9025nm nagyságú szántó, jelenleg is gondozva.
Iár: 2,5MFt. 70/611-2539, 70/611-2789
+ Gödöllőn a valkói úton, a Spar közelében eladó egy 1019 nm-es szántó(20x50m), jelenleg is gondozva. Iár: 2,5MFt. 70/611-2539,
70/611-2789
+ Eladó Gödöllőn egy kis 50nm-es, téglából
épült családi ház a fenyvesben 600nm-es telken.
I.á.: 14 mFt 20-919-4870
+ Eladó Szadán a Dózsa György úton egy nappali+5szobás, téglaépítésű, teljesen felújított,
összkomfortos családi ház nagyméretű cserépkályhával. A házhoz tartozik egy külön bejáratú,
1szoba összkomfortos földszinti lakrész, így akár
2 generációnak is alkalmas. Ár-érték tekintetében rendkívül kedvező és sürgős. I.á.: 24,9 mFt
20-919-4870
+ Eladó Turán az állomáshoz és a buszhoz nagyon közel egy 2szobás, összkomfortos családi
ház zárt verandával, 1200nm-es telken. Alkalmi
áron 6mFt irányárért 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn kertvárosban a központhoz
nagyon közel egy 2szobás, téglából épült, 70nm
alapterületű lakóház, mely egyedi fűtéssel rendelkezik. A telken, mely 559nm nagyságú található egy nagyméretű garázs, alatta pincével,
valamint egy nyári konyha, mely önálló lakrészt is
képezhet. I.á.: 20 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Egyetemhez közel az Alkony
utcában egy 120nm összalapterületű+30nm padlásterű, felújított, újszerű állapotú, nappali+5szobás, 2fürdőszobás társasházi öröklakás 409nm
telekrésszel. Az épület a
latt 30nm garázs és
egyéb funkciókra a lkalmas helység található. Az
ingatlan vegyes tüzeléses kazánról ill. gázkazánról
biztosítja a fűtést. I.á.: 31,5 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllő blahai részén egy újépítésű,
2lakásos társasház, lakásonként 83nm alapterülettel, kocsi beállással, telekrésszel. A földszinti
lakás irányára: 26,5 mFt, a tetőtéri lakás irányára: 25,9 mFt. A fenti ingatlanokkal kapcsolatos
dokumentumokat, leírások megtekinthetőek
egyeztetés után. 20-919-4870
+ Eladó Turán a központhoz közel egy új építésű, amerikai konyhás nappali+3szobás, téglából épült, szigetelt, földszintes családi ház. I.á.:
19mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllő és Szada között a volt Sony
mögött dobogón 670nm-es telken egy 40nm-es
téglából épült, szoba-konyhás épület, melyben
villany bevezetve és ásott kút biztosítja a vízellátást. I.á.: 7mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a legkeresettebb részén a
harasztban, közel a belvároshoz (kb 3perc)
egy 120nm összalaperületű, 4szobás, téglából épült családi ház 470nm-es telken. I.á.:
28,5 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Százszorszép utcában egy
100nm összalapterületű, téglából épült családi
ház, melynek az alsó szintjén egy 2szobás, fürdőszobával rendelkező szuterén rész van kialakítva,
míg a földszinten egy nappali+2szoba összkomfort van kialakítva. Az ingatlan összközműves,
garázzsal rendelkezik és a tetőtere beépíthető.
A fűtést vegyes és gázkazán biztosítja. I.á.: 25,9
mFt 20-919-4870
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+ Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépítésű kis
családi ház két utcára nyíló telken. A ház alatt garázs található. I.á.: 15,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Bagon a zártkerti részben egy téglaépítésű, szoba-konyhás, kis lakóépület. Az
épületben gázkonvektoros fűtés, és villany
van bevezetve. A telken kerti csap található,
melytől könnyen bevezethető a víz az ingatlanba. I.á.: 2mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy 100nmes, L alakú, felújítandó lakóház 2300nm-es telken. Az ingatlan összközműves, téglából épült.
I.á.: 19 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy
444nm-es, panorámás építési telek, melyen egy
30nm-es könnyűszerkezetes ház található. I.á.:
7,8 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az alvégben egy kettőször
120nm alapterületű 2nappali+5szobás, 2fürdőszobás családi ház tetőtéri beépítési lehetőséggel. A ház alatt egy 40nm-es pincerész található.
A telken garázs és egyéb melléképületek vannak
elhelyezve. I.á.: 48mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a csemetekertben nappali+4szobás, 2füdőszobás újonnan épülő,
150nm összterületű, 4db önálló családi ház,
önálló, külön bejáratú telekrésszel, kulcsrakész állapotban, erkéllyel, terasszal. Bővebb
információt személyesen, telefonon egyeztetett időpontban tudunk adni (alaprajz látványterv stb). I.á.: 35 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Hegyesi Mari utcában egy
csodálatos panorámás, nappali+4szobás, 2fürdőszobás, téglaépítésű lakóház 80nm-es szuterénnel, erkéllyel, terasszal, telepített örökzöldekkel, 30-40 gyümölcsfával 2684nm-es telken.
I.á.: 42mFt 20-919-4870
+ Eladó Szadán egy csendes utcában egy ikerház, mely áll egy nappali+3szobából, erkélyes, teraszos, telekrésszel. I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon 554nm-es
telken egy 2szintes, 2fürdőszobás családi ház,
mely áll 4 szobából, étkező-konyhából. A szobákhoz terasz illetve erkélyek kapcsolódnak, melyek
biztosítják a kertkapcsolatot. A ház alatt szuterén
van kialakítva, mely garázsbeállásra is alkalmas.
I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllő belvárosában egy viszonylag új
építésű, kifogástalan állapotú társasházi öröklakás, mely áll egy nappali+2,5 szobából, udvari és
kertkapcsolattal, zárt kocsibeállással. I.á.: 25,5
mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllő blahai részén egy 2004-ben
épült, igényes megjelenésű, teljesen felújított,
szigetelt, 3szintes családi ház, mely áll egy nappali-étkező-konyhából, 5 szobából, 2fürdőszobából.
A szobákból erkély és teraszkapcsolat van kialakítva. A telek örökzöldekkel telepített, automata
öntözőrendszerrel. Ár érték tekintetében nagyon
kedvező áron. I.á.: 43,8 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Báthory utcában egy
2szobás parasztház 740nm-es telken. I.á.: 20
mFt 20-919-4870
+ Szuper árcsökkenés!!! 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.: 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.

Ajándék hirdetés
a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek

az irodában vagy telefonon!
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+ 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, 20-4206243 (egész nap).
+ Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló
eladó. Tel.: 30/201-7329.+ Eladó Gödöllőn
Szilágyi E. utcában 1060nm-es parkosított telken 110nm-es 3szoba+n családi ház tulajdonostól. Külső szigetelés, új nyílászárók, redőnyök, új
villany, vízvezeték, 110nm-es melléképület, kút,
pince. Iár:24,5MFt. 30/402-7276
+ Gödöllőn házrész eladó. 8,5 MFt. Tel: 70/2912122
+ Gödöllői, 888 nm-es telek eladó a Fenyvesben. Közmű az utcában. 20/517-4474

+ Zuhanyzós, bútorozott, 30nm-es, fa tüzelésű,
különálló lakás kizárólag 1 fő részére kiadó! 1
havi kaució szükséges. Tel: 20/226-6503
+ Gödöllőn, teljesen felújított, 2 szobás lakás,
mfszt, hosszútávon kiadó leigazolható jövedelemmel rendelkezőknek. 85E+ rezsi+ 2 havi kaució.
Érd: 30/353-1129, 16:30 után.
+ Kiadó családi házat keres egy igényes család
hosszútávra július végétől. Nappali+ 3-4 szoba,
garázs, szuterén, egyéb extra...tulajdonostól.
20/343-0088
+ Albérlet június közepétől kiadó egyszobás, mérőórás kis házban 1-2 fő részére, kocsibeállóval.
20/9171-828, 20/9171-600
ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Tóalmáson 250 nm-es telken galériás, szigetelt, egylégterű, kandallóval fűtött, fürdőszobás
nyaraló eladó. Tel: 20/9360-097

+ 25 nm-es utcafronti üzlethelyiség a Kossuth
utcában (Íjjász Kuckó), valamint 300 nm-es
üzlet (Goods Market) hosszútávra kiadó. Tel:
20/9325-415

+ Gödöllőn, a Boncsok Völgy utcában, eladó egy
festőien panorámás, 896 nm-es telek/ zárt kert.
Iár: 3,5MFt. 20/9988-285

+ KIADÓ ÜZLET (35 nm) bármilyen profilra Gödöllő Központjában reális áron – azonnali lehetőséggel. Érd: 20/422-7168

+ Eladó Gödöllőn a Palotakerten egy 58 nm-es,
2 szobás, földszinti lakás. Ir.ár: 14,5MFt. Érd:
30/256-9667, 20/490-2667
+ Gödöllőn a Tesco és a Stop Shop mellett, közművesítés előtt, 12 db építési telek eladó. Tel:
30/9467-702
+ Gödöllőn, Palotakerten szépen felújított, egyszobás lakás azonnal beköltözhetően eladó. Tel:
30/9320-923
+ Eladó tulajdonostól Gödöllőn a központban
egy 43 nm-es, 3.em. 1,5 szobás lakás saját tárolóval (konvektoros fűtés). Nyílászárók, járólap
cserélve. Iár: 13MFt. Ingatlanos kíméljenek.
70/243-7712 (14:00-től)
ALBÉRLET KIADÓ
+ Kiadó Gödöllőn a Fácánsori újszerű lakóparkban, csendes, szép, zöldövezeti környezetben
egy 105nm alapterületű társasházi öröklakás
sürgősen. Kiadási ár: 150.000 Ft + 2 havi kaució. 0620-919-4870

KÍNÁLATUNKBÓL: *Gödöllőn, a Belvárosban 2.
emeleti, újszerű, bruttó 46 nm-es, tetőtéri lakás parkolóval eladó. Iá:16,5 mFt
*A Kertvárosban nappali+6 szobás,300 nm-es, kétszintes, úszómedencés családi ház eladó. Iá:64,9 mFt.
*Az Átrium Üzletházban 15,4 nm-es üzlet kiadó, egyéves
(előre) díjfizetéssel: 90eFt/hó, közös költség az árban.
*Gödöllőn, a központ közelében 1025 nm-es, 17 m széles építési telek (25% beépíthető) eladó. Iá:16,9 mFt.

+ Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzetméteres helység hosszútávra kiadó. Tel.: 06-203456-552.
+ Új építésű, saját parkolóval rendelkező, alacsony rezsijű, dupla bejáratos üzlet, iroda,bemutatóterem,rendelő céljára alkalmas. Akár azonnali költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552.
+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó,
más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.

ÁLLÁS
+ Éttermünk konyhai dolgozót keres, jelentkezni
a 20/461-4475 telefonszámon lehet.
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+ Edzőt keresünk a Curves-Gödöllő Női Fitnesz
Klubba. Változatos 6 órás munkakör: edzéstartás, értékesítés, klubélet szervezés, recepció.
Szakképzettséggel rendelkezők előnyben. Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal: curves@
godollofitness.hu címen.

Fűtéstechnikai Szaküzlet
Automata kerti öntöző és
locsolórendszerek, konyhakerti csepegtető csöves öntözés forgalmazása, tervezése, szakszerű
tanácsadással!
Szombaton is nyitva!!
Cím:2100 Gödöllő,Bajcsy Zs.E.u.34/A
Nyitva: H-P.:7.30-16.30, Szo.: 7.30-12.00

SZOLGÁLTATÁS

+ Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati
problémák oldása Gödöllőn. További információ
a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés: 20/367-4274

+ HáGK Méhészeti Intézete MÉHÉSZT keres.
Érd: 06-28-511-347
+ Irodavezetőt keresünk azonnali belépéssel. Elvárások: Excel felhasználói ismerete, angol nyelv
alapfokú tudása. Fizetés megbeszélés szerint.
Jelentkezés: szakmai önéletrajz, ili.godollo@
gmail.com címre.
+ Gödöllői éttermünk szakácsot keres KIEMELT
BÉREZÉSSEL. Jelentkezni a pizzamaxcaffe1@
gmail.com email címen lehet.
+ TAXIVEZETŐKET KERESÜNK! Gödöllői
érdekeltségű, 9 éve működő taxi-társaság, alkalmazotti munkaviszonyba kimagasló kereseti lehetőséggel munkatársakat
keres. Bővebb információ: 30/752-6953
+ KERTÉSZETI munkára szakembert keresek vállalkozásba. Tel:
30/528-7777
+ Gödöllői buszpályaudvarra
illemhely
üzemeltetésre, alkalmanként munkatársat
keresek. Lehet nyugdíjas v. csökkentett munkaképességű is. Tel:
20/3454-957
+ Precíz, munkájára
igényes, megbízható TAKARÍTÓNŐT keresünk
iroda takarítására Gödöllőn a Buzogány utcában.
Munkaidő: hétköznap
reggelente kb. 06:0008:00-ig. Érd: 28/414420 09:00-től 15 óráig.
+ Gödöllőn bevezetett
szépségszalonba FODRÁSZ, KOZMETIKUS,
MASSZŐR, TETOVÁLÓ munkatársakat keresünk NEM alkalmazotti munkaviszonyba!
Azonnali kezdéssel! Érd:
20/420-9928
+ Gödöllői munkavégzésre keresünk irodai
ügyintézőt. Követelmény:
jó számítógépes ismeret,
kiemelt Excel tudás. Jelentkezés: zsolt.david@
csomagpiac.hu
+ Gödöllői éttermünk
felszolgálót keres. Jelentkezni a pizzamaxcaffe1@
gmail.com email címen
lehet.

+ PERMETEZÉS motoros és kézi permetező
géppel. Gyümölcsfák, fenyők, tuják ki és visszavágása, metszése. Zöld-hulladék elszállítás. Árok
és ereszcsatorna tisztítás. Veszélyessé vált fák
kivágása alpin technikával. 20/922-4400

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád
20/311-7470

+ Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál
kivitelezésben, referencia háttérrel kínálunk új
építésű lakóházak kivitelezését 153.000 Ft/nm
áron. 20-919-4870

+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS-MÁZOLÁS! Szakmai
tapasztalattal. (Bútormozgatással.) Ingyenes felméréssel. 20/325-4944

+ Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz megyek. 06
20/9355059, www.barbarakutyakozmetika.hu

+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény esetén LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel: 70/621-6291

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 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, ili.godollo@gmail.com

+ KERTI ÉPÍTMÉNYEK komplett kivitelezése!
Szerszámtárolók, kerítések, járdák, növénytámaszok, ágyásszegélyek, kukatárolók, medence alapok, stb. kialakítása. Egyedi elképzeléseit
megvalósítjuk! 20/266-0104

+ FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű mentesítés, parkfenntartás, ágdarálás. Tel.: 30/6227421, e-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth
utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30-5081380, 06-28-784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi fűtési
rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szerelése,
kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése,
átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok
karbantartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527289, 28/476-229

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér.
Bárándi József 20/532-7275
+ GYÓGYTORNÁSZ házhoz megy! Műtét utáni rehabilitáció, akut és krónikus állapotok, gerincferdülés kezelése holisztikus szemlélettel.
20/6165-688 Keczán Judit www.bowenjudit.
blogspot.hu

+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
20/4-359-650
+ KERTFENNTARTÁS, Kerttakarítás, metszés,
permetezés, ültetés. Rotációs kapálás, gyepszellőztetés. Füvesítés. Fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, sövénynyírás. Ágak, levelek elszállítása.
30/747-6090
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel:
06-70-361-9679
+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács Péter 0630-9546-504
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ KERTÉSZ szakemberek permetezést, növényvédelmet, kertfenntartást és építést vállalnak. Tel: 30/320-8360

+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra
szorul a körme? Vagy a kezét szeretné rendbe
tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~
MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +3630-851-8763
OKTATÁS
+ Pizza szakács tanfolyam indul Gödöllőn, további
tájékoztatást emailben küldünk az érdeklődők számára. Jelentkezéseket a pizzaszakacs.godollo@
gmail.com email címre várjuk.
+ Nyári ANGOL nyelvtanfolyamok középiskolásoknak: felzárkóztatás, nyelvtani rendszerzés,
beszédkészség-fejlesztés. Felnőtteknek csoportos és egyéni oktatás minden szinten. Érd:
20/2939-111 kata.juhasz@rocketmail.com
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+ ANGOL, SPORT és KALAND TÁBOR! „Minecraft & witchcraft”.Kalandok, dráma, kreativitás! MEDENCÉBEN pancsolás! Időpontok:
06.20.-25., vagy 06.27.-07.01. vagy 08.08.08.12. Jelentkezni: info@ili.hu és I.L.I. Kreatív
Nyári táborok (Facebookon)
+ BizClub SUMMER COURSES – English Introduction to Business - Interviews & Careers - Start
Ups & New Business Ideas - Selling & Marketing
- Negotiating & Dealing with Customers - Socialising, Etiquette & Body Language. 5-Days:
8:30-16:30. Lunch included. Small groups only.
Min.B2 (Intermediate) English. 17-22 years old.
Dates: 4-8th July; 11-15th July; 1-5th August;
8-12th August. Price: 40.000 / week / person.
Contact: rudolph.brendon@gmail.com

+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb
áron bútorokat (romosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat,
könyveket, csillárt, szőrmebundát, hangszert,
kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is.
30/308-9148

+ AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/6335772
+ Eladó 1db fa asztal 750x1700, 6db karoszszék, 1db teás asztal, 2db üveges tálalószekrény 800x2000, 2db balkon rattan láda, 1db
színes TV 72cm, 6db ágy 800x2000 matraccal, 1db tálalószekrény 900x1200, 1db
3000x2500 hálószoba bútor. Ár megegyezés
szerint. 20/9354-687

+ Építkezésből megmaradt 42 db Fríz,
zsaluzáshoz állítható fémlábak eladók. Tel:
30/9467-702
+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség
eladó. 1liter 2500Ft. Érd.: 0630 8518 763

+ ANGOL, SPORT és KALAND TÁBOR! „Minecraft & witchcraft”.Kalandok, dráma, kreativitás! MEDENCÉBEN pancsolás! Időpontok:
06.20.-25., vagy 06.27.-07.01. vagy 08.08.08.12. Jelentkezni: info@ili.hu és I.L.I. Kreatív
Nyári táborok (Facebookon)
+ KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR! Pedagógusok szerveznek a nyári szünet idejére több
alkalommal, 7-12 éves gyermekek számára, életkoruknak megfelelő, tudományos-megismerő
tevékenységre alapozó szabadidőtábort, érdekes kiegészítő programokkal. Időpontok: július
4-8. és július 11-15. Hétfőtől péntekig, reggel 8
órától 16 óráig. Helyszíne: Gödöllő, Erkel Ferenc
Általános Iskola. Napi háromszori étkezést biztosítunk meleg ebéddel. Részvételi díj: 19.000,-Ft.
Több alkalomra és testvérekre kedvezményt biztosítunk. Érdeklődésüket, jelentkezésüket tisztelettel a 30/210-5058-as telefonon vár

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Akác-Hársméz.
720ml-es csavaros tetejű
befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás.
Szabó Méhészet Gödöllő,
Lovas u.3. 28/417-913

+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan
kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is),
régi pénzeket, bizsukat és ékszereket, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb
áron vásárolunk! Tel: 06/1-293-1759, 70/9420806, 20/465-1961

+ Villanytűzhely eladó: Karancs 4042, 4 lapos,
alig használt, 15.000 Ft. 20/343-0088

NYÁRI TÁBOR

+ MÉZET közvetlenül a
termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-,
Gesztenye-, Repce krém-,
Selyemfű-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor kapható.
3kg fölött házhoz szállítjuk.
30/9891-721

+ Eladó egy Omron felkaros, pumpás, használt
vérnyomásmérő 4000Ft, női trekking kerékpár
26colos, agydinamós, 3 sebességes marokváltós agyváltó, elöl- hátul csomagtartókosár,
kresz szabályoknak megfelelően felszerelve i.á.:
60.000Ft, továbbá emeletes házban lévő ablakra való használt redőny újszerű állapotban. Érd.:
+36-30-302-4570
+ Eladó szép állapotban lévő tömör fenyő tv-állvány. 850x770x450. Ár: 23 ezer Ft. Tel.: +3620-9811-027.
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz
szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Cím:
Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben)
06-30/536-4300, 28/611-728
EGYÉB
+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455583.

Gasztrosorok a Donatella támogatásával

Halra magyar! (1.)

E szellemes felhívást – melyet legutóbb egy
pomázi halárus falán olvastam – nemigen lehet más nyelvre fordítani, s értelmezni sem,
mert feltételezi a Nemzeti Dal első sorának
(„Talpra magyar!” – Petőfi) ismeretét is.
Nyelvünk gazdagságához a gasztronómiai
kultúránk egykori – és reményeink szerint
jövőbeni – gazdagsága is hasonló. A konyhakultúránk sokszínűségéhez egykor az a legendás halbőség is hozzájárult, amelyről – a nagy
folyószabályozásokat követően – a XIX. század vége felé már Hermann Ottó is csak nosztalgiával beszélt az akkori országgyűlésben
és írt a könyveiben. Hogy a hazai halbőség
hogyan lehetne újra valóság, nem tudjuk itt
kifejteni, de annyi biztos, hogy forradalmi
változásokra lenne szükség a halfogyasztás
terén. Mert egyrészt ma már talán e téren a
legnagyobb az elmaradásunk a legtöbb európai országhoz képest, másfelől viszont saját
egészségünk érdekei is ezt kívánnák.
Ne higgyük, hogy a tengeri halak csak az utóbbi évtizedekben jelentek meg a hazai kínálatban: már a XX. század elején és a két háború
között is általánosan elérhető volt a csemege
üzletekben a sózott tőkehal, a pácolt hering,
a szardínia valamint a tenger gyümölcsei, s
mindezt természetesen az akkori szakácskönyvek is bizonyítják. De a halfogyasztás jelentős hányadát azokban az időkben is a hazai
halak adták. Kétségtelen, hogy – legalábbis a
halkedvelők körében – népszerűek a tengeri
halak, de ne higgyük, hogy a tengeri országok lakói csak tengeri halat esznek. Egy híres
olasz származású szakács, Giorgio Locatelli
is írja, hogy még a hetvenes években is csak
ritkán jutottak friss tengeri halhoz az olasz
szárazföld belsejében élők, ezért sok, a közeli tavakból, folyókból származó halat ettek. A
mai felborult egyensúlyú világban a legtöbb
tengerrel rendelkező európai országot is nagyon távoli, óceáni vizekből származó, a tenger kirablásának nagyipari technológiájával
beszerzett vagy különböző távol-keleti, túlzsúfolt, ún. tengeri aquakultúrákból származó,
antibiotikumokkal kezelt, tengerinek nevezett
halakkal árasztják el. Portugália és Olaszország kis halászhajói a dokkokban rozsdásodnak. Félrevezetőek például azok az okoskodások is, hogy csak a tengeri halak gazdagok az
ún. omega3 zsírsavakban, mert ez elmondható
az édesvizi halakról is. Ez utóbbiak többsége
valóban szálkában is gazdag, ám a halcsont
és a szálkák az ízeket és a beltartalmat is gazdagítják, valamint létezik a „filézés” fogalma
is, melyet az árusok is ismernek és szívesen
alkalmazzák a kuncsaft kedvéért. Amellett,
hogy magam is szeretem színesíteni a palettát
a tengeri halakkal és herkenytyűkkel, legalább
annyira értékelem a jó minőségű hazai halakat.
S ha nemcsak az egészségünk, de a fenntartható ökológiai egyensúly iránt is érzünk némi

felelősséget, nem árt, ha a tízezer kilométerről származó fagyasztott helyett, gyakrabban
választjuk a közelben beszerezhető hazai halat. Ma biztatóan színesedni látszik a választék, csak rajtunk múlik, hogy élünk-e vele. Jó
lenne végre túllépni az átlagos magyar ember
szokásán: csak karácsonykor halászlé és rántott ponty valamint nyaranta egy hekk. Egy picit jobb azok helyzete, akik évközben is kedvelik az utóbbi fogásokat, s nem vitatjuk egy
jó halászlé vagy rántott hal nagyszerűségét, de
jó néhány más, nemes halunk is létezik, s nem
mindenre ez az ételkészítési eljárás az üdvös.
Lehet például könnyű, zöldséges, nyárias hallevet is, valamint akár halkocsonyát készíteni
vegyes hazai halakból. (Ezekhez a halaspultok
például nagyon jól használható vegyes nyesedékeket is árulnak, nagyon jó áron!) Csak
némi alaptudás és fantázia kérdése, hogy mit
kezdünk egy süllővel, harcsával, pisztránggal,
csukával, balinnal, amúrral, netán kecsegével.
(A szálkamentes kecsege volt a Budapesten
megrendezett Bocouse D’or (ejtsd: bokűz dór)
európai döntőjének egyik kötelező alapanyaga.) A sorozat folytatásában további halételekkel is megismertetjük az olvasót, ezúttal a
szerző egyik saját kreációjával, egy harcsafilével hozzuk közelebbi kapcsolatba. Ez az étel
szürkeharcsából még kíválóbb, de hasonlóan
remek eredményt hoz a kissé olcsóbb, egyébként hazai tenyésztésű és könnyen beszerezhető „afrikai” harcsafilé is.

Harcsafilé roston, fűszeres burgonya és rukkola ágyon, mézes-gyömbéres-citromos öntettel
A harcsafilé vastagabb részeiből 8-10 cm
széles szeleteket vágunk. Sós, borsos, fokhagymás vizes pácban tartjuk egy napig.
Sütés előtt leitatjuk a nedvességet, és vékony, forró olajos felületen mindkét oldalát
3-3 percig sütjük. Közben előfőzött, karikára vágott burgonyát olajozott serpenyőben
megpirítunk, sózzuk, ízlés szerint fűszerezzük (pl. borsikafűvel). Mellette kissé megpirítjuk a sárgarépa karikákat is. A halat és a
rukkolát (vagy más friss salátaféléket) nem
sózzuk, csak finoman meglocsoljuk a mézes-gyömbéres-citromos öntettel. (Citrom
kifacsart leve, frissen reszelt gyömbér és
méz keveréke)
A Donatellában hamarosan megkóstolható ez
a fogás.
Futó Tamás
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. JÚNIUS 7.
Megfejtés: Egy hamarosan átadásra kerülő elismerés.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Petróki Dominika, Deák F. tér 3.,
Ecsődi Erzsébet, Radnóti M. u. 11.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Petrás Klára, Munkácsy M. u. 4.,
Moldvánné Tóth Adrienn, Podmaniczky u. 1/A.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Lőrincz Boglárka, Erdőszél u. 42.
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Vizler Piroska, Egyetem tér 1/B.,
Mezei Gézáné, Palotakert 9.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kalydy Endre,
Tátra u. 3., Bokorné Kozma Julianna, Németh László u. 2.

Utazz velünk

Andalúziába

A pünkösdi hosszú hétvégét kihasználva Spanyolország napsütötte tartományát jártuk
körbe, malagai kiindulóponttal. Szombaton
délután szinte egyidőben indul Budapestről 2
fapados járat is Costa del Sol fővárosába és
kb. 3 és ½ órás utazás után érkezünk meg az
egykor a város híres szülöttéről, Pablo Ruiz Picasso-ról elnevezett repülőtérre. Bár a bérautót
előre lefoglaltuk, az átvételére legalább félórát
várnunk kell, mert rengetegen állnak sorban az
autókölcsönzős pultoknál. Este 10 óra, mire a
szállodai szobánkat elfoglaljuk és besétálunk a
központba, egyrészt kicsit körülnézni, másrészt
megvacsorázni. Hatalmas a tömeg a belvárosban, mint kiderül a „Múzeumok éjszakája” keretében sok látnivaló hajnal 2-ig is nyitva tart,
így mi is bemegyünk a Picasso múzeumba.
Szerencsére szinte sorban állás nélkül bejutunk
és hol csodálva, hol értetlenkedve nézzük meg
a mester több mint 200 kiállított alkotását. Az
óvárosban magasodik az 1528-tól 200 éven keresztül épült „egykezű hölgy”, a La Manquita
katedrális, mely nevét onnan kapta, hogy az
egyik tornya pénzhiány miatt nem épült meg.
Rengeteg a hangulatos étterem és finomak a
spanyol sonkák, melyhez jól csúszik a testes
Rioja vörösbor…
Másnap reggel újra a belváros a cél, megkeressük Picasso szülőházát, megnézzük az Alcazabát (mór erődítmény), majd felsétálunk a
Gibralfaro várba, ahonnan egész Malagára csodálatos a kilátás. még a bikaviadal arénába is
beláthatunk. Innen lesétálunk a szépen kiépített
tengerparti sétányig és sietünk vissza a szállodába, mert 3 órára már Granadában az Alhambrába van foglalt időpontunk. GPS nélkül a Melia Granada szállodát sem könnyű megtalálni,
pláne leparkolni, de az Alhambrához vezető
úton is kevergünk plusz 20 percet, de így is 5
perccel a regisztrált időpont előtt megérkezünk
a Naszridák palotájához. A „vörös erőd” teljes bejárásához talán egy nap is kevés lenne,
gyönyörű kertek, keresztény és mór paloták,
27 torony, nem véletlenül a Világörökség része
1984 óta. A szállodába taxival megyünk viszsza, de aznap így is 24 kilométert teljesítünk
gyalogosan…
Pünkösdhétfő nem munkaszüneti nap Spanyolországban, ezért az utakon és aznapi úticé-

lunkon, Cordobában is nagy a nyüzsgés. Nem
csoda a turistaáradat, mert a legfontosabb látnivaló, a Mezquita ( egy óriási mecsetbe épített
katedrális ) talán Andalúzia legkiemelkedőbb
műemléke. Eredetileg 1200 oszlopa volt, ebből
96-ot a keresztény templom építésekor kivettek, de így is hatalmas a tér, a dupla boltívek
piros-fehér színű kavalkádja mindenfelé, amíg
csak a szem ellát. Az óváros szűk kis utcái és
az egykori zsidó negyed (Juderia ) is nagyon
hangulatosak, fehérre meszelt falak, virágok,
kis üzletek és éttermek bájos egyvelege. Délután még Sevilla is vár ránk, így tovább kell
indulnunk…
További részletek és hasznos információk Sevilláról, Cadizról, Gibraltárról, Marbelláról és
Rondáról: http://www.sissytravel.hu/index.
php?page=news

