
A város képviselő-testülete július 9-
én tartott rendkívüli ülésén a Szabad-
ság tér és környezete közműkiváltá-
saira és felszínének megújítására kiírt
közbeszerzési eljárásban – a Közbe-
szerzési Döntőbizottság határozatát
figyelembe véve – a következő eljá-
rást lezáró döntést hozta: 
1. A közbeszerzési eljárás nyertese a
LAKI Épületszobrászt Zrt., mert az
ajánlatok közül összességében a leg-
előnyösebb ajánlatot tette. 
2. A közbeszerzési eljárásban máso-
dik helyezett a Penta Kft. mert az
ajánlatok közül összességében a má-
sodik legelőnyösebb ajánlatot tette.  

Az eredményhirdetést követően a
közbeszerzési törvény értelmében
húsz napos szerződéskötési moratóri-
um lép életbe, így a kivitelezési szer-
ződés aláírására leghamarabb július
29-én kerülhet sor. A tervek szerint
ezt követően – a mihamarabbi mun-
ka-kezdés érdekében – azonnal meg-
történik a munkaterület átadása, és a
kivitelező megkezdi a főtér szakaszos
lezárását. Ennek menetéről lapunk

következő számában
már részletesebb tájé-
koztatást közlünk. 

Mint arról már be-
számoltunk, Gödöllő
önkormányzata, a
Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség „Pest me-
gyei településköz-
pontok fejlesztése, in-
tegrált településfej-
lesztés Pest megyé-
ben” című pályázatán
a „Gödöllő ökováros-
sá válásának első lé-
pése: A városközpont
arculatának és infra-
struktúrájának integrált fejlesztése”
című, módosított tartalmú pályázatá-
val 936 millió forint összeg támoga-
tást nyert el.

A pályázat a Szabadság tér közte-
rületi rehabilitációját (felszíni kör-
nyezetrendezés, valamint a közmű-
vek áthelyezése, rekonstrukciója), a
Művészetek Háza energiahatékony és
funkcióbővítő megújítását és a Városi

Piac galériájának átalakítását tartal-
mazta. 

A programba több, civilek által ja-
vasolt elemet is beépítettek, így pél-
dául nagyobb hangsúlyt helyeztek a
szecessziós motívumok megjelení-
tésére: a világítást negyvenhat darab
szecessziós stílust idéző kandeláber
biztosítja majd Gödöllő főterén.

A megfogalmazott célokkal össz-

hangban, új elemként került beépí-
tésre a programba, hogy a főtér re-
habilitáció keretében az új város-
központ átadásával egyidejűleg a
református templom előtt egy új
szökőkút is átadásra kerül. Ezt az
önkormányzat saját erőből finan-
szírozza. 

(folytatás a 2. oldalon)
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Rövidesen kezdődhetnek a munkák

Start előtt a Főtér-program
Rendkívüli testületi ülésen született meg a végleges
döntés a Főtér-program kivitelezőjéről a múlt héten.
Ennek eredményeként a tervek szerint augusztus
elején megkezdődhet a munka is, így új arculatot
kap a Szabadság tér. A jelenlegi forgalmas terüle-
ten növényekkel, padokkal, szökőkúttal díszített kö-
zösségi teret alakítanak ki.

Hatalmas érdeklődés és óriási
siker jellemezte a gödöllői Lo-
kálpatrióta Klub által szerve-
zett, és a város önkormányzata
által is támogatott kerékpáros
túrát, amely során az újonnan
elkészült, és a forgalomnak ha-
marosan átadandó M31-es
gyorsforgalmi úton lehetett vé-
gigtekerni.

A nagyszerű időben megtartott ren-
dezvényen – minden előzetes várako-
zást felülmúlva – csaknem 1000-en
vettek részt. Kicsik, nagyok, bringá-
sok, görkorisok, valamint futók egy-
formán teljesítették a mintegy 28 ki-
lométeres távot. A gyülekező ugyanis
az Alsópark Királyi Kastéllyal szem-
beni területén volt, majd a tömeg
rendőri felvezetéssel a 3. sz. főúton
jutott el az M31-es csomópontjáig.
Innen a nagytarcsai elágazásig teker-
tek el, ott a másik pályatestre áttér-
ve mentek el majdnem egészen az
M3-asig, onnan pedig vissza Gödöl-
lőre. (folytatás a 2. oldalon)

Július 3-án nyílt meg a Gödöllői Iparmű-
vészeti Műhelyben a Kert emlékbe című
képző- és iparművészeti kiállítás.

(6. oldal)

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesü-
let felhívásának eredményeként felállítot-
ták a művésztelep alapítójának, Nagy Sán-
dornak és feleségének síremlékét (8. oldal).

Aranyérmet nyert a Gödöllői Kosársuli SE
csapata a III. Sirius kupán Marosvásárhe-
lyen.

(12. oldal)

Kerékpárpálya

M31-es túra
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Felhőszakadás után 

A június 14-i délelőtti felhőszakadás
nyomán kialakult csapadékvíz-elve-
zetési problémák rávilágítanak arra,
mondta el Körösfői László, hogy ha
kellemetlen is, de fel kell lépni az ár-
kokat betemető lakosok ellen. Pintér
Zoltán alpolgármester hozzátette, két
óra alatt 48 milliméter eső esett. Nem
az utcai fa- és bokorültetés ellen szól,
hiszen maga is a minél több városi
zöldfelület mellett érvel, de úgy kell
parkosítani a házak előtti területet,
hogy a vízelvezést ne gátolja. Sok
többletköltségtől mentesítené a
VÜSZI Kft-t, közvetve a várost, ha
senki sem használná, mondjuk a zöld-
hulladék komposztálására a csapa-
dékvíz elvezető és szikkasztó árkokat.

Óvodavezetői megbízások

A képviselő-testület egyhangúlag
támogatta az Egyetem téri Óvoda ve-
zetői állására a jelenlegi óvodavezető
Fodor Csilla, a Kazinczy körúti Óvo-
da vezetői állására a jelenlegi óvoda-
vezető Szerdi Ildikó, a Martinovics
utcai Óvoda vezetői állására szintén a
jelenlegi óvodavezető, Gambárné
Szántai Ildikó, a Szent János utcai
Óvoda vezetésére pedig dr. Pappné
Pintér Csilla óvodavezető-helyettes
megbízását.

A pályázatokat elbíráló bizottság
véleménye szerint mind a négy pályá-
zó tisztában van a mai kor elvárásai-
val. Pályázataik tartalmas helyzet-
elemzésre épülnek, reális és korszerű
fejlesztési elképzeléseket tükröznek.
A kérdésekre adott válaszaik meg-

győzőek voltak. Hivatástudatuk, pe-
dagógiai tájékozottságuk és gyermek-
szeretetük alapján alkalmasnak találja
és biztosítva látja a bizottság az óvo-
dák további színvonalas vezetését.

Megállapodás belterületbe
vonás előkészítéséről

A képviselő-testület 2007 áprilisá-
ban az Esze Tamás utca, Rómer Flóris
utca, Béri Balogh Ádám utca és a
0179. helyrajzi számú út által határolt
tömb tekintetében a szabályozási terv
módosításáról döntött a benne lévő
ingatlanok belterületbe csatolása és
építési telkek kialakítási lehetőségé-
nek megteremtése céljával.

Az ingatlanok tulajdonosai 2010-
ben a belterületbe vonásra polgári jo-
gi társaságot hoztak létre. Ennek kez-
deményezésére április 14-én lakossá-
gi fórumon tájékoztatta az önkor-
mányzat az érdekelteket a belterület-
be vonás menetéről, feltételeiről. 

A képviselő-testület június 24-én
úgy döntött, hogy megállapodást köt
a polgári jogi társasággal a terület bel-
területbe vonásának előkészítéséről. 

A megállapodás-tervezet szerint a
belterületbe vonásra vonatkozó dön-
tés meghozatalára a képviselő-testü-
let – többek között – csak azzal a fel-
tétellel vállal kötelezettséget, ha a
belterületbe vonást megelőzően a tu-
lajdonosok, illetve a polgári jogi tár-
saság a szabályozási terv előírásai 
szerinti előközművesítést és útépítést
saját költségén megtervezteti, enge-
délyezteti, kivitelezi, lefolytatja a for-
galomba, illetve üzembe helyezési el-
járásokat és az építményeket az arra

jogosultaknak átadja. A megállapo-
dás-tervezet értelmében az önkor-
mányzat csak az önkormányzati tulaj-
donban lévő, illetve tulajdonába át-
adásra kerülő utakra vonatkozó föld-
mérési munkadíjat és az utak belte-
rületbe vonásának ingatlan-nyilván-
tartási eljárási díját vállalja viselni.
Minden egyéb költséget a tulajdono-
sok, illetve a polgári jogi társaság fog
viselni.

Közalapítványi beszámolók 

Beszámolt múlt évi tevékeny-
ségéről a képviselő-testület előtt a
Tormay Károly Egészségügyi Köz-
alapítvány, a Segítség Közalapítvány,
a Gödöllői Új Művészet Közalapít-
vány, a Gödöllő és Környéke Közbiz-
tonságáért Közalapítvány valamint a
Sport Közalapítvány. 

Az elfogadott beszámolók elolvas-
hatók a www.godollo.hu honlapon.

Új játszótereket építenek

Augusztus 30-ig elkészül az Alsó-
park területére tervezett központi ját-
szótér a Center Invest Gödöllő Kft. 20
millió forint értékű közcélú pénzbeli
felajánlásából. Ezzel egyidejűleg két
kisebb játszótér létesítésére is fennáll
a lehetőség, 10 millió forint saját for-
rás terhére. Az első a Csanak város-
részben, a Babati út - Batthyány utca
kereszteződésénél lévő véderdő-park-
erdő területén, a másik a Szent János
utcai Rönkvár területén épül meg. 

A két játszótér kialakításával a
VÜSZI Kft-t bízta meg a képviselő-
testület a parkfenntartási tevékenység
folyamatos ellátására kötött köz-
hasznú szerződés módosításával.
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A júniusi képviselő-testületi ülés döntései

(folyatás az 1. oldalról) 

„A városközpont arculatának és infra-
struktúrájának integrált fejlesztése”
című program sokak által várt része a
főtér megújulása. Nem kevésbé fon-
tos azonban másik jelentős fejleszté-
se, a Művészetek Háza energiahaté-
kony és funkcióbővítő megújítása,
ami már hetekkel ezelőtt megkezdő-

dött. Jelenleg a homlokzati nyílászá-
rók cseréje zajlik. Az épület irodai ré-
szében a homlokzati nyílászárókhoz
tartozó falazási munkákat végzik,
amit rövidesen a Szabadság út felőli
homlokzaton  is megkezdenek. Ezzel
egyidejűleg zajlik a födém panelek
bontása is valamint a tervezett új be-
járati résznél közmű kiváltásokat vé-
geznek. jk

(folytatás az 1. oldalról)
Szinte alig akadt olyan, aki feladta vol-
na, bár a szervezők minden eshetőségre

felkészültek – egy platós kisteherautó és
egy busz követte a csapatot, hogy ha
kell, a kerékpárost felvegye; számukra
Pecze Dániel és Pintér Zoltán nyújtott
segítséget. A biciklizők között ott volt
Gémesi György polgármester és Kras-
say László alpolgármester is, illetve a
gödöllői Lokálpatrióta Klub számos
képviselője: Szűcs Józsefné, Guba La-

jos, Kis Antal, Halász Levente, Pely-
he József, Varga András, Varga Ár-
pád. A kiadós testmozgás után a szer-
vezők mindenkit vendégül láttak egy
bográcsozásra a Török Ignác Gimnázi-
um udvarán, ahol a regisztrációnál ka-
pott sorszám alapján este kisorsoltak
egy kerékárt is… (t.a.)

Augusztus elején megkezdik a
Dózsa György úti temetőben az
új, urnafalként is szolgáló kerí-
tés kialakítását. A fejlesztés a
Dózsa György úti szakasz egy
részét, és a Toldi Miklós utcai
résznek az urnatemető mögöt-
ti szakaszát érinti. A városképi
és kegyeleti szempontból is
fontos fejlesztés 15 millió fo-
rintból, az üzemeltető VÜSZI
Kft. eredményéből valósul
meg. 

Ma már törvény szabályozza, hogy
milyennek kell lennie egy temető ke-
rítésének. E szerint a temetőket zárttá
kell tenni, vagy ha ez nem lehetséges,
30 méteres zöldsávot kell kialakítani
a lakóházak és a sírok között. A terve-
ket már ennek megfelelően készítet-
ték el.  

A rövidesen megkezdődő első ütem-
ben megépül a Toldi utca felől a je-
lenlegi urnafülkés rész mögötti, és a

Dózsa György út felől a főbejárattól a
Toldi Miklós utca sarkáig terjedő

szakasz kerítése. Mindkét rész telje-
sen zárt lesz minimális áttörésekkel.
A fal belső részében 355 két- , és 265
egyszemélyes urnafülkét alakítanak
ki. A kerítés belül fehér, kívülről pe-
dig sárgás-barna téglaburkolatot kap. 

A második ütemben készül majd el
a Dózsa György úti teljes szakasz.
Megújulnak a kapuk, a kerítés pedig
téglaoszlopokból és drótbetétekből

áll majd, amire zöld növényt futtatnak
fel. 

A fejlesztéshez kapcsolódóan az ur-
natemetőt parkosítják, a szovjet ka-
tonai emlékmű előtt rendezik a te-
repet és részben zárttá teszik a hul-

ladéktárolót. Az érin-
tett területen meg-
újítják a faállományt
is. Amennyiben bele-
fér a tervezett 15 mil-
liós keretbe, épített
portásfülke készül
majd az itt szolgála-
tot teljesítők szá-
mára. A későbbi fej-
lesztési elképzelések
között szerepel egy
szóróparcella ki-
alakítása is, amennyi-

ben ezzel a tulajdonos egyházak is
egyetértenek.

A munka a tervek szerint augusztus
elején kezdődik. Ennek során az érin-
tett járdaszakaszokat ideiglenesen
szűkítik, de a gyalogosforgalmat nem
fogja akadályozni, ahogy a szertartá-
sokat sem.  
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Elhunyt Percsich Gábor

Életének 39. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Percsich Gábor, az
Erkel Ferenc Általános Iskola felső tagozatos igazgatóhelyettese, mate-
matika-fizika szakos tanára.
Élete összefonódott az iskolával: itt végezte általános iskolai tanulmá-
nyait, és itt kezdte meg pedagógus pályáját, 1994-ben.
A matematika-fizika munkaközösség vezetője, többször osztályfőnök,
majd ezután 2008. augusztus 1-jétől az iskola igazgatóhelyettese volt.
Gyászolja felesége, családja, kollégái, diákjai.
Temetésének időpontjáról később intézkednek.

Bár az augusztus 20-i ünnep-
ség tűzijátékának mintegy
200 ezer forintra tervezett
költségét az árvízkárok enyhí-
tésére fordítja az önkormány-
zat, a tűzijátékról mégsem
kell lemondaniuk a gödöl-
lőieknek. 

A lokálpatrióta képviselők vállalták
a tűzijáték költségeit, hogy az ország
születésnapját méltóképpen ünne-

pelje meg a város. Kezdeménye-
zésükhöz a Gödöllői Lokálpatrióta
Klub tagjai közül többen csatlakoz-
tak. 

Bár Gémesi György polgármester a
rendkívüli testületi ülésen (július 9.)
erről tájékoztatta a képviselőket, a
FIDESZ és az MSZP képviselői nem
csatlakoztak a kezdeményezéshez. 

***
Mint emlékezetes, Gödöllő is csatla-

kozott ahhoz a kezdeményezéshez,
ami egy internetes közösségi portá-
lon indult el annak érdekében, hogy
a központi ünnepi tűzijátékra szánt
közpénzt a kormány fordítsa az ár-
vízkárok enyhítésére. 

Azóta megszületett a kormánydön-
tés, mely szerint lesz ugyan tűzijáték
augusztus 20-án, de az jóval szeré-
nyebb lesz a megszokottnál.
Az ünnepségen, illetve a tűzijátékon
megspórolt összeg várhatóan 100-
150 millió forint körül lesz, amit az
árvízben megrongálódott közintéz-
mények felújítására fordítanak.
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Segítség és ünnep: adományokból

Mégis lesz tűzijáték

15 milliós temető fejlesztés

Új kerítés, új urnafülkék

A Művészetek Házán már dolgoznak

Start előtt a Főtér program

Lakossági Fórum

A vállalkozások és a lakosság tájékoztatást kaphat a Főtér-program
felújításával  kapcsolatosan.

Időpont: 2010. július 22., csütörtök, 18 óra.
Helyszín: Polgármester Hivatal földszinti nagyterme

Kerékpárpálya

M31-es túra

Fotógaléria: http://picasaweb.google.com/lokalpatriotaklub/M31Godollo

Fotók: Tatár Attila, Balázs Gusztáv
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Az új országgyűlés által módosított választási törvény alapján
dr. Nánási Éva címzetes főjegyző, a helyi választási iroda veze-
tője meghozta az őszi önkormányzati választások lebonyolítá-
sát érintő döntéseket. 

A július 7-én kihirdetett, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesz-
tett, valamint a városi honlapon (www.godollo.hu) közzétett tájékoztató sze-
rint Gödöllő város területén az egyéni választókerületben megszerezhető
mandátumok száma 10, a kompenzációs listán elnyerhető mandátumok száma  4.
A választókerületek száma, sorszáma, területi beosztása a 2010. január 1-jei
lakosságszám alapján került megállapításra, ez a lakosságszám 31.662 fő.
A választókerületek kialakításánál a választási eljárásról szóló törvény alap-
ján a választási iroda vezetője figyelembe vette, hogy választókerületenként
a lakosság száma megközelítően azonos legyen, valamint  – a törvény ajánlá-
sának megfelelően – a nemzetiségi, a vallási, történelmi, földrajzi és egyéb
sajátosságokat is. 
A gödöllői választókerületek pontos beosztása térképes és táblázatok formá-
ban egyaránt megtekinthető a városi honlapon. A 10 választókerület beosz-
tását a Gödöllői Szolgálat 2010. július 28-ai számának mellékleteként fogja
közölni.

A kis értékű lopások, magán-
laksértések, a feloszlatott tár-
sadalmi szervezetek tevékeny-
ségében való részvétel és a ter-
rorfenyegetettség elleni haté-
konyabb fellépés egyaránt sze-
repel abban a közbiztonság ja-
vítását célzó törvényjavaslat-
ban, amelyet péntek délután
nyújtott be a kormány az Or-
szággyűlésnek. 

A parlament honlapján olvasható ja-
vaslat indokolása szerint a szabály-
sértési törvény módosítását szüksé-
gessé teszi egyes cselekmények társa-
dalomra veszélyességének növeke-
dése, a kistelepülésen élőket sújtó tu-
lajdon elleni szabálysértések felderí-
tetlenül maradása.

A módosítás többek között 30-ról
50 ezer forintra növeli az önkormány-
zat által kiszabható pénzbírság össze-
gét, és lehetővé teszi a fiatalkorúak –
eddig tiltott – elzárását is szabálysér-
tés miatt. Ez utóbbi indoka többek kö-
zött az, hogy miután a fiatalkorúak

többnyire nem rendelkeznek önálló
jövedelemmel, vagyonnal, így ese-
tükben pénzbírság eleve nem jöhet
szóba, és ezért az általuk elkövetett
szabálysértéseknél alig van szankcio-
nálási lehetőség.

Egy másik passzus arról is rendel-
kezik, hogy a jövőben a szabálysér-
tések, vagyis a húszezer forint érték
alatt elkövetett lopások, rongálások
esetében is ki lehetne szabni az eddi-
ginél jóval nagyobb büntetést: akár
150 ezer forintos bíráságot, vagy el-
zárást. A javaslatban ez alól nem sze-
repelnek kivételként a fiatalkorúak,
vagyis elvileg egy graffitizésnek is le-
hetne elzárás a következménye. A ja-
vaslat annyi kivételt tesz, hogy a fia-
talkorúakat a felnőttek 60 napjával
szemben legfeljebb 30 napra lehetne
elzárással büntetni, és mindig el kel-
lene őket különíteni a felnőtt foglyok-
tól.

A szabálysértések a rendőrség ha-
táskörébe utalja a javaslat, amely bő-
víti a tárgyi bizonyítási eszközök fel-
kutatásának lehetőségét.

Alternatív büntetésként a javaslat
lehetővé teszi elzárás kiszabását a
magánlaksértés, a valótlan bejelentés
és a feloszlatott társadalmi szervezet
tevékenységében való részvétel sza-
bálysértésénél, valamint a tulajdon el-
leni szabálysértéseknél.

A törvénycsomag, illetve egy szin-
tén pénteken beterjesztett alkotmány-
módosítás megteremtené annak lehe-
tőségét, hogy helyi bírósági hatáskör-
ben egyesbíróként járhassanak el a bí-
rósági titkárok.

A javaslat szerint a terrorfenyege-
tettséggel összefüggő információk
komplexebb adatok alapján történő
elemzését, értékelését, valamint a
szükséges döntési szintek csökkenté-
sét, és ezáltal a döntések gyorsítását
eredményezi, hogy ezeket a feladato-
kat az országos rendőrfőkapitány he-
lyett a belügyminiszter irányításával
végzik majd.

A javaslat illeszkedik a kormány
egyik legfontosabb ígéretéhez, mely
szerint a társadalom kisebb súlyú
bűncselekmények miatt megromlott
biztonságérzetén javítani kell, ezért
szigorúbban kell fellépni a kisebb
lopások, betörések, rongálások ese-
tében.
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A képviselők 301 igen és 61 nem sza-
vazattal hagyták jóvá a módosítást.
Támogatták a javaslatot a fideszes, a
kereszténydemokrata és a jobbikos
képviselők, nemmel szavazott az
MSZP és az LMP frakciója.

A változtatás számtalan változást
tartalmaz, többek között az évfo-
lyamismétlésnél kikerül a szülői vétó
a jogszabályból, és több ponton érinti
az alsó tagozatos diákok értékelését. 

A módosított törvény rögzíti, hogy
első évfolyamon félévkor és év vé-
gén, a második évfolyamon félévkor
szöveges minősítéssel kell kifejezni,
hogy a tanuló kiválóan, jól vagy meg-
felelően teljesített, illetve felzárkózta-
tásra szorul. A tanuló az első évfolya-

mon csak abban az esetben utasítható
évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi
követelményeket az iskolából való
igazolt és igazolatlan mulasztás miatt
nem tudta teljesíteni.

A második évfolyam végén és a to-
vábbi évfolyamokon a tanulók érté-
kelése osztályzással történik, de az is-
kola pedagógiai programja előírhatja

a szöveges értékelést is.
Az elfogadott törvénybe olyan

értelmű módosítás került, hogy nem
lesz kötelező az osztályozás, az intéz-
mények pedagógiai programjukban
saját maguk határozhatnak arról,
hogy a szöveges értékelést vagy a ha-
gyományos módszert használják-e,
vagy a kettőt együtt.

Iskolaváltásnál, vagy ha más eset-
ben erre szükség van, az intézmény a
szülő kérésére köteles a félévi és az
év végi minősítést osztályzattal is ki-
fejezni. Az iskola által alkalmazott je-
lölés, értékelés érdemjegyre, osztály-

zatra való átváltásának szabá-
lyait a helyi tantervben kell meg-
határozni.

A módosítást kitér arra, hogy
az iskola pedagógiai programja
meghatározhatja azokat a tan-
anyagokat, tantárgyakat, ame-
lyekből a tanuló teljesítményét
nem kell értékelni, illetve minő-
síteni, továbbá eltekinthet a ma-
gatartás és szorgalom értékelé-

sétől, minősítésétől.
A változtatások szeptember 1-jétől
lépnek hatályba. 
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Elkészült az első összesítés a
regisztrációs jegyek bevezeté-
se óta. A statisztika – egyesek-
nek – meglepő eredményt ho-
zott: sokkal többen utaznak in-
gyen a MÁV és a VOLÁNBUSZ
járatain, mint azt korábban
gondolták. Jó hír az utasoknak,
hogy ezentúl is nyugodtan
megválthatják regisztrációs je-
gyüket az utazás során, ilyen
esetben sem kell pótdíjat fi-
zetni.

Az idén március elseje óta kell re-
gisztrációs jegyet váltaniuk a hely-
közi közösségi közlekedésben – a Vo-
lán, a MÁV és a GYSEV járatain – a
szociálpolitikai kedvezmény alapján
díjmentesen utazóknak, köztük a 65
év felettieknek, 6 év alatti gyerekek,
hadirokkantaknak, hadiözvegyeknek
és menekülteknek.

A regisztrációs jegy bevezetésének
célja az volt, hogy az időszakos fel-
mérések és szakértői becslések he-
lyett részletes és pontos adatok állja-
nak rendelkezésre a díjmentesen köz-
lekedők utazásairól. Az információk a
szolgáltatókkal való elszámoláskor és
az utasbarát menetrendkészítésben is
felhasználhatók.

Márciusban a MÁV-START, a 
GYSEV és a 24 Volán járataira össze-
sen több mint 3 millió regisztrációs
jegyet adtak ki. A Volán-társaságok-
nál az összes kiadott menetjegy ne-
gyede, a vasúttársaságoknál 16 száza-

léka volt regisztrációs jegy. Döntő
többségét, mintegy 85-90 százalékát
a 65 év felettiek váltották, az utazók
pedig jellemzően 20 kilométer alatti
távolságot tettek meg buszon vagy
vonaton.

A felmérésből kiderült, hogy a  re-
gisztrációs jegyek körülbelül 80 szá-
zalékát a pénztárakban és csaknem 20
százalékát a vonatokon váltották meg
az utasok márciusban és áprilisban.

Változás a korábbi elképzelések-
hez képest, hogy a regisztrációs jegy
nélkül utazóknak nem kell pótdíjat fi-

zetniük július elsejétől, ellentétben az
előző kormány szándékaival. 

Az Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um bejelentette: december végéig át-
tekinti a jelenleg működő rendszert,
és ez után dönt arról, miként követik
nyomon a díjmentes utazásokat.

A tárca fontosnak tartja, hogy a kö-
zösségi közlekedést igénybe vevők
számáról és utazási szokásairól egy-
értelmű adatok álljanak rendelkezésre
– hangsúlyozták. A minisztérium de-
cember végéig megvizsgálja, hogy a
tavasz óta alkalmazott módszer meny-
nyiben felel meg e célnak.
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Keményebb büntetés a fiatalkorúaknak is

Szigorúbb törvény

Ismét lehet osztályozni és buktatni

Módosult a közoktatási törvény
Újra gyűjthetik az ötösöket a kisiskolások. Bár az elmúlt években
csak szöveges értékelést kaptak a kisiskolások, a szülők rendre
„lefordíttatták” érdemjegyre a tanárral a szöveges értékelést,
ami a szakmai és a szülők többsége szerint nehezen volt értel-
mezhető, nem adott tárgyilagosabb képet a gyerekek tudásáról.
Az Országgyűlés július 5-én elfogadta a közoktatási törvény mó-
dosítását, a szeptembertől életbe lépő változások rögzítik az év-
folyamismétlés és a szöveges értékelés alkalmazásának feltéte-
leit: ismét lehetőség lesz második év végén évfolyamismétlésre
utasítani a diákokat, ha a nevelőtestület úgy ítéli meg.

Önkormányzati választási információk
Kijelölték az új választókerületeket

Repülőgépes légi szúnyogirtást vé-
geznek Gödöllő területén a következő
napokban. A tervek szerint július 14-
én 19 órától napnyugtáig, július 15-én
napkeltétől 8 óráig, vagy 19 órától
napnyugtáig, és – amennyiben az idő-
járás miatt az előbbi időpontokban
nem lehetséges – július 17-én napkel-
tétől 8 óráig és 19 órától napnyugtáig
kerül sor a beavatkozásra. 
A szúnyogirtást már több héttel ez-
előtt célul tűzte ki az önkormányzat,
azonban a különböző szakhatósági el-
járások miatt arra csak most kerülhet
sor.
Mivel a korábbi áradások miatt elvi-
selhetetlenül sok a csípős rovar or-
szágszerte, így  városunkban is szük-
ségessé vált a rendkívüli szúnyog-
irtás. A hatalmas mennyiségű vérszí-
vó miatt sok helyütt kibírhatatlan ál-
lapotok uralkodnak. 
A földi irtásnak más a módszere, a
célja és a hatékonysága is, mint a légi
védekezésnek. Gödöllő belterületén
most ez utóbbira kerül sor. 

A Magyar Dermatológiai Társaság el-
nöke, Kemény Lajos a sajtónak úgy
nyilatkozott, egyre többen keresik fel
a kórházak sürgősségi ambulanciáját
nagyobb, felduzzadt szúnyogcsípés
miatt. Mint mondta, allergiás reakció
ilyesmi miatt csak ritkán alakul ki, az
azonban előfordulhat, hogy egy elfertő-
ződött csípés komoly gyulladást okoz.
Emiatt sokan azonnal a kórházba men-
nek, mert félreértik a tüneteket. 
Kemény Lajos véleménye szerint ilyen
esetben ahelyett, hogy egyből a sürgős-
ségi ambulanciát keresnék fel, az embe-
reknek inkább a háziorvosukhoz kellene
fordulniuk.
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Több az ingyen utazó, mint gondolták

3 milliónál többen regisztráltak

Légi úton védekezünk

Irtják a szúnyogokat

Az első alternatív forgatókönyvben
16 százalékos SZJA-t feltételeztek
adójóváírás nélkül. A másodikban a
jelenlegi kulcsokkal számoltak, de itt
már feltételezték, hogy az adóalapot
csökkenteni lehet az eltartott gyer-
mekszám függvényében: a levonható
összeg egy gyermek esetében egy-,
két gyermeknél három-, ennél több
gyermek esetében hatmillió forint. A
harmadik forgatókönyvben az előző-
höz hasonló CSJA-val számoltak, de
ezt kombinálták a 16 százalékos egy-
kulcsos változattal. Azt számolták ki
tehát, milyen jövedelmi réteghatásai
lettek volna 2010-ben, ha a jelenle-

givel szemben az említett változatok
valósulnak meg.

A családi jövedelemadó a jelenlegi
adózás mellett is a szegényebb ré-
tegeknek kedvezett. A harmadik for-
gatókönyv szerint azonban főleg a
leggazdagabbak profitálhatnak ebben
a változatban, a legkedvezőtlenebb
helyzetbe pedig az amúgy sem elég
erős középosztály kerül.

Az eredmények szerint – némileg
meglepő módon – a „kombinált” for-
gatókönyvben, tehát az egykulcsos
CSJA-rendszerben a kétgyermekesek

járnak a legjobban, bár a legalább
három gyermeket eltartók helyzete is
közel hasonló mértékben javul, és a
gyermektelenek járnak a legrosszab-
bul. 

A családi korösszetétel szerinti
vizsgálatok azt mutatják, a változások
haszonélvezői a többgenerációs ház-
tartások lennének, de a csak fiatalok-
ból álló családok helyzete is jelentő-
sen javulna. 

A várakozásoknak megfelelően a
csak idősekből álló háztartások
helyzete lényegesen nem változna. A
területi összehasonlítás szerint a har-
madik forgatókönyv főleg az egyéb-
ként is legfejlettebb régióknak ked-
vez. 

A településtípus alapvetően nem
differenciálta a jövedelmi helyzetet,
bár a főváros helyzete valamivel
jobbnak bizonyult az egyéb települé-
sekhez viszonyítva. 

Emellett jelentős különbség mutat-
kozott az aktívak javára. Némileg
meglepő viszont, hogy az egy- és két-
keresős háztartások helyzete jobbnak
bizonyult a három vagy több kereső-
vel rendelkezőknél. 

(Forrás: Világgazdaság)

Mennyi is lehet az annyi?

Adózási találgatások
Sokakat foglalkoztat, pontosan hogyan is alakul majd  a jövedel-
mi viszonyokat a családi adózás bevezetése, amiről többségében
még csak találgatunk.  Elképzelések azonban szép számmal lát-
nak napvilágot. A jelenlegi elképzelések szerint a személyi jöve-
delemadót (SZJA) a családi jövedelemadó (CSJA), a progresszivi-
tást pedig az egykulcsos adó váltaná fel. Mivel konkrétabb elkép-
zelések még nincsenek, a kutatók három  forgatókönyv eredmé-
nyeit hasonlították össze.
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Június végén újabb műalkotá-
sokkal gazdagodott városunk.
Kíváncsiak voltunk: – Önnek
hogy tetszik a megújult Világfa
és a Pozsonyi csata emlékmű-
ve? 

„A Világfa sokkal jobban néz ki, mint
azt a korábban megjelent rajzok
alapján gondoltuk. Nagyon szépen
megcsinálták a dombot is, igazán
hangulatos lett, jó, hogy fel lehet
menni egészen a talapzatig. Remé-
lem, tényleg sikerül megóvni az idő-
járás viszontagságaitól, és nem jut a
korábbi szobor sorsára. Az azonban
jó lenne, ha nemcsak évente egyszer
lenne itt program, hanem más alkal-
makkor is…” 

Varga Tamás

„Jó ötlet, hogy nemcsak a belváros-
ban állítanak fel emlékműveket, mert
így egy kicsit ki lehet csalogatni az
embereket Gödöllő más részeire is.
Ma sokan az itt élők közül sem tud-
ják, hogy melyik a Nemzeti Együvé
Tartozás Parkja, pedig igazán kelle-

mes, szép terület. Kitűnő elgondolás
volt ez a Pozsonyi csata emlékoszlop,
mert ez is az egyik olyan dicsőséges
eseménye a magyar történelemnek,
amiről sokan még csak nem is hallot-
tak. Az ilyen kezdeményezések segí-
tenek abban is, hogy jobban megis-
merjük történelmünket.” 

Kincses A.

„…Érdekes, hogy ugyanaz a művész
ugyanazt a témát két ennyire eltérő
módon dolgozta fel. A régi Világfa
nekem valahogy modernebbnek tűnt,
míg ez inkább kicsit népiesnek hat.
Ez persze nem baj, ez is nagyon szép,
csak egy kicsit más a hangulata. Bár
az is lehet, hogy ez szándékos. Re-
mélem, hogy a szakemberek is vi-
gyázni fognak rá, hogy ne menjen
tönkre, és bízom benne, hogy a ma-
gas talapzat valamennyi védelmet
adhat a rongálókkal szemben is. Az
azonban jó lenne, ha könnyebben
meg lehetne találni. Arra gondolok,
hogy azokra a tájékoztató oszlopok-
ra, amik a belvárosban meg a vas-
útállomásnál vannak, kellene tenni
egy-egy jelzést, ami ehhez segítséget
nyújtana!” 

Nagy Z.

„Nagyon elszomorított a régi Világ-
fa pusztulása, és sokáig nem is bíz-
tam benne, hogy itt ismét szobor lesz.
Szerintem ez is nagyon szép lett, és
külön örülök annak, hogy a környe-
zetét is ilyen szépen megcsinálták.
Érdekes, és igazán különleges volt az
a hétvége, amikor felavatták, hiszen
kevés város mondhatja el, hogy két
egymást követő napon két történelmi
emlékművel gazdagodott.  Nekem na-
gyon tetszik a Pozsonyi csata oszlopa
is. Igaz, még csak felületesen tudtam
megnézni, de mindenképpen szakítok
majd időt arra, hogy alaposan meg-
vizsgáljam a rajta lévő faragásokat,
ami szerintem felér egy történelem
órával. 
Ez az oszlop azért is példaértékű,
mert nemcsak a történelem e  jeles ese-
ménye, őseink előtti főhajtásra nyújt
lehetőséget, hanem egyfajta túlélését
biztosítja annak a négyszáz eszten-
dős fának is, amiből készült.” 

H. V.

A hét kérdése:

– Ön szelektíven fogja gyűjteni
a hulladékot?

A hét kérdése

Városunkban minden eszten-
dőben megemlékeznek Sem-
melweis Ignác születésének
évfordulójáról, és hagyomá-
nyosan ilyenkor adják át a Gö-
döllő Egészségügyéért Díjakat
azoknak a szakembereknek,
akik a város egészségügyi és
szociális ellátásában kiemel-
kedő munkát végeznek. 

A június 29-ei, egész napos rendez-
vénysorozat délelőtt dr. Berente Ist-
ván emléktáblájának megkoszorúzá-
sával kezdődött, majd délután a Tor-
may Károly Egészségügyi Központ-
ban folytatódott, ahol a Lumniczer
emlékfalnál megemlékeztek dr. Klacs-
mann Lászlóról, városunk első Lumni-
czer-díjas orvosáról. 
A nemrég elhunyt szülész-nőgyó-
gyász főorvost, az egykori szülőott-
hon vezetőjét Pintér Zoltán alpolgár-
mester méltatta, majd a résztvevők

lerótták tiszteletüket városunk egykori
orvos nagyságainak emlékfala előtt. 

A Gödöllő Egészségügyéért Díjak a Vá-
rosháza dísztermében adta át Gémesi
György polgármester. A képviselő-tes-
tület döntése értelmében az idén Havay
Ildikó, a Tormay Károly Egészségügyi
Központ vezető asszisztense, Kovács
Jánosné, az Egyesített Szociális Intéz-
mény vezető gondozónője és az Egyete-
mi Gyógyszertár szakmai közössége ré-
szesült az elismerésben.

Havay Ildikó a Tormay Károly
Egészségügyi Központ vezető asz-

szisztense nemcsak munkája során,
hanem a civil életben is választott
szakmájától nem eltérve, rengeteget
tesz a gödöllőiek és a térségben élők

egészségéért. Nevéhez kapcsolódik
számos olyan prevenciós program
megszervezése, amely segítséget ad

az egészségükért aggódóknak
és az arra odafigyelőknek. Min-
den évben több alkalommal szer-
vez ingyenes szűréseket és ötle-
teivel, javaslataival segíti mind
az egészségügyi központ, mind
pedig a város egészségügyi el-
látását. Éves rendszerességgel
szervez tudományos egészség-
ügyi konferenciákat, amely a
„Védőnői Napból” indult ki, és
kitűnő kapcsolatot ápol és „há-
lót” képez a több helyszínen lé-
vő egészségügyi intézmények
és társintézmények között, gon-
dosan ápolva a munkát segítő
és az azt kiszolgáló cégeket.

Kovács Jánosné vezető gondo-
zónő 1982-től az Egyesített
Szociális Intézményben dolgo-
zik. Kezdetben szervező gon-
dozóként nagy empátiás kész-

séggel, lelkiismeretes hozzáállással
példaértékűen szervezte a 15-20 tár-
sadalmi gondozónő munkáját, majd a
hivatásos házi gondozók alkalmazá-
sával kialakította a házi segítségnyúj-
tás ma is működő rendszerét.  1996-
ban Vezetési és Szervezési Ismeretek-
ből felsőfokú képesítést szerzett;
2006-ban még szükségesnek látta a
szociális gondozó-szervezői szakon a
felsőfokú képesítés megszerzését is.
Feladata mindvégig a városban élő
időskorúak területi ellátásának a meg-
szervezése, illetve az intézmény kere-
tein belül a város időskorú lakosságát
érintő alapellátási formák irányítása

(idősek klubjai, fogya-
tékosok nappali ellátása,
házi segítségnyújtás, ét-
keztetés).
Az intézmény munkáját

segítő Együttérzés Közhasznú Alapít-
vány elnökeként hatékonyan szervezi
a különböző adományok szerzését. A
pályázati kiírásokat figyelemmel kí-

séri és folyamatosan pályázik, ami-
nek eredményeként kisebb-nagyobb
összegekkel gyarapítja az alapítvá-
nyuk vagyonát. 1993-tól a mai napig
az intézményvezető szakmai helyet-
tese. 
Az 1998-99. évben  az intézmény
megbízott igazgatója is volt.

Egyetemi Gyógyszertár Szakmai
Közössége
Az épületben, ahol ma a patika mű-
ködik, 1957-től, azaz építésétől kezd-
ve létezik gyógyszertár. 1995-től a
gyógyszertár magánvállalkozásként
működik, felújítására 2002-ben került
sor. 2003-ban a gyógyszertárat a Sze-
gedi Tudományegyetem Gyógysze-
résztudományi Kar Tanácsa akkredi-
tált munkahelynek nyilvánította.
2006-tól a patika részt vesz az „Egy
csepp figyelem” Diabetes Prevenció
programban. A patika vezetője nagy
hangsúlyt fektet a minőségre, mind a
szakmai, mind pedig az emberi hoz-
záállás és segítőkészség megmutatko-
zik a mindennapokban.

Az ünnepségen az egészségügyi, vala-
mint a szociális ellátás terén végzett
több évtizedes példaértékű, lelkiisme-
retes tevékenységéért a polgármester
által adományozott elismerő oklevelet
vehetett át dr. Túry Judit szemész fő-
orvos, Borna Gáborné gyermekjóléti
szolgálat vezető, Vargáné Kerekes
Éva, az I. számú Palotakerti Bölcsőde
gondozónője, Horváth Istvánné, a
II. számú Városi Bölcsőde kisegítő
munkatársa és Barka Mihályné, a
III. számú Városi Bölcsőde gondozó-
nője. jk

Átadták a Gödöllő Egészségügyéért Díjakat

Emlékezések és elismerések

Nem mindennapi konfliktusba keveredett egy édesanya június
végén a Kiskastély étteremben, amikor szerette volna meg-
szoptatni csecsemőjét. 
A baba megetetésére a női mellékhelyiséget ajánlotta fel a személyzet. Az anyuka
ezt nem fogadta el, inkább mindenkitől elfordulva, pelenkával letakarva etetette
gyermekét egészen addig, míg a pincér felszólította, hagyja abba a szoptatást.
Ezek után az édesanya és a család természetesen elhagyta az éttermet. 
Az esetről megkérdeztük Boros Györgyöt, az étterem tulajdonosát is, aki – mint
elmondta – tőlünk értesült az egy héttel korábbi esetről. Kijelentette: Megdöbben-
tettek a történtek, mivel több olyan helyiség is van az étteremben, ahol kényelme-
sen, kulturált körülmények között szoptathatott volna az anyuka. Mint mondta,
mindig is nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy gyermekbarát körülményeket te-
remtsenek. A gyerekeknek külön menüt készítenek és játszótér is a rendelkezé-
sükre áll. Tájékoztatása szerint intézkedni fog annak érdekében, hogy ilyen eset
többet ne forduljon elő. kj

Nem engedték szoptatni az édesanyát

A csecsemőnek is kell enni

Egy 32 éves gödöllői férfi a Balaton idei első áldozata – jelentette
a múlt héten a Somogy megyei Rendőr-főkapitányság. A holt-
testre búvárok találtak rá a balatonlellei Napfény strand térsé-
gében. A férfi 15 óra körül, a másodfokú viharjelzés ellenére in-
dult el gumicsónakkal, ami 250 méterre a parttól, túl a balaton-
lellei strand bójáin, felborult a két méter mély vízben. 

Szemtanúk riasztása után a vízimentők és a vízirendőrök nagy erőkkel indultak
a férfi keresésére, amelybe bekapcsolódtak a fürdőzők is. 
A felborult hajóban utazott a férfi cseh barátnője is, aki ki tudott úszni a partra.
Később ő azonosította a csaknem két órás keresés után búvárok által megtalált
holttestet. A gödöllői férfi halálát az elsődleges vizsgálatok szerint fulladás
okozta. A halálesettel kapcsolatos közigazgatási eljárást a Fonyódi Rendőrka-
pitányság folytatja le. 
Hangsúlyozták, hogy másodfokú viharjelzés idején tilos lett volna a strandesz-
köznek minősülő gumikajakkal a mélyvízbe menni.

A Balaton idei első álodzata egy gödöllői férfi

Rendőrségi hirek

Július 1-jétől fogadja a kommu-
nális hulladékot a néhány hete, a
Zöld Híd Program részeként át-
adott, az európai uniós követel-
ményeknek mindenben megfe-
lelő Ökörtelek–völgyi Hulladék-
kezelő Központ. Az elmúlt hetek-
ben többen is megkeresték szer-
kesztőségünket, hogy ezt köve-
tően mikor kezdődik meg a so-
kak által már régóta várt szelek-
tív hulladékgyűjtés. A kérdéssel
megkerestük Gyenes Szilárdot, a
létesítmény igazgatóját. 

– Az Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő
Központ  üzemindítása fokozatosan tör-
ténik. Ahhoz,  hogy minden területen
megkezdődjön a munka, körülbelül 2-
2,5 hónap szükséges. A munkaerő felvé-
tel folyamatosan zajlik – tájékoztatta la-
punkat Gyenes Szilárd.

– Jelenleg hol tart a beüzemelés?
– Már működik a lerakó, és a hónap

vége felé a mechanikai és a kézi váloga-
tó is üzemelni fog. Ezt követően kez-
dődhet meg a városban a sze-
lektív gyűjtés, a tervek szerint
augusztus végén. 

– Mikor kerülnek ki a
gyűjtőedények?

– Ezeket csak akkor helyez-
zük ki, ha már a gyűjtést is el
tudjuk indítani, és gondoskodni
tudunk a hulladék kezeléséről
is. Az ehhez szükséges szerző-
dések már nagyrészt megvan-
nak.  Nagyon fontosnak tartom,
hogy zavartalan legyen az indulás. 

– Hány gyűjtőedényt helyeznek el a
gyűjtőszigeteken?

– Minden helyen öt konténer lesz: 2 mű-
anyag, 2 papír és egy üveggyűjtő. Vala-
mennyi helyszínen információs tábláról
kaphat pontos tájékozódást a lakosság a
hulladéksziget használatáról. 
Erről az érdeklődők honlapunkon, a
www.zoldhid.hu címen is találnak infor-
mációt. 

– Úgy tudjuk, ez a központ a la-
kosság számára is nyitott, előzetes
egyeztetés alapján látogatható.

– Így igaz,  maga a rendszer úgy ké-
szült el, hogy egyben oktatási centrum-
ként is szolgál. Nem akarjuk a hulladé-

kot elrejteni a lakosság sze-
me elől, hanem – mivel azt
szeretnénk, hogy partnerek
legyenek – megmutatjuk,
miért fontos, hogy részt ve-
gyenek ebben a programban.
Közelről is megnézhetik, ho-
gyan és milyen eredménnyel
zajlik itt a munka. 
Oktatási referensünk segítsé-
gével azonban nemcsak a
diákok és az óvodások, ha-

nem bárki megtekintheti majd, termé-
szetesen szervezett formában. Bízunk
abban, hogy sikerül elnyernünk a la-
kosság bizalmát, és partnerségét.

jk 

Az Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő
Központ látogatására Pelyhe József ön-
kormányzati képviselőnél és Tóth Ti-
bornál jelentkezhetnek az érdeklődő
gödöllői lakosok, július 23-ig az alábbi

telefonszámokon: 20/823-1408, vala-
mint: 20/433-5558, illetve e-mailben: 
tibor.toth.godollo@gmail.com

Már üzemel a hulladékkezelő központ

Készülhetünk a szelektív gyűjtésre
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Nekünk fontos az Ön véleménye!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Gödöllőiek!

Az elmúlt négy év során számos, az elnyert pályázatokkal és a város fejlesztéseivel kapcsolatos lakossági fórumot tartottunk. Ezeken a

fórumokon a nagyszámú résztvevő által elhangzott és a később írásban elküldött vélemények alapján alakítottuk ki a pályázatok adta

lehetőségeken belül a fejlesztések végleges formáját. Így vetettük el a Főtér alatti mélygarázs építését, módosítottuk a Petőfi téri épület 

homlokzatát, alakítottuk a szakmai és pénzügyi lehetőségeken belül a járdák és utak építését, de véleményezték azt is, hogy hova kerüljenek és 

milyenek legyenek az épülő játszóterek. Nekünk, Lokálpatriótáknak az Ön véleménye továbbra is fontos, ezért amennyiben azzal megtisztel, 

kérjük, hogy töltse ki az alábbi kérdőívet és juttassa azt el nekünk levélben az alábbi címre: gödöllői szolgálat szerkesztősége 2101, pf. 385.,

vagy  dobja be a Kossuth Lajos utca 1. szám alatt lévő kihelyezett ládába.

Név:

Cím (amennyiben nem kívánja megadni, kérem a városrész nevét adja meg ahol él, vagy dolgozik):

Ön gödöllői lakos:  igen   nem

Ön Gödöllőn dolgozik:  igen   nem

Az alábbiak közül melyiket tartja fontosnak? 

(sorszámozza be 1: nagyon fontos, 2: fontos, 3: közepesen fontos, 

4: elmaradhat, 5: egyáltalán nem fontos)

A  Gödöllői királyi kastély teljes rehabilitációja:  

A Testőrlaktanya visszavétele és felújítása:  

A gödöllőt elkerülő északi és déli út  megépítése:

A jóléti és pihenőparkok növelése, fejlesztése:

további infrastruktúráis fejlesztések (út, járda, vízelvezetés):

Játszóterek építése:

Hattyús tó kialakítása az alsóparkban:

a közbizonség javítása érdekében a város teljes területén 

térfigyelő kamerák kiépítése:

Mi az, amit Ön szeretne?:…………………………………………………………………………….......................................................................................................................

Kérem írja meg nekünk véleményét, legyen az pozitív vagy negatív, hogy még jobban tudjuk, mi az, amit szeret, és mi az, amin változtatna Gödöllőn.

Köszönettel:

Együtt Önökkel Gödöllőért!

2010. július 25-én a Gödöllői
Helyi Élelmiszer Tanács (G7)
egész napos családi progra-
mokkal várja az érdeklődőket
Babatpusztán, a Nyitott Kert
Alapítvány biogazdaságában.
A rendezvény egyik fő attrak-
ciója az aratási és kenyérsütési
bemutató, amely során a bio-
kert fél hektáros búzatábláját
hagyományos módon learat-
juk, feldolgozzuk és kenyeret
sütünk. Az Aratóünnepi fesz-
tivál fővédnöke dr. Ángyán Jó-
zsef, a Vidékfejlesztési Minisz-
térium parlamenti államtit-
kára.

A rendezvény ideje alatt kedvez-
ményes helyi termék- és bioélelmi-
szer-vásár, termelői piac, valamint
vegan főzőiskola várja az érdeklő-
dőket. 
Találkozzon és beszélgessen el a he-
lyi termelőkkel, a legjobb Gödöllő
környéki kézműves termékek készí-
tőivel. Kóstolja meg a legízletesebb
idényzöldségeket, gyümölcsöket és
helyi termékeket kedvezményesen! 

Ha egész évben minőségi élelemhez
szeretne jutni, itt megismerkedhet a
környék gazdaságaival és kedvez-
ményesen vásárolhat tőlük friss élel-
met. Ha szívesen venne helyi terme-
lőtől származó jó minőségű sajtot, ga-
bonafélét, baromfit, burgonyát, zöld-
ségeket, iratkozzon fel a G7 hírle-
velére.

Programok:
A 10 órától kezdődő fesztiválon be-
mutatkozik a nemrég alakult Gödöllői
Helyi Élelmiszer Tanács (G7). A G7 a
helyi, friss és egészséges élelmisze-
rek termelésének, feldolgozásának,
kereskedelmének és fogyasztásának
serkentését, az egészséges életmód
megismertetését tűzte ki célul Gödöl-
lő térségében. A kezdeményezés a he-
lyi társadalmi együttműködés és gaz-

daságfejlesztés elvén alapul; célki-
tűzése, hogy kevesebb környezeti ter-
heléssel juthassunk friss és egész-
séges élelmiszerhez Gödöllő kör-
nyékén, erősödjön meg egy helyi ter-
melők-fogyasztók közvetlen és közeli
kapcsolatán alapuló élelmiszerrend-
szer.

Az aratási ünnepen délelőtt 10
órától végigkísérhető az aratási mun-
kálatok minden fázisa: lesz cséplés,
őrlés, majd jön a dagasztás, kenyér-
sütés. 

A 11 órától kezdődő Science Café
rendezvényen Növénytermesztés és
alapanyag minőség címmel dr. Varga
Adrienne egyetemi adjunktus (SZIE
KTI), majd az egészséges táplál-
kozásról Kisa Judit dietetikus
(SOTE), a Helyi gazdálkodás, helyi
pénzek témában pedig Nagy Gábor
(Gödölye Szövetkezet) tart témafel-
vető előadást. A Science Caféban tu-
dósok és érdeklődők találkozhatnak,
hogy egy csésze kávé mellett beszél-
getve megismerhessék a Gödöllői
Helyi Élelmiszer Tanács sokrétű te-
vékenységét. Jöjjön el és tegye fel
kérdéseit a Gödöllői Helyi Élelmiszer
Tanács szakértőinek!

A gyerekeket egész napos prog-
ramokkal várjuk – lesz kötélverés,
termés-és szalmakép készítés, kreatív
rajzverseny, kézműves foglalkozá-
sok, papírmasé szobrászat, papírbú-
torok készítése, ismerkedés hagyo-
mányos kertészeti, földművelő gé-
pekkel, eszközökkel és kéziszerszá-
mokkal.

A belépő tartalmaz egy vegan vagy

hagyományos ebédet a kertészet fris-
sen szedett bioterményeiből, melyet
Fodor Sándor, a Solier Cafe séfje
készít el a vendégeknek. 
Az ebéd végén kezdődő tombolán
Gödöllő környéki helyi termékeket
lehet nyerni.

Délután 13:30-tól Euritmia bemu-
tató, majd a Szederfa Otthon vetített-
képes előadása látható. 14:30-tól Mit
egyen a gyerek? címmel rendezünk
beszélgetést az otthoni étrendről és a
Gödöllő környéki közétkeztetésről.
Levezetésként pedig táncházzal és
tánctanítással várjuk a kertben felállí-
tott színpadon.

A belépő ára magában foglalja va-
lamennyi programon való részvételt,
az ingyenes kisbusz járatot és az ebé-
det.
Belépő felnőtt: 1.000 Ft, gyermek:
500 Ft, kedvezményes családi belépő
2+2: 2.000 Ft.
A helyszínre és vissza ingyenes kis-
busz járatot biztosítunk. Indulás
Gödöllő vasútállomásról folyama-
tosan, igény szerint.

Kedvezményes családi belépőre
előzetesen lehet regisztrálni!

Regisztráció és további információk:
http://solier-green.blogspot.com/
Telefon: 20-322-0372.

Szervezők és támogatók: 
GAK Nonprofit Közhasznú Kft, Ker-
tészeti tanüzem, Babatvölgyi Bio-
kertészet Tanüzem, Környezet- és
Tájgazdálkodási Intézet, SZIE HÖK,
ESSRG Környezeti Társadalomku-
tatók, Gödöllői Gépmúzeum, GATE
Zöld Klub Egyesület, GreenDepen-
dent Egyesület, Nyitott Kert Alapít-
vány, Gödölye Szövetkezet, Szederfa
Otthon, Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közalapítvány,
Solier Cafe, Művészetek Háza,
Gödöllői Szolgálat, Veresi Krónika,
Gödöllő város Önkormányzata, Varga
Dániel Grafikus, Bokréta néptánc
csoport, helyi civilszervezetek önkén-
tesei.

sc

Szeretettel köszönjük mindazon támogatóink adomá-
nyát, akik a moldvai Lészpedről érkezett csángó gyere-
kek magyarországi nyaralását segítették.

Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
Büttner Sarolta szervező

Aratóünnepi fesztivál Babatpusztán

Gödöllői részvétellel

Ön szerint Fontos-e a turimus fejlesztése Gödöllőn?  igen    nem

Örülne-e neki, ha Gödöllőre még több turista érkezne?  igen    nem

Fontos-e több turisztikai információs hely kialakítása a városban?  igen    nem

Hallott-e már arról, hogy Gödöllő 2011-ben a Barokk éve lesz ?  igen    nem

Ön szerint jó ötlet-e tematikus évek kialakítása a turizmus fejlesztésére?       igen    nem

Szeretné-e, hogy a Főtéren több kulturális rendezvény legyen?  igen    nem

Szeretné-e, hogy gödöllő igazán virágos város legyen?   igen    nem

dr. Gémesi György polgármester

Országszerte hőség-
riadó volt hétfőn, és
az időjárás előrejel-
zés szerint egész hé-
ten jóval meghaladja
majd a csúcshőmér-
séklet a 30 fokot.
Ezért a Gödöllői Lo-
kálpatrióta Klub szer-
vezésében – mint az
elmúlt 5 évben min-
dig – most is lesz víz-
osztás a déli órákban a
város főterén és a pia-
con. jb

Itt a kánikula – ismét vízosztás

Hagyományosan a városháza
dísztermében rendezett ün-
nepséget a gödöllői Védőnői
Szolgálat az anyatejes táplálás
világnapja alkalmából július
9-én.  A rendezvényen Pintér
Zoltán alpolgármester üdvöz-
lő szavait követően rövid mű-
sorral kedveskedtek a részt ve-
vőknek, és köszöntötték azo-
kat az édesanyákat is, akik sa-
ját gyermekük táplálása mellett másoknak is juttatnak anyatejet. 
Az anyatejes táplálás, vagy más néven a szoptatás világnapját 1992-től tartják
világszerte az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF kezdeményezésére.
Elindításában jelentős szerepet játszott, hogy  világszerte egyre több csecsemő
hal meg azért, mert nem jut anyatejhez. jk

Az Anyatej világnapja

Fontosnak tartja-e a kis- és középvállalkozások fejlesztését? igen   nem

ön szerint milyen munkahelyekre lenne szükség gödöllőn?..........................................

....................................................................................................................................

........................................................................................................
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És ha Leonardo da Vinci nagysze-
rű és titokzatos festményén, me-
lyet Mona Lisának vagy Giocon-
dának nevezünk, nem mást,
mint a Mester anyját láthatjuk?

Sok feltételezés jött már létre, kit ábrá-
zol a kép. Még az is vita tárgyát képezte,
férfi vagy nő ragyogtatja-e róla ránk rej-
télyes mosolyát. Leonardónak több
olyan művét ismerjük, melyen nem
egyértelműen felismerhető a megfestett
személy neme. Ilyen például a Keresz-
telő Szent János. Az utolsó vacsora Já-
nos apostola köré egész kalandregényt
szőttek a közelmúltban: talán nem is Já-
nos, hanem Mária Magdolna. 

Honnét Leonardo hajlama arra, hogy
ne tegyen határozott különbséget a ne-
mek között? Talán volt a környezetében
olyan valaki, aki hol férfiként, hol nő-
ként szerepelt.

Az anyja? Az anyjáról nem sok tud-
ható. Mint leány hozta világra gyerme-
két. Egy magányos, „megesett” nőnek
sokféle nehézséggel kellett a korban, a
XV. században szembenéznie. Hátha
még a gyermeke közelében akart ma-
radni mindenáron. Hátha még nem csak
a gyermeke, de ő maga is rendkívüli
személyiség volt. S miért ne lehetett
volna rendkívüli? Akitől a fia jórészt
örökölte a tehetségét. 

Robin Maxwell Kaliforniában élő
írónő korábbi műveiben is előszeretettel
vállalkozott a szinte lehetetlenre. Arra,
hogy újrateremti a múltat. Hogy meg-
fejti, regényes formába önti a múlt egy-
egy érdekfeszítő szeletét. A Boleyn An-
na titkos naplója, A szűz, A vad írek, Az

elveszett hercegek és más korábbi regé-
nyei mind fantáziadús fikciók: így is le-
hetett volna. Ez is történhetett volna. 

Valószínűsíti a valószínűsíthetőt.
Nem légből kapja témáit, alapos törté-
nelmi ismeretek birtokában vág neki a
kibontásuknak. A Leonardo da Vinci
feltételezett anyjáról szóló regény a XV.
századi Firenzébe visz.  Mely városnak
a Medici család a vezető hatalma. Tör-
ténetünk idején éppen a legnevezete-
sebb Medici, Lorenzo, akit Il Magnifi-
cóként emlegetnek. A férfinak öltözött,
Cato álnevet viselő Caterina, aki serdü-
lő fiát, a Verrocchio műtermébe mű-
vésztanoncnak állt Leonardót követi,
hamarosan Il Magnifico baráti köréhez
tartozik. A képességei, a műveltsége al-
kalmassá teszik arra, hogy helytálljon
ebben a társaságban. Özvegy apja mel-
lett a latin és a görög nyelvet, valamint
annak a mesterségét, a patikusságot is
megtanulta. 

Mivel otthon, Vinciben már akár
önállóan is dolgozott az apja üzletében,
képes rá, hogy saját patikát nyisson Fi-
renzében. Ez lesz a belépő számára a
legelőkelőbb körökbe. 

Tanúja lehet annak, fia – aki persze
tudja, hogy édesanyját tisztelheti a Ca-
tóként, férfiként élő személyben – ho-
gyan boldogul választott hivatásában.
Milyen sikereket ér el, vagy milyen ve-
szedelmekbe sodródik. A reneszánsz
idején járunk, újjászületik az antik kul-
túrafelfogás, szépségeszmény, ugyan-
akkor ennek az újjászületésnek ellenzői
is működnek, méghozzá igen hatéko-
nyan. Egyre inkább jogerőre kap az ink-
vizíció intézménye, Firenzében Savana-

rola dominikánus szerzetes indul harcba
a lakosság „bűnös” életmódja ellen. 

Fellobog a máglya, sok értékes, gyö-
nyörű tárgy a martaléka lesz. De ami
még szörnyűbb, eretnekséggel vádolt
emberek is máglyán égnek el. Már pati-
kusnak lenni is bűn. Az üzletet bezárják.
Leonardo Milánóba veszi az útját, ott lel
megbízatásokra, Lorenzo Medici meg-
hal, Itáliába francia csapatok törnek be,
s Firenze korábbi fénye már csak hamu
alatti parázsként pislákol.

Signora da Vinci a regény szerint
1500-ban a mindössze nyolc éve felfe-
dezett Újvilágba távozik.  

Majd egyszer csak Bianca Sforza, lá-
nyaként szeretett barátnője, házassága
révén a Szent Római Birodalom csá-
szárnéja kap egy ládát. Cato, avagy Ca-
terina minden értékét elküldte benne a
számára. Könyveket, patikaszereket,
fiának általa őrzött feljegyzéseit, vázla-
tait. Tudta, eljön még az ideje, hogy
mindezek kikerüljenek a láda sötétjéből
a hozzá hasonlóan felvilágosult, fiata-
labb asszony jóvoltából. 
(Robin Maxwell: Signora da Vinci)   nád

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A lángész anyja

ISMÉT JUTALOM A JÓ TANULÓKNAK!

A BAGOLY KÖNYVESBOLT a korábbiakhoz híven az idén is KEDVEZMÉNYT AD azoknak a diákoknak, 
akik eredményesen zárták a tanévet. JÚLIUS VÉGÉIG a szótárak és a nyelvkönyvek kivételével

10 százalékos kedvezménnyel vásárolhatnak a bolt kínálatából azok, 
akik kitűnő vagy jeles eredményt értek el. 

A kedvezmény július végéig, a bizonyítvány felmutatása mellett vehető igénybe.

Lapzártánk után, július 13-án, 19
órakor zajlott le a trieszti Mira-
mare kastély Banfield Tripcovich
termében a Sisi a történelem
helyszínein című operettbemuta-
tó előadása. A 41. Nemzetközi
Operett Fesztivál keretében szín-
padra állított darab hazai pre-
mierje július 29-30-án lesz a Gö-
döllői Királyi Kastélyban.

A  „Giuseppe Verdi“ Színház által szer-
vezett, a maga nemében egyedülálló
Nemzetközi Operett Fesztivált július 8-
24. között tartják. A program egyik kü-
lönlegessége a Sisi a történelem helyszí-
nein című operett előadása.

Az Ernst és Hubert Marischka Sissy
című műve alapján készült darab ősbe-
mutatóját 1932. december 23-án tartot-

ták Bécsben. Az operett zenéjét Fritz
Kreisler bécsi zeneszerző és hegedű-
művész szerezte. A zene, akárcsak
Kreisler minden műve, behízelgően
szép, szerencsés egyvelege a bécsi me-
lódiáknak és az akkori idők izgalmas
dzsessz-ritmusainak.

Felbukkan benne a szerző legismer-
tebb kompozíciója, a „Schön Rosma-
rin“, valamint egy másik szám, a
„Liebesleid“ dallama is, melyek rendkí-
vül közkedvelté váltak. 

A történet egyike az Elisabeth Wit-
telsbach bajor hercegnőről, azaz Sisiről
szóló tündérmeséknek. Arról szól, hogy
lett a gyerekkori pajtásokból, Ferenc Jó-
zsefből és Sisiből férj és feleség, mind-
ezt persze a szokásos és nagyon élveze-
tes operett-fordulatokon, cselszövése-
ken, kalandokon keresztül. A most szín-

re kerülő előadás igazi mesévé dolgozta
át a darabot. A Trieszti Operett Feszti-
válon már korábban is szerepelt a darab,
1995-ben illetve 1996-ban Gino Landi
rendezésében, Daniela Mazzucato fő-
szereplésével. 

Az idei bemutató különlegessége,
hogy a darab egy teljesen új dramatur-
giai változatban kerül a közönség elé.
Az operett bejárja az Erzsébet királyné
által ismert helyeket, így tehát a trieszti
bemutatót egy magyarországi követi jú-
lius 29-30-án a  királyi kastélyban, majd
Gödöllő után a görögországi Korfun lé-
vő Achilleion villában mutatják be, ahol
Erzsébet királyné hosszasan időzött.

A Gödöllői Királyi Kastélyban Fel-
földi Anikó vezeti el a közönséget  a
XIX. század császári világába, az ő sza-
vaira felfűzve hangzanak fel Kreisler
operettjének legszebb dallamai. A fősze-
repekben Keszei Borit, Kónya Kriszti-
nát, László Boldizsárt és Geiger La-
jost láthatja a közönség. 

jk

A Gödöllői Királyi Kastély a Szent
István Egyetem Mezőgazdaság-
és Környezettudományi Karának
Kertészeti Tanüzemével, a Fré-
déric Chopin Zeneiskolával és az
Ad Libitum – Gödöllő Alapítvány-
nyal közösen július első hétvégé-
jén Szirmok és dallamok című
programcsokorral várta az ér-
deklődőket.

A rendezvények közül a városi együttes
által életre keltett Gödöllői Nemzetközi
Fúvószenekari Fesztivál már hagyo-
mánnyá érett, hiszen harmadik alkalom-

mal került sorra szombaton a város több
közterületére is kiterjesztve. A házigaz-

da Gödöllői Városi Fúvószenekar mel-
lett az Abonyi Fúvószenekar, a Szolnoki
Ifjúsági Fúvószenekar, valamint az
Olaszországból érkezett Banda di San

Lorenzo Parabiaggio
(képünkön) a zeneiro-
dalom legkülönbö-
zőbb műfajainak da-
rabjait szólaltatta meg.
A rendezvény külön-
legességéhez hozzájá-
rult az alsóparki egye-
temi kertészet száz
színben pompázó vi-
rágjainak bemutatója
is. A látogatók nem-
csak a kellemes han-
gulat emlékét vihették

magukkal, hanem vásárolhattak is a vi-
rágkölteményekből. it

Július 3-án nyílt meg a Gödöllői
Iparművészeti Műhelyben a Kert
emlékbe című képző- és iparmű-vé-
szeti kiállítás abból az alkalomból,
hogy pontosan 10 éve rendez a GIM
az Alkotóház kertjével összefüggő
tárlatot.

Az első sikeres kertrendezvény óta többek
között olyan témák szerepeltek, mint például
vízi kert, japán kert, zöld kert; a jubileum alkalmából idén külön tematika nincs,
most az emlékezésé, az emlékeztetésé a főszerep. Mindezt 29 képző- és iparművész
alkotásain keresztül lehet megtenni, ráadásul a megnyitó közönsége most láthatta
először Körösfői-Kriesch Aladár festő- és iparművész, a Gödöllői Művésztelep
alapítójának labirintust, kertet, madarakat ábrázoló 1905-ben készített színes rajzát,
amit Róth Miksa üvegművésznek dedikált.
A kert ihlette képző- és iparművészeti munkák mellett divatbemutatót is láthattak az
egybegyűltek, melyen – a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetemen pár éve végzett – fiatal textil- és ruhater-

vező művészek
kollekcióit mu-
tatták be. A tárla-
ton emellett meg
lehetett tekinteni
Orosz István
plakátművész-
nek a „kert” té-
makörében ké-
szített alkotá-
sait is.
A kiállítás szep-
tember 26-ig lá-
togatható.           cr

Bemutató a királyi kastélyban

Sisi a történelem helyszínein

Jelentős változást jelentett a máriabesnyői városrész életében a Dam-
janich János Általános Iskola átadása, ami nemcsak korszerűbb okta-
tási körülményeket teremtett, hanem színházterme révén a terület
kulturális életét is fellendítette. 

A következő hetekben egy új kezde-
ményezésnek ad otthont az intéz-
mény. Mint azt Szűcs Józsefné
igazgatótól megtudtuk, az iskola ud-
varát úgy alakították ki, hogy sza-
badtéri előadásokra is alkalmas le-
gyen. Ezt a lehetőséget szeretnék ki-
használni, hogy színvonlas előadá-
sokkal tovább bővítsék az itt élők
számára nyújtható kulturális kínála-
tot. Augusztusban és szeptemberben

négy alkalommal rendeznek szabadtéri előadást, melyeken a gödöllői előadók mel-
lett más színvonalas színházi produkciókat láthat majd a közönség. Augusztus 6-án
a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című előadását tekinthetik meg az ér-
deklődők, majd augusztus 29-én a Hair című musicalt mutatják be. Szeptember 8-án
a Talamba Ütőegyüttes ad itt koncertet, szeptember 18-án pedig a L'art pour l'art
Társulat szerez majd vidám perceket a közönségnek. jk

Szabadtéri előadások a Damjanich iskolában

Újabb színvonalas programok

GIM-Ház – tárlat és divatbemutató

Jubileumi kert kiállítás

Fúvószenekari Fesztivál – harmadszor

Szirmok és dallamok
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KERT EMLÉKBE

Orosz István grafikusművész az elmúlt tíz évben, a
GIM-Ház kerttémájú kiállításaihoz tervezett plakátjai
az előtérben tekinthetők meg.

A kiállítás 2010. szeptember 26-ig látogatható,
minden szombaton és vasárnap 14-18 óráig.

GIM-HÁZ
Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóháza 

Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660, 
e-mail gimhaz@invitel.hu 

www.gimhaz.hu

2010. május 15-től pénteken, szom-
baton és vasárnap 10-18 óra között
egyénileg is látogatható a Gödöllői
Királyi Kastély Barokk Színháza!
További információ: 28/410-124

2010. 

március 20-november 14.:

REMSEY JENŐ GYÖRGY 
(1885-1980) 

festőművész, író 

EMLÉKKIÁLLÍTÁSA

KÉPZŐMŰVÉSZETI 

KIÁLLÍTÁS

A múzeumi boltban és a 
múzeumban kapható

REMSEY JENŐ GYÖRGY
(1885-1980) 

festőművész, író 

emlékkiállítás katalógusa, 

a tárlat összes színes képével

Ára: 1.000 Ft

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5. 
Tel.: 422-002

www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY 

címmel jubileumi, csoportos képző- és iparmű-
vészeti kiállítás látható a Gödöllői Iparművé-
szeti Műhely alkotóházában.
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Csiba József életútjának feldolgozása – tudomá-
sunk szerint – még a helytörténet-kutatás értékes
eredményeket ígérő feladata. Emlékeinkben egy
olyan színes közéleti személyiségként él a tele-
pülésről évtizedeken át egyedüli gödöllőiként tu-
dósító Józsi bácsi, aki – mint egy „emberi bűvös
kocka” – számolatlan variációban alkalmazta,
hasznosította adottságait, ismeretanyagát és jár-
tasságát. Ezáltal olyan ismertségre tett szert Gö-
döllőn, hogy kislánya egyik sétájukon több mint
háromszáz embert számolt meg, aki köszönt neki
az utcán, míg a „Hegyről” leért a város központ-
jába.

A Csiba család pozsonyi és felvidéki ágakkal
gyökerezik a múltba. Gödöllőre Gyöngyös kör-
nyékéről kerültek, a Grassalkovich uradalom sző-
lőműveseiként.  

Csiba József 1920. június 3-án született Gödöl-
lőn. Az elemi iskola után Pécelre járt polgáriba, majd Rebb
Károlynál tanult és szabadult fel. (A Rebb nevet dicsérte töb-
bek között a Premontrei Gimnázium bádogos munkája és a
nagymarosi római katolikus templom toronysisakjának fe-
dése.)  Az akkori Gödöllőn méltán nagy tiszteletnek örvendő,
jó nevű lakatos, vízvezeték-szerelő és bádogos családnál sa-
játította el a szakmai ismeretek mellett azt a szemléletet is,
amely szerint a kontárt a mestertől az különbözteti meg, hogy
a mester után a ház asszonyának soha nem kell takarítót hív-
nia, vagy magának takarítania. 

A második világháború oroszországi hadszínteréről Fülöp
István segítségével tért haza. Visszaemlékezése szerint kilá-
tástalanul vánszorogtak hazafelé, amikor megállt mellettük
egy teherautó és az azon utazó földije azt mondta: „addig
nem megyünk tovább, amíg a Csiba Jóskát fel nem vesszük”.
(Fülöp István autószerelő mesterként dolgozott Gödöllőn.
Élete alkonyán a Gödöllő Vállalkozója kitüntetésben ré-
szesült.)

Csiba József szakmájában került a
MÁV-hoz, s onnan ment nyugdíjba.
A Józsefvárosi Pályafenntartási Fő-
nökség 8-as számú pályamesteri sza-
kaszánál dolgozott. Rákostól Aszó-
dig, Aszódtól Balassagyarmatig a so-
rompók karbantartása volt a fő fela-
data. Feladatai közé tartozott még
ugyanezen vonalszakaszokon az üze-
mi és szociális létesítmények vízellá-
tásának és a berendezések működő-
képességének biztosítása. 1963-ban
elhatározta, hogy elvégzi a vasútgé-
pészeti technikumot. Elkezdte a tanu-
lást. Az esti iskola hétvégi elfoglaltsá-
got is jelentett. Alig járt egy évet,
amikor Tury Nagy Sándor, az akkori
tanácselnök megbetegedett, és őt ker-
ték fel arra, hogy helyettesítse mun-
kájában. A kérésnek eleget tett, de a
tanulmányainak folytatásában ez ak-
kor nehézséget jelentett, arra nem maradt ideje a több mint
egy évig tartó helyettesítés során. 

S itt kell a már említett „emberi bűvös kockának” egy kö-
vetkező felületére tekintenünk. Csiba József 1950-től 1990-ig
tagja volt a gödöllői tanácsnak. Tanácstagi munkájának csu-
pán két, jellegzetes eseményét elevenítjük fel.

Az első a Petőfi szobor felállításának ügye. De ez sem 
vegytiszta tanácstagi szerepvállalás! Csiba József ugyanis
1952-től sajtótudósító volt. „Több mit ötven kötetben őrzi
azokat a lapszámokat, melyekben írásával szerepel. Az egyik
lapon csak négy soros hírrel, a másikon folytatásos cikk va-

lamelyik ré-
szével” – ír-
tuk ezeken a
hasábokon
1999-ben. 
Újságban tet-
te szóvá,
hogy a ködbe
látszik veszni
a Petőfi szo-
bor felállítá-
sának terve.
Ezután az ak-
kori tanácsel-
nök őt bízta
meg azzal,
hogy vigye
végig az
ügyet. Ennek
é rdekében

számos emberrel találkozott, például az egyik legismertebb
Petőfi kutatóval, Dienes Andrással. A két és fél méter magas,
bronzból készült Petőfi-szobrot, Turáni Kovács István alko-
tását, a gödöllői március 15-ék jelképét, 1955. augusztus 21-
én leplezték le. 
„– Az én Petőfim! – sóhajt fel, amikor kezébe veszi a gödöl-
lői útikönyvet és kinyitja, ahol a szoborról készült fotót látjuk.
Azután tovább lapoz, és újra belelkesedik: – Az én Erzsébe-
tem! A hatvanas években ugyanis a megrongált királynészo-
bor helyreállításán fáradozott.” – folytatódott az említett cikk
a Gödöllői Szolgálatban.  
1987. december 7-én, a királyné születésének közelgő 150.
évfordulójára összeállított visszaemlékezésében Csiba József
felidézte, hogy az 1951-ben ledöntött és Gödöllőről elhurcolt
szobor közel 13 évig hiányzott az Erzsébet parkból. „1964-
ben a községi tanács végrehajtó bizottsági ülésén Berze Á. Já-
nos titkár említést tett, hogy a tanácstagi beszámolókon egyre
többen kérdezik, mi lesz az Erzsébet királyné szoborral.

Berze Á. János észrevételéhez
többen szóltak. Budai Zoltán párt-
titkár felé magam jegyeztem meg:
Gödöllőn a lakosság a jó királyné-
nak emlékét kívánja őrizni és elis-
merni a művészi alkotást. Tury
Nagy Sándor tanácselnök megje-
gyezte, nem lát semmi kivetniva-
lót abban, hogy a szobor visszaál-
líttassék. Javasolta, hogy minden
külső ünnepség nélkül állíttassék
vissza. Berze Á. János javasolta,
hogy Csiba József vegye kezébe a
visszaállítás munkáját. Megje-
gyeztem, abban az esetben válla-
lom, ha a VB. határozatban bíz
meg. Bárki megkérdezheti, hogy a
köztéri szobor visszaállítását ki
engedélyezte. Megbízás esetén
néhány hónap múlva áll a szobor a
helyén, hangsúlyoztam”.  Ez a pil-

lanat 1964. június 6-án, 18 óra 56 perckor következett be. 
A visszaemlékezésben mindazok neve is szerepel, akik ré-

szesei voltak a felújításnak és a felállításnak. Az sem véletlen,
hogy Csiba József sok emberrel tudott együtt dolgozni – mert
sok embert ismert. Ebben bizonyára szerepet játszott az is,
hogy Kódó Sándorral és Barna Ottóval hármasban számos
utcában ők kötötték rá a házakat az elektromos hálózatra. Itt
érdemes megemlíteni azt a történetet is, melynek végén
egyetlen délután 33 hírrel kopogtatott a Pest Megyei Hírlap
szerkesztőségének ajtaján. Vasutas szakszervezeti titkárként
Jóska bácsi megkérte az egyik értekezlet résztvevőit, írják le
egy papírra, mire készülnek a falujukban. Ezekből dolgozott
az ügyeletes szerkesztő a következő héten. Csiba József tudó-
sította a lapot arról, hogy 1969. április 25-én az Alsóparkban
54 Celsius-fok hőmérsékletű vizet termeltek ki a Vízkutató és
Fúróvállalat debreceni egységének dolgozói – akik esténként
a Csiba családnál nézték a tévét, és nem gördítettek akadályt
az elé, hogy a családfő megfürödjön a Rákos-patakba enge-
dett meleg vízben. 

Nagy szerelmese volt a sportnak. A járási majd körzeti baj-
nokságok szövetségi napjainak elmaradhatatlan szereplője-
ként hozta-vitte és írta a híreket. Figyelemmel kísérte a
sportolói pályafutásokat az atlétikától a postagalambsportig.

Dolgozószobájának íróasztalán az üveg alatt ma is szere-
tett családtagjainak fényképei sorakoznak. Csiba József, aki
1986-ban kapta meg a Gödöllő Város díszpolgára kitüntetést,
2003. október 11-én hunyt el. Felesége, Sáray Klára, akivel
1948-ban házasodtak össze és gyermekei – József (1948),
Erzsébet (1949) és Csaba (1954) – büszkén őrzik emlékét an-
nak az embernek, aki sokat tett azért, hogy további jelentős
személyekről is megemlékezzen a gödöllői helytörténet-írás. bg

Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy
előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol találunk
olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek. Vannak, akik országos hírnévnek örvende-
nek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük szeretnénk
megismertetni kedves Olvasóinkat!

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Csiba József (1920-2003) vasutas, újságíró, Gödöllő város díszpolgára 

A Gödöllői Értékvédő Közhasz-
nú Egyesület felhívásának
eredményeként elkészült, és
felállították az egykori sze-
cessziós művésztelep alapító-
ja, Nagy Sándor, és felesége,
Kriesch Laura síremlékét. Így
végre méltó körülmények kö-
zött nyugodhat a két művész a
Dózsa György úti temetőben. 

Az Értékvédő Egye-
sület egyrészt saját
forrásaiból, a meg-
hirdetett gyűjtésből
befolyt pénzből, va-
lamint szponzorok
és a Gödöllői Városi Múzeum Gödöl-
lői Művésztelep Alapítványa segítsé-
gével készíttette el a síremléket, ami
Ambrus Aladár, erdélyi származású
fafaragó munkája. Az egy tőből kinö-
vő két kopjafa jól szimbolizálja a két
személy összetartozását. Ezeken a két
művész neve, születési és halálozási
dátuma mellett közös monogramju-
kat, valamint az állíttató szervezet ne-
vét is feltüntették.

Mint azt Gaálné dr. Merva Má-
ria, a városi múzeum igazgatója el-
mondta, a síremlék kiválasztásakor
nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy
hűek maradjanak ahhoz, amit eredeti-

leg Remsey András készített, illetve
az itt nyugvó két művész szellemisé-
géhez. Emellett figyelembe vették a
család óhaját is, hogy egy természet-
közeli, a szülőföld üzenetét hordozó
alkotás kerüljön felállításra. A követ-
kező hetekben sor kerül a hantok fel-
töltésére és virágosítására is.

A síremlék avatására a tervek sze-
rint szeptember 18-án, szombaton 10
órakor kerül sor, ami egyben a Kultu-
rális Örökségi Napok gödöllői ren-
dezvényeinek nyitó eseménye lesz.

(k.j.)

Nagy Sándor és Kriesch Laura síremléke

Eredményes összefogás

Két asszony ült Portugáliában, úgy tíz
évvel ezelőtt és egymás szavába vágva
idézték a boldog gyermekkort, a múlt
század húszas éveit. Az idősebb hölgy
Apponyi Geraldine már nem él, Horthy
Istvánné viszont igen. Kettőjük barátsá-
gáról a kormányzó-helyettes özvegye
mesélt 2001. szeptemberében a Gödöl-
lői Királyi Kastélyban
Özv. Horthy Istvánné lánykori neve sze-
rint: gróf Edelsheim Gyulai Ilona. Ő
volt az a leányka, aki a Szlovákiához

tartozó Dolve Lefantovicén kötött örök-
barátságot a félárva Apponyi Geraldin-
nel. Ilona grófnő később ifj. Horthy Ist-
vánné lett, míg Geraldine Albánia ki-
rálynéja.
Tegyük hozzá, első és egyet-
len felséges asszonya a ki-
csiny országnak. Esküvője
1938-ban világszenzáció
volt. A történetről szívesen
és hitelesen beszélt Hor-
thyné, ugyanis nővérét, Ma-
rittát kérték fel az egyik ko-
szorúslánynak. 
A tündérmese így kezdődött:
Egyszer volt, hol nem volt
egy király, kinek Budapes-
ten tartózkodó húgai feleséget kerestek
bátyjuknak. És nagyon gyorsan találtak
is, méghozzá egy fénykép alapján, Ap-
ponyi Geraldine személyében, aki ép-
pen akkor a Szépművészeti Múzeum-
ban katalógusokat árult. Zogu királyt el-
bűvölte az ifjú hölgy varázslatos szépsé-
ge, így meg is hívta Tiranába. A szemé-
lyes megismerkedéskor – ahogy az me-
sében lenni szokott – meglátni és meg-
szeretni egy pillanata műve volt. A ma-
gyar grófkisasszony Tiranában mondta
ki a boldogító igent a nálánál húsz évvel

idősebb Zogu királynak. Horthyné el-
mesélte, hogy nemcsak az ara, hanem a
koszorúslányok is a párizsi Chanel-sza-
lonban készült ruhakölteményekben
pompáztak, ajándékba Cartier-karkötőt
kaptak. Horthy két ezüstszürke lipicait
küldött nászajándékba az ifjú párnak.
Egy év múlva már a trónörökös érkezé-
sének örülhettek. Ezután megszakadt a
tündérmese. Mindössze egynapos volt
Léka királyfi, amikor Mussolini fasiszta
csapatai megszállták Albániát. 
A szülés utáni napon a lázas édesanyát
és a babát matracon fektetve menekítet-
ték Görögországba. Később férje is kö-
vette; Egyiptom királya fogadta a kis
családot, majd Európa több uralkodója
menedéket adott nekik. 
Néhány évvel később a már özvegy ki-
rályasszony és fia Dél-Afrikában telepe-
dett le, majd a mesebeli jó tündér újra
fordított életükön. A volt szocialista or-
szágokon végigsöprő történelmi fordu-
lat visszarepítette őket Európába. 
Hat évtizednyi emigráció után, 2002-
ben Apponyi Geraldine – fia, menye és
unokája társaságában –– érkezett vissza
Albániába. Az afrikai és a tiranai idő-
járás közötti különbséget nehezen tűrte
idős szervezete. 87 éves korában hunyt
el, több ezren búcsúztak a fehér tulipán

hercegnőjétől, ahogy Gerladine-t nevez-
ték új hazájában. 
A mesék szokásos fordulata, hogy itt a
vége. Esetünkben ez így hiteles: magyar
származású édesanyja halála óta is Ti-
ranában él a trónörökös és a fia, akit II.
Léka néven jegyeznek a családfán. Az
albán külügyminisztériumban dolgozó
fiatalember a Gödöllői Királyi Kastély-
ban tett látogatásakor elmondta: örül,
hogy eljöhetett nagyanyja szülőhazájá-
ba, Magyarországra. 

Szabó Margit

Vissza a gyökerekhez

Egy igazi tündérmese

II. Leka és felesége magánlátogatás keretében kereste fel Gödöllőt, ahol
Krassay László alpolgármester és prof. dr. Körösvölgyi László vezetésével
megtekintette a királyi kastélyt.
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Kellemetlen meglepetések...

Állati csípések
A hétköznapi életben a legtöbb
gerinctelen állat által okozott
fájdalmat csípésnek nevezzük.
Alaposabban szemügyre véve
azonban a fájdalomokozás me-
chanizmusát rájöhetünk, hogy
a legtöbb esetben a legnagyobb
jóindulattal sem lehet csípés-
nek tekinteni.

Mi csíp, mi harap?
Köztudott, hogy egyes csalánozó

(medúzák) és puhatestű (csiga) fajok
csípése akár halálos is lehet, de ilye-
nek szerencsére Magyarországon
nem fordulnak elő. A legtöbb fajt ma-
gába foglaló ízeltlábúak azonban már
okozhatnak kellemetlen emléket.

Méhek és darazsak
A legismertebb, rettegett hazai ro-

varcsoportok a hártyásszárnyúak kö-
zé tartoznak. A méhek és darazsak to-
jócsöve fullánkká módosult, sőt még
méregmirigy is kapcsolódik hozzá.
Míg a méhek elsősorban védekezés-
ből csípnek, addig a darazsak terület-
védelmi okokból spontán támadhat-
nak. A méhek méregmirigye többek
közt peptideket (mellitin), fehérjéket
(apamin), aminokat (histamin) és en-
zimeket (foszfolipáz, hialuronidáz)
termel. Ezek általában lokális gyulla-
dást okoznak, de idegbénító (neuroto-
xikus) és vérnyomáscsökkentő hatá-
suk is van. Allergiás egyénekre akár
halálos is lehet. A darazsak méreg-
anyagai aminokból és polipeptidek-
ből állnak, szúrásuk igen fájdalmas,
allergia esetén, vagy ha nagy mennyi-
ségű méreg jut a szervezetbe, halálos
is lehet. A méh- és a darázscsípést
nem könnyű megkülönböztetni, mi-
vel a méhek fullánkja kicsiny horog-
ban végződik, az esetek többségében
az áldozatban marad.

Hangyák, poloskák, bolhák
és egyéb kellemetlenségek

A hártyásszárnyúak közé tartozó
hangyák egyes fajai is ismertek csípé-
sükről, itt azonban valójában harapás
történik. Erős rágó szájszervükkel
megsebzik az áldozatot, majd han-
gyasavat fecskendeznek a sérülésbe.
A poloskák is egy teljesen más me-
chanizmusú sebzést fejlesztettek ki.
Szájszervük, az ún. szipóka, két rész-
ből áll, egy szúrósörtéből, amivel seb-
zést okoznak és néhány csőből. A csö-
vek egy részén nyálat juttatnak a seb-
be (ez okozhat bőrirritációt), más ré-
szük a folyadék (vér) felszívásában
játszik szerepet. Az 1 cm-t el nem érő
bolhák szintén kellemetlen lakótár-
sak. A vérszívó paraziták csípése bőr-
reakciót vált ki, közismert az ún. bol-
haekcéma. A bolhafajok döntő több-
sége emlősök vérét szívja (kisebb ré-
szük madarakét), az ember környeze-
tében leggyakrabban a macskabolha
egyedei fordulnak elő.

Tucatnyi hazai rovarcsoport is-
mert, amelyek egyes fajai védekezés-
ként fejlett rágó szájszervét használja,
de többségében ezek a harapások
csak fájdalmat okoznak, a bőr folyto-
nosságát megszüntetni nem tudják.
Néhányat megemlítve: szöcskék, sás-
kák, bogarak, de ismételnénk: csupán
néhány faj, s harapásuk teljesen ártal-
matlan.

Szúnyogok, pókok
A nyári napok nem kívánt vendé-

gei, a szúnyogok a kétszárnyúak közé
tartoznak. Szúró-szívó szájszervük-
kel bőrirritációt okozó vegyületeket
juttatnak a bőrbe. Csípésük közepe
fehér, tömött, körülötte vörös, csalán-
kiütésszerű udvar keletkezik. Erősen
viszkető, amely néhány óra alatt el-
múlik, az elkapart csípés azonban ma-
radandó heggel gyógyul. A legna-
gyobb veszélyt azonban az általuk
terjesztett kórokozók jelentik. Ismert,
hogy a trópusokon a malária kóroko-
zóját szúnyogok terjesztik (a második
világháború után hazánkban is elter-
jedt volt), a hazai fajok elsősorban ke-
vésbé veszélyes vírusok terjesztésé-
ben játszanak szerepet.

A pókok szájszerve az ún. csáp-
rágó, amely csípőkaromban végző-
dik, a karom végén méregmirigy nyí-
lik. Néhány faj kivételével valameny-
nyi póknak van méregmirigye, mely-
nek az elsődleges funkciója az áldo-
zat megbénítása. Ismertek olyan fa-
jok, amelyek csípése az emberre is
veszélyes, de Közép-Európában nem
fordul elő olyan pók, amely komoly
veszélyt jelenthet. Néhány hazai faj
csípése helyi gyulladást okozhat.

Csípések, harapások ellátása
Nyugtassuk meg a sérültet, ha a

fullánk látszik, távolítsuk el, de
ügyeljünk arra, hogy a méregmirigyet
ne nyomjuk meg. Célszerű a csípés,
harapás helyét fertőtleníteni, majd je-
ges vagy hideg borogatást helyezni
rá. Kövessük figyelemmel a sérült ál-
lapotát (keringés, légzés), szükség
esetén hívjunk orvosi segítséget. A
darazsak és hangyák csípése savas
kémhatású, ezeket szódabikarbóná-
val, ammóniaoldattal vagy szappanos
vízzel semlegesíthetjük. A méhek csí-

pése lúgos kémhatású, ezt
ecettel lehet semlegesíteni.
Poloska, szúnyog és bolhacsí-
pések esetén érdemes antihisz-
tamint alkalmazni a viszketés
csökkentése érdekében.

Allergiás reakciók
Egyes embereknél előfor-

dulhat, hogy allergiásak egyes
rovarok (hazánkban elsősor-
ban méhek, darazsak) csípésé-
re. Ilyenkor helyi allergiás
reakció, illetve akár az egész

szervezetet érintő súlyos allergiás fo-
lyamat, ún. anafilaxiás sokk alakulhat
ki. Az anafilaxiás folyamat előfelté-
tele a szenzibilizálódás. Az allergén-
nel történő első találkozás során el-
lenanyagok keletkeznek, melyek a hí-
zósejtekhez, illetve a bazofil granulo-

citák felszínéhez kötődnek. Az anafi-
laxiás reakció elindítója az allergén-
nel történő újabb találkozás. Hiszta-
min és egyéb mediátorok felszaba-
dulása indul meg.

Helyi tünetként – még a toxinok
hatására – viszketés, fájdalom, bőrpír,
duzzanat jelenik meg. Amennyiben
allergiás reakció indul, akkor na-
gyobb területen, akár testszerte visz-
ketés, urticaria (csalánkiütés), bőrpír
jelenik meg, melyhez gyengeség,
émelygés, hányás társulhat. Súlyos
állapotot jelez, ha vérnyomásesés,

szapora pulzus,hörgőgörcs miatti ne-
hézlégzés észlelhető. Nagyfokú reak-
ció vagy túlérzékenység esetén a be-
teg igen gyorsan életveszélyes álla-
potba kerülhet, ekkor sokktüneteket,
légzés-, keringésmegállást észlelhe-
tünk. 

Külön kell szólni a nyelv, gége te-
rületét érintő folyamatokról. Lehet
egyrészt helyi – közvetlen toxinhatás
miatt bekövetkező – reakció, például,
ha nyári melegben darázs került az
üdítőbe, és megisszuk. Másrészt al-
lergiás folyamat részjelenségeként
súlyos állapotot jelez. Az ilyen beteg
duzzadtnak érzi a torkát, hangja mé-
lyül, rekedtté válik, majd akár be-
szédképtelenné válik. Nagyfokú duz-
zanat légúti akadályt, légzési nehéz-
séget, akár fulladást is okozhat. Kül-
sőleg megduzzadhat a nyelv, vala-
mint az ajkak.

Elsősegélynyújtói teendők
A megelőzés allergiás esetekben

igen fontos. Képezheti ezt ismert al-
lergén kerülése, állati eredetű csípé-
sektől való óvakodás, esetleg gyógy-
szer magunknál tartása. Nagyon fon-
tos a gyors felismerés, mely jelen
esetben életet menthet. Mindig figye-
lemfelhívó, ha a tünetek testszerte ki-
alakulnak, illetve ha gyorsan zajlik a
folyamat. Ilyen esetekben nem sza-
bad várni, azonnal mentőt kell hívni.
Nyugalomba kell helyezni a beteget,
szükség esetén sokk-fektetést kell ki-
alakítani. Egyelőre nem széles kör-
ben, de megjelentek – súlyos esetben
használatos – adrenalin injekciós ki-
szerelések, melyeteket a rászoruló
akár önmagának is beadhat. Ugyan-
akkor lényegében ez az egyetlen
olyan állapotrosszabbodás, amikor
gyógyszer adása segélynyújtó által
indokolt lehet. Segítséget jelenthet
korán adott kalcium.

Mit tesznek a kiérkező
mentők?

A betegek ellátása számtalan körül-
ménytől függ. Az alábbi ellátások

csak nagy általánosság-
ban igazak, ezektől jelen-
tős mértékben eltérő ellá-
tás is indokolt lehet.

Enyhébb tünetek és
megfelelő keringés ese-
tén általában antihiszta-
minkészítmények, szte-
roid adása történik. Fon-
tos, hogy az ilyen bete-
gek nyugalomba kerülje-
nek. A gyors állapotrosz-
szabbodás veszélye miatt
indokolt infúzió beköté-

se. Lehetővé válik többszöri gyógy-
szer bejuttatás, „nyitott vénával“ ren-
delkezünk, hiszen gyors keringés ösz-
szeomlás esetén nehéz vénát találni a
betegnél. Ezen felül megfelelő meny-
nyiségű folyadékot is kell infúzió for-
májában pótolni. Amennyiben kiérke-
zéskor már súlyos állapotban talál-
ható a sérült, akkor elsőnek válasz-
tandó szer az adrenalin, illetve fel kell
készülni az esetleg szükségessé váló
újraélesztésre, a légutak eszközös
biztosítására.

(pts)

Keresztes pók

Darázs

Ágyi poloska

Újságunk is rendeszeresen beszámol a nagyhalászi gólyacsalád
életéről. Sajnos idén nem sok jó dolog történt a fészek körül. Elő-
ször a hideg idő miatt pusztult el két fióka a négyből, most pedig
az anyamadár Harmat. 

A tojó a fészkét védve két másik, fiatal
gólyapárt zavart el és a harc közben egy
villanyvezetéknek ütközött, ami azon-
nal végzett vele. Az anyamadár halálá-
ról szinte valamennyi országos TV-csa-
torna, de még nemzetközi médiumok is
beszámoltak. Sajnos hazánkban a lég-
vezetékek több ezer madár életét oltják
ki évente. Ez ellen csak szigeteléssel le-
hetne védekezni, de az több milliárd fo-
rintba kerülne. A két fiókát most az apa
Halász neveli tovább, és a kicsik (Gyöngyhalász és Gyöngyharmat) majd ha-
marosan vele, illetve a többi gólyával indulnak neki az afrikai útnak. Azt még
nem lehet tudni, hogy jövőre Halász talál-e magának egy új párt és esetleg az-
zal alapít családot, vagy a fészket egy fiatal gólyapár foglalja majd el.            pts

Elpusztult a világ leghíresebb gólyája

Immár második alkalommal rendezték
meg a Hungária Agárklub éves klubki-
állítását a Gödöllői királyi Kastély
parkjában. A kutyák arisztokratáinak is
nevezett agarakból több százat hoztak
el a városba. A helyszín kiválasztása
sem véletlen, hiszen Erzsébet királyné
– akinek a gödöllői kastély kedvenc la-
kóhelyének számított – is több agarat
tartott. Kedvence a kastély parkjában
eltemetett Sahdow ír farkas kutya volt,
amit egykor Viktória angol
királynőtől kapott ajándék-
ba.  Az agarak mindig is elő-
kelő jelenségek voltak, nem
csoda tehát, hogy vagyonok-
ba kerültek. Így csak a ne-
mesi réteg tudta megengedni
magának az agarászás örö-
meit. Az agarak megjelenése
eleganciát, kimértséget tük-
röz. Olyanok, mint az arisz-
tokraták maguk. Reméljük,
jövőre újra itt köszönthetjük
ezeket a fenséges kutyákat.

pts

Sok vízre és árnyékos, hűs helyre van
szükségük a háziállatoknak a hirtelen
jött júliusi kánikulában – figyelmeztet-
tek állatvédők közleményükben. 
A nagy melegben a tűző napon láncon
tartott kutyák rövid idő alatt hőgutát
kaphatnak, ami akár végzetes is lehet

számukra. A gazdák felelősséggel tar-
toznak állataikért, gondatlanságuk ilyen
esetben akár kétévi szabadságvesztéssel
is büntethető.
Szükséges a háziállatok gyakori itatása
és bundájuk megnedvesítése – hangsú-
lyozta az Orpheus Állatvédő Egyesület.
Egyúttal arra is felhívták a figyelmet,
hogy még véletlenül se hagyja senki a
gépjárműben a háziállatát, mivel az autó

belseje akár hatvan fokosra is felhevül-
het.
Az állatvédők szerint a bajra utal, ha egy
állat erősen liheg, nyelve állandóan ki-
lóg és színe sötétebb a megszokottnál.
Ilyen esetben tanácsuk szerint gyors fo-
lyadékpótlással és állatorvosi beavatko-
zással lehet segíteni a napszúrást kapott
állaton. pts

Agarak a kastélyban

Védjük háziállatainkat a hőségtől! 
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Július 12-18-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Július 19-25-ig: Alma Gyógyyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 418-002.
Július 26-aug. 1-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,
70/550- 3377

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

A Segítség 

Közalapítvány 

(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Tel.: 28/529-131; 529-138. 

Fax: 28/529-255) 
köszöni azoknak a segítségét, akik

adójuk 1 százalékával a tavalyi
évben támogatták az alapítványt. 

A jövőben is számítunk 
támogatásukra. Köszönjük!

Számlaszám: 
BBRT 10103836-13223239-

00000003.

FELHÍVÁS PARLAGFŰMENTESÍTÉSRE

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény értelmében minden földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbim-
bójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntar-
tani.

A védekezési kötelezettség ellenőrzését belterületen a települési jegyző,
külterületen a körzeti földhivatal végzi.
Amennyiben a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, úgy parlagfű elleni közérdekű védekezést kell el-
rendelni.
Belterületen a közérdekű védekezést a jegyző, külterületen a Mezőgazdasá-
gi Szakigazgatási Hivatal területi szerve rendeli el. A közérdekű védekezés
költsége a földhasználót terheli.
A közérdekű védekezés elrendelése önmagában megalapozza a növényvé-
delmi bírság kiszabását. A bírságot a 2008. szeptemberi jogszabályváltozá-
sokat követően mind belterületen, mind pedig külterületen a Mezőgazdasá-
gi Szakigazgatási Hivatal jogosult kiszabni. 
A növényvédelmi bírság mértéke 15.000.-5.000.000.-Ft között határoz-
ható meg, s ismételten kiszabható.
Fentiek alapján felhívjuk minden földhasználó, földtulajdonos, termelő
figyelmét, hogy legkésőbb 2010. június 30-ig, majd szükség szerinti gya-
korisággal ismételten végezzék el ingatlanuk parlagfű és egyéb gyomok
elleni mentesítését!

Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda

ÁLLÁS
KERTÉSZT (gondnoki feladatokkal) és TAKARÍTÓNŐT

keresünk gödöllői családi házba napi 8 vagy napi 4 órás munkakörbe, 
akár délutánra is, esetleg a hét bizonyos napjaira. 

Fizetés megegyezés szerint.
Megbízható, leinformálható munkaerő jelentkezését várjuk a

06-20-4338993-as telefonszámon.

Alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány bemutatását kérjük.

Tájékoztató a nyári megjelenésről

A Gödöllői Szolgálat tájékoztatja a tisztelt olvasókat és
partnereit, hogy június 30-tól augusztus 25-ig az alábbi

időpontokban jelenik meg az újság: 

JÚLIUS 28.     AUGUSZTUS 11.       AUGUSZTUS 25. 

A HIRDETÉSFELVÉTEL
az alábbi időpontokban zárva tart:

július 1-2.           július 26-30.               augusztus 9-13. 

Felhívás – Gödöllő Vállalkozója Díj

Tisztelt Gödöllői Polgárok!

Gödöllő Város Önkormányzata „Gödöllő Vállalkozója” Díjat adomá-
nyoz azoknak a köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, tár-
sas vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve veze-
tő tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgál-
tatási tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági életében, a lakos-
ság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve
jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak
bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.
„Gödöllő Vállalkozója” Díj évente két személynek adományozható.

Kérem, hogy javaslatával segítse a döntéshozókat. Indoklással alátá-
masztott javaslatát 2010. július 15-ig szíveskedjen a Polgármesteri Hiva-
tal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára eljuttatni.

Segítő együttműködését kérve:
Tisztelettel: 

Halász Levente, a Gazdasági Bizottság elnöke sk.

Az Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálat munkatársai a Társa-
dalmi Megújulás Operatív Prog-
ram keretében kiírt iskolai te-
hetséggondozás témakörében
sikeresen pályáztak. 
(TÁMOP – 3.4.3 – 08/1)

Programunk célja, hogy a Gödöllöi
kistérségben tanuló iskolás gyerme-
kek tehetséggondozása intézményes
keretek között valósuljon meg. Kü-
lönös tekintettel azokra a tanulókra,
akik helyzetükből adódóan a mai ma-
gyar iskolarendszerben nem tudják
képességeiket kellőképpen érvénye-
síteni külső szakmai, pedagógiai se-
gítség nélkül.

A projektben részletesen kidolgo-
zott 60 órás pedagógusképzés lehe-
tővé teszi, hogy a résztvevők tudása
bővüljön, szemléletük változzon, po-
zitív attitűdjük kialakuljon. Terveink
szerint – felmenő rendszerben – a pá-
lyázat segítségével hozzávetőlegesen
30 százalékkal bővülni fog az álta-
lunk ellátott és mentorált gyermekek
száma a kistérségen belül.

Változó világunkban az oktatásnak
számolnia kell azzal, hogy új és más
képességek váltak hangsúlyossá nap-
jainkban. Felértékelődött az informá-
ciók gyors feldolgozásának a képes-
sége. Kiváló vizualitással nagyon sok
információhoz juthatnak azok is, akik
számára az olvasás nehézséget jelent.
A helyzetek gyors felfogása, értéke-
lése, a hatékony szervezési képessé-
gek, társas készségek sokkal nagyobb
esélyt jelentenek a sikerre, mint a ha-
gyományos képességek. A tehetségek
iránti igény egyre erőteljesebben je-
lentkezik, ezért a tehetséggondozás
kiemelt fontosságú kérdés. 
Elkerülhetetlen a tehetséggondozás-

nak a mindennapi oktatásban történő
kiépítése, különösen a sok rosszul tel-
jesítő, ám tehetséges diák kimarad a
fejlesztésből.

A kistérségben dolgozó pedagógu-
sok számára felkínált – a pályázat ál-
tal finanszírozott – programunk a kö-
vetkezőket foglalja magában:

– 30 órás elméleti képzés, melynek
során a pedagógusok a tehetséggon-
dozással, a tehetséges tanulókkal kap-
csolatos módszertani ismereteket, a
szűrési protokoll elméleti hátterét sa-
játítják el.

– 30 órás gyakorlati képzés a szű-
rési technikák készségszintű elsajátí-
tását, valamint az oktatásban is alkal-
mazható kreativitás- és személyiség-
fejlesztő módszerek saját élmény-
alapú megtapasztalását kipróbálását
tartalmazza. A képzésnek e modulja
egyben a képzésben résztvevő peda-
gógusok mentálhigiéniás megsegíté-
sét is szolgálja.

A képzés lehetőséget teremt arra,
hogy a résztvevő pedagógusok az ok-
tatási intézményükben kompetens
módon korszerű technikákat alkal-
mazva segítsék és mentorálják a te-
hetséges tanulókat. Így az általános
iskola keretein belül szerepet kap a
gyermekek képességeinek sokoldalú
kibontakoztatása, a sikeres továbbta-
nulás lehetősége. 

Programunk megvalósításához
olyan csapatot szervezünk, melynek
tagjai egymást segítve és kiegészítve,
jókedvvel és lendülettel képesek
együtt dolgozni céljaink megvalósí-
tása érdekében.

Elérhetőségeink: EPSZ, Gödöllő. 
Tel.: 06-28/410-454 (8-14 óráig), Stu-
pekné Darányi Ildikó: 
20/299-5597.
e-mail:epsztehetseg@gmail.com
honlap: www.godolloikisterseg.hu

epsz

Tehetség – tehetséges, lehetőség – lehetséges…

Pedagógiai Szakszolgálat

Gödöllő és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítvány
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)

közhasznúsági jelentése.

Adószám: 19184513-1-13

A házipénztárban 83.000,- Ft van, a
lekötött bankszámlán 2.008.593,-
Ft van, a folyószámlán 93.649,- Ft.

2009. évi bevételek:
Támogatás: 500.000,- Ft
SzJA 1 %: 7.000,- Ft
Tárgyi eszköz értékesítés:
230.000,- Ft

Összesen: 737.000,- Ft

Költségek:
Könyvelői havidíj: 18.720,- Ft/hó
Könyvvizsgálói díj: 180.000,-Ft/év
Karbantartási díj: 10.500,- Ft/hó

Tájékoztatás 
Méhzárlat feloldása

Tájékoztatunk minden érdekeltet,
hogy a Gödöllő Kerületi Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-ellen-
őrző Hivatal kerületi főállatorvosa
a mézelő méhek nyúlós költésrot-
hadása miatt – az alábbi területe-
ken – elrendelt községi zárlatot 
Domony, Vácegres, Iklad, Bag
község, Aszód város és Gödöllő
város babatpusztai közigazgatási
területén (a város keleti részén a
máriabesnyői temető határáig)
2010. 06. 08-i dátummal

Gödöllő város és Szada község
közigazgatási területén 2010. 06.
18-i dátummal feloldotta.

Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda

NINCS MEGELÉGEDVE
HALLÁSÁVAL?

BESZÉDMEGÉRTÉSI
PROBLÉMÁI VANNAK?

SZERETTEL VÁRJUK
INGYENES  

HALLÁSSZŰRÉSÜNKÖN!

SZŰRÉS HELYE: 
Hallókészülék Szalon Gödöllő,
Dózsa György út 2. (az Erzsébet
Királyné Szálloda udvarában)

SZŰRÉS IDEJE: 
Folyamatos, minden nap

hétfőtől-péntekig,  9-16-óráig.
INFORMÁCIÓ: 
06-20-508-7044.
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NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22               Kávéház: 7–22

Információ: Vörös Péter (06-70-523-7857)
Asztalfoglalás: 28/816-819,  szobafoglalás és információ: 28/816-817

info@erzsebetkiralynehotel.hu
Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

NYÁRI ÍZKAVALKÁD !

HÉTVÉGENKÉNT GYERMEK SAROK!
Hangulatos kerthelyiség!

Grill zöldségek
Grill húsok

Roston sült halak
Salátaféleségek többféle öntettel

Fagylalt- és gyümölcskelyhek
Koktélok, hűsítő italok
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A Művészetek Háza felújítása mi-
att a Damjanich János Általános
Iskolában rendezték meg a 20-
09/2010-es tanév Jó tanuló, jó
sportoló díjátadó ünnepségét jú-
nius 23-án. A 2009/2010-es tan-
évben is számos kiemelkedő
eredményt értek el az általános-
és a középiskolában tanuló diák-
jaink. 

Az oktatási intézmények az idén is ja-
vaslatot tehettek azokra a tanulókra,
akik kiemelkedő tanulmányi és sport-
eredményeket értek el, valamint példa-
mutató közösségi munkát végeztek. 
Az iskolák idén is javaslatot tehettek
azokra a tanulókra, akik kiemelkedő ta-
nulmányi és sporteredményeket értek
el, valamint példamutató közösségi
munkát végeztek. Így ők a „Jó tanuló és
jó sportoló”, a „Zeneiskola Legkiválóbb
Növendéke”, valamint a „Szakma Ki-
váló Tanulója” díjakat vehetik át városi
ünnepségünkön. Az Oktatási Miniszté-
rium által kiírt és engedélyezett tanul-
mányi versenyeken az országos helye-
zéseket elérő tanulók neveit hallhattuk. 
Premontrei Gimnázium tanulói: Sza-
bó Doris, Szabó Diána, Csigi Balázs,
Répai Attila, Kerekes Dávid, Alekosz
Petrosz, Péter Fruzsina, Korosa Petra,
Kovács Boróka, Pintér Richárd, Wirn-
hardt Bálint, Bancsics Máté, Hajdu Sán-
dor, Millner Balázs, Pintér Richárd, Ta-
kács Flóra, Csigi Máté, Szinvai Márk,
Pesthy Sándor, Pitlik László, Déri Máté,
Tóth László, Hegedűs Ferenc, Holczin-
ger János, Kollár János, Manninger Ka-
tica, Gémesi Botond, Bancsics Máté.
Török Ignác Gimnázium tanulói:
Kardos Anita, Bakumenko Lubov, Er-
dős János, Kohut Lilla, László Lívia,
Bajczi Krisztián, Simon Anita, Illés Ré-
ka, Pintér Balázs, Ország Tamás, Ti-bor-
cz Nikolett Kitti, Rácz Zoltán, Göntér
Balázs, Fülöp Csaba Gergő, Orbán
István, Török Tímea, Mucsi Éva, Szabó
Bence.
Református Líceum tanulói: Szkordi-
lisz Emilia. Damjanich János Általá-
nos Iskola tanulói: Lukács Lilla. Petőfi
Sándor Általános Iskola tanulói: Kiss
Máté Márk, Wittmann Imola, Greczma-
jer Tibor, Utassy Kata, Lakner András.
Erkel Ferenc Általános Iskola
tanulói: Juhász Boglárka, Faber Dóra,
Szabó Dávid Harangozó Lili, Harango-
zó Laura. Szent Imre Katolikus Álta-

lános Iskola tanulói: Durucz Tamás,
Léber Lili, Dékány Gergely Petőfi Sán-
dor Általános Iskola tanulói: Greczma-
jer Tibor.
A megyei versenyek – kémia, matema-
tika, nyelvi, történelmi, földrajzi, termé-
szetismeretei, szépkiejtési, olimpia-tör-
téneti - 1-3. helyezettjei közül az alábbi
tanulókra lehetünk büszkék: A közép-
iskolák közül a Török Ignác Gimná-
ziumból: Babityi Máté, Szabó Bence,
Kramer Fanni, Mucsi Éva, Szabó Dá-
niel, Török Tímea, Gyenes Attila, Le
Marcell, Stencel Tamás, Réfi Krisztián,
Kukucska Dániel, Sándor Bence, Kal-
már Marcell, Vitos Norbert, Rácz Zol-
tán, Ollári Márton, Kohut Lilla, Vass
Nándor, Petráki Adrián, Göntér Balázs,
Bernáth Alexandra, Tauber Pálma, Kiss
Dániel, tanáraik: Veszelyné Fábri Zsu-
zsa, Thuróczy Erzsébet, Balázsné Zsigó
Ágnes, Karasz Gyöngyi, Törökné dr.
Bodzsár Mária, Hegedűs Gyöngyi, Ba-
logh Norbert, Puskás Melinda, Guba
Lajosné, Albro Stanley, Tóth Katalin,
Tormáné Udvardi Ágnes. A Premon-
trei Szent Norbert Gimnáziumból:
Volter Domonkos, Dékány József, Ju-
hász Petra, Pató Evelin, Hermann Nor-
bert, Juhász Péter, Márta Boldizsár, Mil-
lner Dániel, Benyhe Ágota, Pitlik Lász-
ló, Mórász Bálint, Hunyadi Botond,
Orova Márton, Csaba Márton, Sipos
Gergő, Takács Flóra, Bancsics Máté,
Pápai Márton, Pintér Richárd, Pitlik
Mátyás, Szélig Ádám. Tanáraik: Virág
Ágnes, Vancsó Éva, Horváth Tímea,
Babicz Mária, Albert Emőke, Wirn-
hardtné Matolcsi Erzsébet, Szabóné Ek-
ker Éva, Hegedűsné Láng Andrea, dr.
Seresné Ádám Csilla, Vancsó Imréné. A
Református Líceumból: Kubinyi Ta-
más, Nagy Dénes, Teszári Miklós, Bíró
Mihály, Bíró Anna, Bense Ákos, Pováz-
sony Brúnó, Mikolay Edvárd, Soós
Gergely, Hamar Gergely, tanáraik: Unyi
Tamás , Horváth Zsolt
Általános Iskoláink közül a Damja-

nich János Általános Iskola tanulói:
Lukács Lilla és  Czabarka Amarilla. Ta-
náraik: dr. Buzás Mihályné és Béres
Ágota. Erkel Ferenc Általános Iskola
tanulói: Harangozó Lili, Harangozó
Laura. Tanáruk: Tóthné Terjánszki Éva
A Petőfi Sándor Általános Iskola tan-
ulói: Utassy Kata, Taska Tamás, Smuk
András, Kiss Máté, Greczmajer Tibor.
Végi Orsolya, Bácskai Fanni, Kovács
Renáta, Lakner András. Tanáraik: Ba-

kóné Rusznák Rózsa, Bajkainé Szaszler
Zsuzsanna, Katonáné Kiss Györgyi,
Horváth Krisztina, Mélykuti Gáborné,
Kádár Gabriella, Zsigri Marianna, Mol-
nár Henriette. A Szent Imre Katolikus
Általános Iskola tanulói: Kiss Zita,
Mészáros Bence, Léber Lilien, Szekeres
Bálint, Komáromi Zsófia, Szabó Enikő.
Tanárok: Tüske Mónika, Tóth Katalin. 
Az Országos Szakma Kiváló Tanuló-
ja versenyen kiemelkedő eredményt ért
el a Madách Imre Szakközép és Sza-
kiskola tanulója: Ruga Péter vil-
lanyszerelő tanuló, aki az Országos
Szakma Kiváló Tanulója versenyen,
írásbeli, szóbeli és szóbeli vizsgaré-
szekből jeles érdemjegyet kapott.
Felkészítő tanára: Fehér Endréné. A
Frédéric Chopin Zeneiskola növen-
dékei közül kiemelkedő teljesítményt
nyújtott: Kocsis Ádám, Simon Tamás,
Valastyán Gergő, Sápi Viktor, Szabó
Mátyás, Kiscibri énekegyüttes, tagjai:
Albert Janka, Czabarka Amarilla, An-
nus Réka, Halasi Adél, Hanelda Luca,
Kaszás Adél, Kányai Lili, Lukács Lilla,
Teszáry Borbála.  Albert Janka, Kovács
Borbála, Plachy Dániel, Animato Con-
sort (Kovács Borbála, Laurán Apolka,
Farkas Benedek, Oláh Judit), Laurán
Apolka, Hegedűs Eszter, Furulya együt-
tes (Hiripi Abigél, Bagyin Enikő, Meny-
hért Kata, Asztalos Dorottya), Czirle
Fanny, Ella Dorottya, Koltai Brigitta,
Langer Ágnes, Ella Orsolya,  Kiss Do-
rottya, Holczinger András, Rácz Zoltán,
Szajkovics Ádám, Gungl Ábel, Katona
Márk, Szilágyi Benjámin, Ittzés Péter,
Mikulik Márton, Szajkovics Ádám.
A Diákolimpia Országos Döntőjébe is
több gödöllői sportoló került be, akik
közül a legjobb eredményt a követke-
zők érték el: A Diákolimpia Országos
elődöntőjében harmadik helyen végzett
a Török Ignác Gimnázium V. korcso-
portos lány röplabda csapata. Edzőjük:
Wirnhardt Oszkár és Kelemen Kriszti-
na, az Erkel Ferenc Általános Iskola III.
korcsoportos fiú röplabda csapata. Ed-
zőjük: Gadanecz György, valamint a
Petőfi Sándor Általános Iskola III. kor-
csoportos fiú röplabda csapata. Edző-
jük: Wirnhardt Oszkár. Második helyen
végzett a Török Ignác Gimnázium IV.
korcsoportos lány kosárlabda csapata.
Edzőjük: Szabó Tamás, a Református
Líceum V. korcsoportos lány kosárlabda
csapata. Edzőjük: Mácsai Tamás és Iski
Zsolt, valamint az Erkel Ferenc Általá-
nos Iskola III. és IV. korcsoportos lány
röplabda csapata. Edzőjük: Szabados
István. Deák Nagy Marcell a TIG tanu-
lója, Kovács Janka, edzőjük: Benkő
Ákos. Gombás Bence, Csíki Anna, ed-

ző: Gőz Tibor, testnevelő: Péli Sándor.
Szente Dániel, a Református Líceum ta-
nulója. Csillag Zsófia, Reznák Attila,
Orbán Éva, Havjár Lilla, Bencsik Dá-
niel, Bencsik Gergely, Szamosi András,
Illyés Zsanett, Kamarás Szilárd, Kinde
Dalma, Simonváros Csanád, Katona
Márk Edzőik: Gadanecz György, Köh-
ler Ákos, Szörényi István, Kinde Kál-
mán. Testnevelőik: Pál István, Grófné
Szalai Erika, Tüske Mónika, Gáspárné
Kolozs Julianna, Janosik Györgyi, Mál-
nási Csizmadia Kata. 
Az Erkel Ferenc Általános Iskola tanu-
lói az atlétikai csapatversenyeken a kö-
vetkező helyezéseket érték el: a III. kor-
csoportos lány mezei futóversenyen a
10, a IV. korcsoportos fiú távolugrásban
a 7, a III-IV. korcsoportos 10x200 mé-
teres váltóban a 7, valamint a IV. kor-
csoportban Berényi Iván, Moldován-
Horváth Katinka, Ajkler Eszter, edzőik:
Benkő Ákos, Máté Alpár, Gadanecz
György.
Kecskés Balázs, edzője: Szűcs Tibor.
Szakály Borbála a Hajós Alfréd Általá-
nos Iskola tanulója edzője: Ladányi Be-
atrix, tanára: Ács Tibor. Hévizi Kristóf,
Bencsik Emese, Katona Áron edzőjük:
Ács Tibor. Atlétikában, a Hajós Alfréd
Iskola tanulói Ujvári Izabella, Kovács
Emma, Szmrtyka Júlia, edzők: Benkő
Á., Gadanecz Gy., testnevelők: Zsem-
bery Tamásné, Ács T., Gadanecz Gy.
Triatlon sportágban Eperjesy Benjamin,
Palkovics Áron, Kovács Márk. Úszás-
ban a 4x50 méteres váltóban diákolim-
pián 4. helyen végzett a Hajós Alfréd
Általános Iskola csapata. Tanáraik:
Zsembery Tamásné, Ács Tibor, Kole-
szárné Petrovszki Mariann.
A Petőfi Sándor Általános Iskola III. ko-
rcsoportos lány röplabda csapata a 6.
helyet szerezte meg a Diákolimpia Or-
szágos Döntőjében. Edzőjük: Szabados
István. Matuz Márk vívás, Az Akroba-
tikus torna Országos Döntőjében a
Damjanich János Általános Iskola tanu-
lói a lány hármas számban, újonc ko-
rosztályban 2. helyezést értek el, tagjai:
Jászi Dominika, Kenyó Petra, Tóth An-
tónia. Edzőjük: Köhler Ákosné. Urr
Norbert  a Damjanich János Általános
Iskola tanulója íjászatban gyermek kate-
góriában 5. helyezett lett. Edző: Borbély
László. Jenes Zoltán triatlon versenyen
a 9. helyet szerezte meg.
A Premontrei Szent Norbert Gimnázi-
um tanulói az atlétikai csapat versenye-
ken a következő helyezéseket érték el: a
IV. korcsoportos mezei futó lány csapat
10, a III. korcsoportos mezei futó lány
csapat a 16, a IV. korcsoportos mezei fu-
tó fiú csapat 11, az V. korcsoportos me-

zei futó fiú csapat 21, a III. korcsoportos
mezei futó fiú csapat 26,  a VI. korcso-
portos gerely fiú csapat 12. a IV. korcso-
portos lány 4x600 méteres váltó a 16 he-
lyezést érte el. A Premontrei tanulói az
atlétikai mezei futóversenye egyéniben
a következő helyezéseket érték el: Pápai
Márton első, Ferencz Anna 4, Pápai
Gergely 11, Bobok Eszter a 10. helye-
zést érte el. Az atlétikai pályabajnoksá-
gon egyéniben a következő helyezése-
ket érték el: 1500 méteren Pápai Márton
második, 600 méteren Ferencz Anna
harmadik, rúdugrásban Jilly Krisztina
harmadik, rúdugrásban Stabiszevszky
Áron 4, 1500 méteren Törő Lajos 9, 800
méteren Pápai Gergely 10 helyezést ért
el. Tájfutásban a Premontrei Szent Nor-
bert Gimnázium tanulói a következő he-
lyezéseket érték el: Kinde Mátyás má-
sodik, Kinde Vanda második, Kinde Sa-
rolta 23, Kinde Zsófia 43, Pintér Ric-
hárd a 43. helyezést érte el. Vívásban a
Gimnázium tanulói a következő helye-
zéseket érték el: kard csapatban Ban-
csics Máté és Gémesi Huba az első,
egyéniben Bancsics Máté és Gémesi
Huba a harmadik helyezést nyerte el.
Ferencz Anna duatlonban 4. helyezést
ért el, a Szellemi Diákolimpián induló
csapatuk a 8. helyezést érte el. Pintér Ta-
más kerékpáros a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium tanulója megnyerte
az XCO olimpiai cross sorozatot, Pan-
non példakép díjat kapott sport kategó-
riában és válogatott lett.
Rozsnyai Domonkos vitorlázó a Pre-
montrei Szent Norbert Gimnázium ta-
nulója, az ifjúsági Magyar Bajnokságon
6, a Balatonfüredi Európa Bajnokságon
7. helyezést ért el. Testnevelő tanárok:
Szörényi István, Mácsár Gyula, Sárdi
Erzsébet.
A Montágh Imre Általános Iskola tanu-
lói a Diákolimpiai Országos versenyén
4x400 m-es váltófutásban 1. helyet,
aranyérmet szereztek, labdarúgásban
pedig a harmadik helyen végeztek. At-
létikában, egyéniben Baranyi Károly a
400 méteres síkfutásban, Csenteri Csa-
ba 100 méteres síkfutásban lett első he-
lyezett. Tanáraik: Iski Zsolt és Lotfi 
Pedram.
A Damjanich János Általános Iskola
„Jó tanuló, Jó sportolója” Varjú Do-
minik lett, aki az akrobatikus torna,
országos diákolimpia döntő fiú páros
versenyszámában serdülő II. korosz-
tályban 1. helyezést szerzett. A
kiemelkedő sportteljesítménye mel-
lett jeles tanulmányi eredménye van.
Felkészítő tanárai Kőhler Ákosné és
Kőhler Ákos.

-lt-

Díjátadó – Jó tanuló és jó sportoló

Idén is remekeltek a diákok

Nagyszerű eredménnyel zárta az
évet a Gödöllői Kosársuli SE csa-
pata. A lányok első helyen vé-
geztek a III. Sirius kupán Maros-
vásárhelyen.

A kosársuli 95-ös csapata az U16-os 
korosztályban indult és valamennyi
mérkőzését megnyerte. A torna legérté-
kesebb játékosa Urbán Vanda lett, aki
Iványi Dalma édesanyjától vehette át a
díjat.

A lányok a marosvásárhelyi torna el-
ső fordulójában magabiztosan győzték
le a For You Szászrégent (89:15). A kö-
vetkező meccsen a román bajnokság ne-
gyedik helyezettje volt az ellenfél. A te-
mesvári együttes hatalmas centere 30
ponttal és 17 lepattanóval zárta a mér-

kőzést, ennek ellenére a GKSE nyert
63:60-ra. Kemény küzdelmet, nagy
csatát hozott a Debreceni SI elleni
mérkőzés, amely az utolsó másodper-
cig fordulatos volt és egy kosárral 
nyert a Gödöllő (60:58).  A házigaz-
dák elleni 75:42-es siker már elődön-
tőt ért. A döntőbe jutásért a Sirius ellen
léptek pályára a lányok. Ezen a mecs-
csen a 30 pontig jutó Slézinger Krisz-
tina vezetésé-
vel magabiztos
győzelmet ara-
tott a gödöllői
együttes. 

A temesvári
lányok nagyon
készültek a 
visszavágásra.
A döntő első
félidejében 24
pontig jutó cen-
tert nem sikerült
semlegesíteni.
A hosszabbítá-
sos fináléban
parádés játékkal
nyertek a mie-
ink, és ezzel
megszerezték

aranyérmet. A győztes csapat játékosai
a következők voltak: Bátori Zsófia,
Bencsik Bianka, Bencsik Boglárka,
Éder Hanga, Hollósy Réka, Radócz
Imola, Slézinger Krisztina, Tánczos
Karola, Urbán Vanda. Edző: Szabó
Tamás. 

Radócz László elnök: „Köszönjük,
hogy részt vehettünk ezen a nagysze-
rűen szervezett tornán. Erős csapatok
ellen léphettünk pályára, így értékes
győzelmet arattunk. Köszönjük Kiss
István és társai munkáját, a kedves
vendéglátást és azt a szeretetet, ami
egész héten körül vett bennünket”.       tt       

Kosárlabda – Kosársuli SE erdélyi sikere

Aranyérem Marosvásárhelyen
A Nemzeti Sportszövetség meg-
hívására Czene Attila sportpoliti-
kai államtitkár részt vett a 75
sportszövetséget tömörítő szer-
vezet elnökségi ülésén. A Ma-
gyar Sport Házában megtartott
ülésen megjelentek a Nemzeti
Sportszövetség azon partner-
szervezetei, akikkel a közelmúlt-
ban kötött megállapodást. Az ál-
lamtitkár elmondta: a jövőben a
sportot felügyelő államtitkárság
együtt kíván működni a Nemzeti
Sportszövetséggel.

Az NSSZ és partnerszervezetei által
megfogalmazott 12 ponttal kapcsolat-
ban Czene Attila kijelentette: a magyar
sport fejlesztése érdekében összeállított

szakmai anyag nagy része már most be-
illeszthető lenne a sportstratégiába.

Dr. Gémesi György, a Nemzeti
Sportszövetség elnöke hasznosnak ítélte
meg a keddi elnökségi ülést. „Az NSSZ
egy partneri kapcsolatot kínált fel a
sportot felügyelő államtitkárság felé, és
remélhetőleg elindul egy eredményes
együttműködés“ – mondta Gémesi, aki
hozzátette, hogy az NSSZ elnöksége le-
vélben fordul a Parlament Sportbizott-
ságához, Réthelyi Miklóshoz, a Nem-
zeti Erőforrás Minisztérium első embe-
réhez és a parlamenti pártokhoz azért,
hogy a látványsportokon kívül minden
Nemzeti Sportszövetség tagsággal ren-
delkező országos sportági szakszövet-
ség támogatása esetén igénybe vehető
legyen az adókedvezmény.

Államtitkári látogatás az NSSZ-nél

Az adókedvezmény volt a téma

Az AKSE HUN-TER Íjász szak-
osztálya szeretettel meghív minden
gödöllői és környékbeli íjászt az au-
gusztus 7-én megrendezésre kerülő
öröm és tréfa íjászversenyére. 
Részletes versenykiírás és program a
www.ijasz.airsoftkse.hu oldalon.

Amatőr örömíjász verseny



INGATLAN
*Eladó Gödöllő, Szent János utcában 3. emeleti, 2 szobás, 53 nm-es,
erkélyes, egyedi fűtésű lakás. Iá.: 11,5 M Ft. Tel.: 30/449-8342
*Áresés! Gödöllőn új építésű részen 1370 nm-es építési telek bekerítve
eladó. Iár:14 M Ft. 20-772-2429 
*Árcsökkenés! Gödöllőn 3 szoba + nappalis, 2 fürdőszobás, dryvit
szigeteléses új építésű ikerház kocsi beállóval eladó kulcsrakészen 22
MFt 20-7722429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU 
*GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK 4,1 MFT !!! PANORÁMÁS 600 nm-es építési telek
érvényes építési engedéllyel eladó. 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Gödöllőn, Palotakerten 44 nm-es III. emeleti, egyedi mérős, parkra néző,
jó fekvésű lakás eladó. Iár: 7.9 M FT 20-804-2102
*Gödöllőn Kastély közelében 75 nm-es 2 és félszobás stabil, de felújí-
tandó ház eladó 1500 nm-es telken 13,6 M-ért 20-772-2429  
*Újépítésű ház Szadán 3 szoba + nappalis 800 nm-es telken eladó. Iár
21,9 MFt 20-772-2428  
*Kossuth L. u.-ban szépen felújított 1 szobás, 40 nm-es, erkélyes, egye-
di fűtéses lakás eladó. Iár 8,5 MFt 20-772-2429    
*Szabadka u. 4-ben 2 szobás, erkélyes tégla, konvektoros lakás eladó
Iár:11,2 M Ft Víz, villany, festés, burkolás felújítva. 20-804-2102
*Gödöllő központjában 1+2 félszobás tégla lakás 1 emeleten Sürgősen
eladó ! Iár: 9,99MFt 20-539-1988
*Központban 3 szoba+ nappalis újépítésű ikerház eladó Iár 23,5 MFt 20-
772-2429  
*Gödöllőn központhoz közel 71 m2, 3 szobás erkélyes téglalakás eladó
Iár 14 MFt 20-772-2428  WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*János utcában 2 szoba erkélyes 52 m2 II emeleti felújított, műanyag
nyílászárós, cirkó fűtéses lakás eladó Iár 12,8Mft  20-804-2102
*Jó vétel!Befektetésnek is kiváló, Gödöllő centrumban új építésű I.emeleti
42 nm-es 1,5 szobás lakás kulcsrakészen eladó. Iár 13,6 M Ft. 20-7722429
*Erzsébet krt-on 1+2 félszobás erkélyes lakás, beépített konyhabútorral
eladó. Iár 9,2 M FT 20-8042102
*Gödöllő új építésű részén 5 szoba+nappalis 1 szintes, duplagarázsos,
duplakomfortos ház 1200 m2 gyönyörűen parkosított telekkel eladó. Iár
39MFt 20-772-2429
*Sürgősen eladó GÖDÖLLŐ Fenyvesi részen 700m2-es építési telek!
20m-es utcafront,víz, villany a telken. Iár: 7,5MFt!!  20-539-1988
*Szadán  5 szoba + nappalis, igényesen kivitelezett 2001-ben épült
családi ház eladó 1000 nm-es telken. Iár: 36,5 MFt  20-772-2429 
*Extra vétel! Gödöllőn panorámás részen 3 szoba + nappalis, duplakom-
fortos, szuterénes, garázsos, gázkazán + vegyes tüzeléses 1992-ben épült,
felújított kertes ház 1600 nm-es telken eladó. Iár 17,9 MFt 20-772-2429
*Sürgősen eladó, Gödöllő Blahai részén 103m2-es családi ház rendezett
telken, felújított állapotban, 3+fél szobával! Iár: 21,9Mft!! 20-539-1988
*Gödöllőn újépítésű környezetben családi ház eladó! 1200m2
telek,130m2 alapterület. Iár:35.5Mft! 20-539-1988

*Új építésű 1+2 félszobás lakások kertrésszel, kocsi beállóval eladók
15,7MFt-tól 20-804-2102
*Sürgősen eladó a Magyar Kázmér közben tégla, konvektoros 1+2 fél-
szobás jó állapotú lakás Iár 12,5 MFT 20-804-2102
*János utcában sürgősen eladó 60 m2 2szobás magasföldszinti, erké-
lyes konvektoros lakás Iár 9,8 MFt 20-8042102
*Sürgősen áron alul! Palotakerten parkra néző 2 szobás lakás Iár: 9.2 M
FT 20-8042102
*Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2 szobás, 60nm-es lakás
a Kazinczy Krt Iár 10,9 MFt 20-8042102
*Ügyfeleink részére keresünk eladó-kiadó, családi házakat, lakásokat!
20-772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU  
*Gödöllőn SÜRGŐSEN eladó a Munkácsy utcában, téglaépítésű háztömbben,
51 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtésű, részben felújított, 1. emeleti lakás. Iá: 9,2
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn 60 m-es, 2 szobás családi ház 705 m2-es telekkel. Iá: 10,5
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn Királytelepen 1300 nm-es telken eladó 70 nm alapterületű, 2
szobás családi ház. Iá: 20 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Harasztban 600 nm-es telken, 100 nm alapterületű, 2 + fél
szobás, belül részben felújított családi ház, pincével, melléképülettel,
garázzsal. Iá: 21,5 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban, csendes környéken 100 nm alapterületű, 3 és
fél szobás jó állapotban lévő, téglaépítésű családi ház, 1000 nm-es,
gyümölcsfákkal beültetett telekkel. Iá: 24,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Kertváros szélén, 780 m2-es telken épült, 80 m2-es 2,5 szobás
családi ház. Iá: 16 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Fenyvesben 55 nm-es (fsz.+tetőtér), nappali + 2 szobás,
befejezés előtt álló ikerház-fél, 300 nm-es telekrésszel eladó. Iá: 16,9
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn csendes belvárosi utcában 100 nm alapterületű, 3 szobás családi
ház 600 nm-es telekkel. Iá: 18,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban 140 nm alapterületű, 3 szobás családi ház,
1000 nm-es telekkel. Iá: 18,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda +3620/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás teljesen
alápincézett, nagyon jó állapotban lévő családi ház 540 nm-es örökzöldekkel
beültetett telekkel. Iá: 24,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllő belvárosában, 2007-ben épült társasházban, igényes
kialakítású, nappali + 2 szobás, 70 m2 alapterületű öröklakás, beépített
konyhabútorral 23 mFt irányáron eladó. Az ár tartalmazza a teremgarázs-
ban található gk. beálló árát is. Érd.: FŐNIX Iroda +3620/9194-870
*Gödöllőn a belvárosban, 2005-ben épült társasházban kétszintes
(73+30 m2) öröklakás. Nappali, 2 szoba, konyha kamra, fürdősz. A
lakáshoz ponyvagarázs tartozik. Iá: 24,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn Királytelep városrészen 2006-ban épült, kifogástalan állapot-
ban lévő, 177 m2 össz.lakóterű, nappali + 4 és fél szobás, 2 szintes csalá-
di ház, kis pincével, 2 beállásos garázzsal, 740 m2-es telekkel. Iá: 38 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870 
*Gödöllőn panorámás dombon, 150 m2 lakóterű, elegáns belső kialakítású
családi ház, 80 m2-es terasszal. Fsz.: nappali, szoba, konyha, fürdőszoba, wc;
tetőtér: 2 szoba, gardrób, fürdőszoba, wc. Szuterénben garázs, műhely, tároló
kialakítással. Iá: 39 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn az Erzsébet park közelében 34 nm-es, teljesen felújított, 1
szobás lakás, beépített, gépesített konyhabútorral. Iá: 8 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Szt. János utcában AKCIÓS ÁRON eladó magasföldszinti, 2
szobás gázkonvektor fűtésű lakás 9,9 mFt irányáron. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Kertváros legkeresettebb részén, 750 nm-es, parkosított
saroktelken épült 110 nm alapterületű, 3 szobás, bővíthető (40 % beépí-
thetőség) polgári jellegű családi ház garázzsal. Iá. 33 mFt. Érd: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*ÁRON ALUL eladó Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban épült, nappali +
3 szobás, 93 nm alapterületű földszintes családi ház 1500 nm-es telekkel.
Iá: 26 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Szadán 1500 nm-es, összközműves építési telkek eladók. Érd:
20/9194-870
*Bagon SÜRGŐSEN ELADÓ 1100 nm-es, örökzöldekkel és gyümölcs-
fákkal beültetett panorámás, gondozott telek, 36 m2-es (szoba, konyha,
fsz.) épülettel. Víz, villany, gáz, riasztó. Iá: 3 mFt. Érd: 20/9194-870
*ÁRON ALUL ELADÓ! Gödöllő és Szada határán, 1650 m2-es, 2 utcára
nyíló építési telken egy 37 m2-es, 1 szoba-konyhás alápincézett
lakóépület. Gyümölcsfákkal és szőlővel beültetett telek. Ár: 12 mFt. (Csak
kp fizetéssel!) FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620-9194-870
*Új építésű lakás, Városmajor u.-ban 38m2-es, parkettás, egyedi
gázfűtéses minőségi kivitelezésű lakás kulcsrakészen Ár: 12,62MFt Major
Zoltán +3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*Új építésű lakás, Városmajor u.-ban 70,5m2 háromszobás, parkettás,
egyedi gázfűtéses minőségi kivitelezésű lakás kulcsrakészen, lakás-
beszámítással is megvehető. Eladási ár: 21,52MFt Major Zoltán
+3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*Új ÉPÍTÉSŰ Lakások a Városmajor u.-ban a Haraszti részen kedvező áron
és egyedi finanszírozással eladók. Tervek megtekinthetők a Kossuth L. u.
34-ben. Major Zoltán +3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*ÚJ SORHÁZI lakások a Harasztban, Szent Imre u.-ban új építésű egyedi
tervezésű saját telekkel rendelkező egyenként 90-150 m2 nappali
+háromszoba, garázs, mosókonyha, minőségi kivitelezés, átadás kulc-
srakész állapotban. A lakások már most leköthetők! Átadás 2010 utolsó
negyedév. Lakásbeszámítással is lehetséges. Ár: 26-32 MFT Major Zoltán
+3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu 
*Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Minőségi ingatlanok www.perfektotthon.hu
*ERZSÉBET PARK közelében téglaépítésű, 60 nm-es, 2+félszobás, erké-
lyes, tágas, világos, parkra néző, konvektoros, 3.em. lakás eladó 5 nm-es
tárolóval. Kiváló közlekedés, óvoda, iskola a közelben. Iár:11,2M Ft.
Katonáné Enikő Tel: 06-30-491-5020
*Egyedi ajánlat! Gödöllőn a Nagyfenyvesben családias környezetben,
konvektoros, 1.em. 121nm-es 3szobás, nagy erkélyes lakás beépíthető
tetőtérrel, saját tárolóval, garázzsal eladó. Iár:16,9MFt. Tel: 30-491-5020
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-36620/5255-366
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.

(a Petőfi térnél)

Az iroda nyári nyitva tartása:Az iroda nyári nyitva tartása:
Hétfőn:                       zárva Hétfőn:                       zárva 
Kedd:             11:00 – 16:00 Kedd:             11:00 – 16:00 
Szerda:             8:30 – 16:00 Szerda:             8:30 – 16:00 
Csütörtök:     8:30 – 16:00 Csütörtök:     8:30 – 16:00 
Péntek:             8:30 – 12:00 Péntek:             8:30 – 12:00 

Kivéve:Kivéve:

Július 26-30.Július 26-30.
zárva.zárva.

Nyári megjelenések: Nyári megjelenések: 
JÚLIUS   28. JÚLIUS   28. 

AUGUSZTUS 11. és 25.AUGUSZTUS 11. és 25.

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen

apróhirdetést nem áll módunkban elfogad-

ni. A lapban megjelent hirdetések tar-

talmáért felelősséget nem vállalunk.
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A magyarok 2010 áprilisában napi 4

és fél órát töltöttek a TV előtt. „A

szolgáltatónak van felelőssége abban,

hogy ha az emberek ennyi ideig nézik

a televíziót, akkor azt "okosan

tegyék". Egyelőre még sokan nem

ismerik pontosan, mire képes az

IPTV és a digitális adás.” - mondta

Fejes Tibor az Invitel Zrt. lakossági

üzletág igazgatója.

A digitális adás, a rendkívül gyorsan

fejlődő IPTV technológia lehetővé

teszi, hogy tudatosabban nézhessünk

TV-t. A kizárólag digitálisan elérhető

funkciókkal nem kell a műsorhoz

igazítani a napi időbeosztást. Akár

egy időben és akár több műsort is fel

lehet venni és sok csatornán 72 órára

visszamenőleg visszanézhetők a

korábbi műsorok. A felvett

műsorokat, pedig bármikor több

megszakítással, saját időbeosztásunk

szerint nézhetjük meg és át is pörge-

thetjük a reklámokat, így spórolva

akár 20-30 percet is a tévézésen. A

gyermekeket is jobban védhetjük, ha

IPTV-re fizetünk elő, hiszen bármi-

lyen adót, vagy akár a korhatáros

filmeket is le lehet tiltatni és csak az

általunk adott kód beütése után lehet

megnézni.

2012 digitális átállás
A 2012-re tervezett digitális átállás

után végleg megszűnik az analóg sug-

árzás és a legtöbb adót már csak dig-

itálisan lehet majd fogni. A nézők

választhatnak, hogy vagy vásárolnak

egy dekódert, amely egy kisebb

antennával kiegészítve alkalmassá

teszi televíziójukat a digitális adás

fogására, vagy előfizetnek kábel-,

műholdas vagy IPTV szolgáltatásra.

Az előbbi esetben egyszeri, jelenleg

15-20 ezer forintos kiadással kell szá-

molni, az utóbbi lehetőségnél pedig

havidíjat kell fizetni. 

Az IPTV (internet protocol televi-

sion) leegyszerűsítve azt jelenti, hogy

az adás az internetes technológiát

használva (MPEG4 tömörítésben) jut

el az előfizetőkhöz, de a klasszikus

értelemben vett „internethez” semmi-

lyen köze nincs. Az IPTV a telefon-

vonalon át érkezik a lakásokba és egy

beltéri egység (set top box) alakítja át

a jelet TV képernyőre. Ez a technoló-

gia alkalmas a digitális televíziózás

minden előnyének kihasználására, de

jóval több funkcióval is rendelkezik

és rendelkezhet majd, mint a kábelen

fogható digitális adások. 

Az IPTV sem drágább
Sokan úgy gondolják, hogy az IPTV

technológia drágább, mint a kábel TV.

Pedig a szolgáltatás általában nem

drágább, mint egy „normál” kábeles

előfizetés. A nemzetközi trendek, pedig

azt mutatják, hogy az IPTV lesz a „jövő

televíziója”, mert interaktív kommu-

nikációra is alkalmas és a technológia

gyorsan, könnyen fejleszthető, jelenleg

is ez fejlődik a leggyorsabban.

Érdemes váltani és csomagban
előfizetni
Nemcsak azért érdemes IPTV-re vál-

tani, mert a számtalan új funkcióval

okosabban tévézhetünk, hanem azért

is, mert egy új előfizetéssel akár

spórolhatunk is. Lehetőség van

például arra, hogy egy csomagban

fizessünk elő az internet, telefon és

TV szolgáltatásra (Invitel Trió), vagy

ugyanerre kiegészítve mobilinternet

szolgáltatással (Invitel Quatro). Mint

Fejes Tibor elmondta -

A „csomagos” előfizetést nem csak

azért szeretik a fogyasztók, mert egy

számlát kapnak a korábbi 3-4 helyett,

hanem azért is, mert nagyobb ked-

vezményekhez juthatnak hozzá,

ár/érték arányban jobban megéri így

megvásárolni a szolgáltatásokat.

Tudatosabb tévézés
Digitális televíziózással keve-
sebb időt tölthetünk a
tévéképernyő előtt, több idő
maradhat a családra, sportra,
gyerekekre és közben a kedvenc
műsorról, focimeccsről sem kell
lemondanunk.
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*Gödöllő legszebb részén eladó egy 2001-ben épült, EXKLUZÍV, IGÉNYES
kivitelezésű, EGYSZINTES, 220 nm-es, 5 szobás, duplakomfortos családi ház
EXTRÁKKAL, 1263 nm-es, parkosított telken, TELJES BERENDEZÉSSEL! Iá:
50M Ft Érd:30/491-5020; www.otthonfutar.com /14263
*János utcában TÉGLA építésű, KONVEKTOROS, 1 emeleti, 50 nm-es, 1
+ 2 félszobás lakás, saját tárolóval eladó! IÁ: 10.5M Ft Érd:30/491-5020
*KERTVÁROSI GYÖNGYSZEM! Gödöllőn a Kodály Zoltán utca közelében,
70 m2-es, 3 Szobás ÖNÁLLÓ TÉGLAHÁZ széles, formás 1070 m2-es
ősfás telken ELADÓ. Irányár: 24.900.000 Ft. Hívjon: 0630-919-5960
www.ingatlanvadasz.hu. A RÉGI JOLI PRESSZÓ HELYÉN. Sorszám: 4050. 
*ÖRÖKPANORÁMA, CSEND ÉS NYUGALOM! Gödöllőn a Lázár Vilmos utca
laposabb részén eladó 1600 m2-es a városra néző telek. Villany a telken
belül; víz, gáz, csatorna az utcában. IRÁNYÁR: 15.500.000 Ft. Hívjon
most: 0630-919-5960, www.ingatlanvadasz.hu - A RÉGI JOLI PRESSZÓ
HELYÉN. Sorszám: 3643.
*BÍZZA RÁNK LAKÁSA, HÁZA FELÚJÍTÁSÁT! Vállaljuk lakása felújítását,
fűtés-, víz-, villanyrendszer felújításától, nyílászáró csere, és burkolás,
festés, beépített bútorok. Ha nem akar sok „mesterrel” bajlódni: 0630-
919-5960. INGATLANVADÁSZ – A RÉGI JOLI PRESSZÓ HELYÉN
*Eladó illetve kiadó ingatlanokat keresünk ügyfeleink részére, alacsony
közvetítői jutalékkal! Holdingatlan Ingatlanközvetítő iroda. Tel: Erzsi: 06-
20-555-5772, Kata 06-30-684-5516 www.holdingatlan.ingatlanok.hu
*SÜRGŐSEN ÁR ALATT ELADÓ! Veresegyházon 807nm telken 158nm, 5
szobás, 2006-BAN ÉPÜLT egyszintes IGÉNYES MEDITERRÁN családi ház
(plusz üzlethelyiség). IÁr:39.9MFt.Tel.:30/228-1060
*SÜRGŐS! KÖZPONT KÖZELI! Gödöllőn Kertvárosban, egyszintes 150 nm
felújítandó régi családi ház eladó. 6 szoba, teljes közművel, vegyes falaza-
tú, 548 nm-es telken. IÁR:15.5MFt. Tel.:30/228-1060
*SÜRGŐS! Gödöllőn NAGYFENYVESBEN 1. emeleti 3 szobás 83 nm-es
+40 nm BEÉPÍTHETŐ TETŐTÉRREL lakás, saját tárolóval, GARÁZZSAL
eladó. IÁR:16.9MFt. Tel.:30/228-1060
*(126) Isaszegen 539 m2 telken eladó, 57 m2 -es, 1,5 szobás családi
ház, melléképülettel. Irányár: 11,5MFT. 70/9433-223 www.totyo.hu 
*(210) Isaszegen 550 m2 telken eladó 90 m2–es, 3 szobás családi ház,
nyári konyhával, pincével. Irányár: 16,5MFT 70/9433-223 www.totyo.hu 
*(262)Isaszegen 1048 m2-es telken, szuterénes 104 m2 alapterületű 2
szoba + nappalis újszerű családi ház. Tetőtér beépíthető. Dupla garázs,
tároló helyiségek, (kis lakásként is használható). Áron alul: 17,9 milliós
irányáron.  70/9433-223 www.totyo.hu 
*(330) Isaszegen 638 m2 saroktelken eladó szuterénszintes,
emeletráépítéses 2 lakásos családi ház, külön villany, gázórával. 2× 3
szobás, összkomfortos. A ház leszigetelt jó állapotú. Irányár: 21,9MFT
70/9433-223 www.totyo.hu 
*Aszód központi részén ÉPÍTÉSI TELEK eladó. 1306 nm. Közművek a
telek előtt az utcában. Ikerház építésére alkalmas. Iár: 8,9 MFt. Érd: 06-
30-411-8207
*SÜRGŐS! Szadán a Pazsaki úton 1440 nm-es építési telek eladó. Hívjon,
megegyezünk! Iár: 7,9 MFt. Tel: 06-30-9960-003 
*Gödöllő mellett, Domonyvölgyben, strandhoz, horgásztóhoz közeli,
patakparti, hétvégi telkek eladók. Tel: 06-28-413-082 (este).
*SZADÁN 4,7 ha erdő osztatlan közös tulajdon eladó. Gödöllő irtvány 200
nöl földterület bekerítve eladó. Du. 06-30-406-2634
*Veresegyházán az Eresztvény utcában építési telek eladó. 1102 nm.
Kellemes és nyugodt környezet. Tel: 06-30-241-3012
*Gödöllőn Ligeti Juliska út 43.sz. alatt 344 nm közművesített telek
eladó. Tel: 06-70-384-2985
*Szadán építési telek 1205 nm, ikerház építésére is alkalmas (saroktelek),
csendes helyen, központhoz közel eladó. Érd: 20-3377-380, 20-8060-709 
*Gödöllő Központjában 1 szobás, 40 nm-es, loggiás 1. emeleti,
tehermenetes lakás eladó. Fürdő, WC, konyha felújított. Busz, HÉV 5 per-
cre. Tel: +36-30-564-3615, +36-28-415-324
*Gödöllőn, Zombor utcai felújított első emeleti, konvektoros, 1 szobás
lakás eladó. Ár: 6 millió Ft alku nélkül. Tel: 06-30-350-4346
*Gödöllőn, Palotakerten 3. em. 62 nm-es egyedi fűtéses, 2 szobás,
szigetelt lakás eladó. Iár: 11,4 millió. Tel: 06-20-363-0040
*Gödöllőn, Erzsébet körúton eladó földszinti, 2,5 szobás, téglaépítésű,
konvektoros fűtésű, 53 nm-es, felújított lakás. Ir.ár: 12,9 M Ft. Tel: +36-
20-444-4468
*Gödöllői családi házra cserélnénk (eladnánk) 2 szobás lakótelepi lakást
(városközpontban), valamint Gödöllőhöz közeli településen lévő 3 szobás,
összközműves, kertes családi házat. Tel: 06-20-968-0336

*Eladó a Szent István téren 2. emeleti, 56 nm-es, két szobás, erkélyes,
felújított öröklakás. Ár: 13 M Ft. Érd: 06-30-355-8020
*Gödöllőn, Egyetem téren 59 nm-es lakás teljesen felújítva eladó. Érd:
06-20-415-2678
*Eladó ház! Gödöllő Nagyfenyvesben 900m2–es telken 150m2 felújított
családi ház, gondozott kerttel, öntözőrendszerrel, dupla garázzsal eladó. A
telek két utcára nyílik, a háznak két különálló bejárata is van, kétgenerá-
ciós házként is használható. Iár: 35 MFt Érd: 70-604-4403, 30-469-6721
*TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nm-es telken eladó egy 1992-ben
épült 70 nm alapterületű téglaépítésű, 2 szobás nyaraló a strand
közelében. Érd: Végh Tamás - +36-70-333-1362
*Gödöllő központjában, csendes helyen eladó 2003. építésű bruttó 47 nm-es
egylégterű lakás alacsony rezsivel. (Egyedi gázfűtés, klíma, erkély, biztonsági
ajtó.) Azonnal költözhető. Iár: 11,5MFt. (Bútorozva: 12,5M.) Érd: 70-362-2672. 
*Eladó: Gödöllőn, Repülőtéri úton egy 34nm-es, galériás, szoba-konyha,
fürdőszobás lakás sorházban, kis előkerttel. Csere is érdekel. Iár: 9 MFt.
Tel: 06-30-597-0909, 06-30-856-4789 
*Eladó Palotakerten IV emeletes háztömb 2, emeletén csendes, parkra
néző 55nm-es lakás egyedi fűtéssel, tárolóval, rendezett lépcsőházzal.
Iár: 10,9M Ft. Érd: 06-20-439-6440
*Gödöllő központjában 76 nm-es felújított lakás új nyílászárókkal,
légkondicionálóval tulajdonostól eladó. Azonnal beköltözhető. Iár: 14,5
MFt. Érd: 06-70-334-5707 
*Gödöllőn a Fenyvesben, csendes zöldövezetben garázskapcsolatos,
180nm összterületű ikerház eladó. 3 szoba nappalis, +különálló szoba
garzon 500nm-es telekrésszel. Ára: 24,5MFt. Tel: 06-30-827-4272
*Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában első emeleti, laminált padlós 2 szobás,
55 nm-es lakás eladó. Iár:10,5MFt. Tel: 06-70-209-3669 
*Sürgősen eladó Gödöllőn, Zombor utcában 2. emeleti 34 nm-es, 1 szobás,
konvektoros téglalakás. Ár megegyezés szerint. Tel: 20-977-0233
*Gödöllőn, Kazinczy krt. csendes részén 2 szobás, korszerűen felújított
öröklakás 13,39 M Ft irányáron eladó. Ugyanott 15 nm-es különálló garázs
1,8 MFt. Tel: munkaidőben 06-30-719-9988, hétvégén 20-509-2000 
*Gödöllő központjában, Kossuth L. utcában 3. em. részben felújított 46
nm-es, 1,5 szobás lakás tárolóval eladó. Iár: 9,9MFt. Érd: 30-415-0856
*Gödöllőn, Munkácsy utcában 1. em. részben felújított, konvektoros 59 nm-
es, 2 szobás lakás nagy tárolóval eladó. Iár: 12,5MFt. Érd: 30-415-0856
*Gödöllőn 4 szobás, 2 fürdőszobás, amerikai konyhás családi ház nagy
garázzsal, megosztható telken, nyugodt környezetben, de jó közlekedési
lehetőséggel eladó.Iár: 46 MFt. Érd: 06-20-9-165-460 
*Tulajdonostól sürgősen eladó, azonnal költözhető Gödöllőn, Kazinczy
körúton 4.em. 59 nm-es, 2szobás, téglaépítésű, bútorozott, (beépített
szekrénnyel a folyosón, konyhában), gázkonvektoros, vízórás, klímás,
erkélyes, napfényes, jó elrendezésű lakás ebédlővel, kamrával, fürdővel
(külön Wc), tárolóval. Alacsony közös költség (5EFt). 20-30km-es
körzetben kisebb lakás beszámítható, értékegyeztetéssel. Iár:10,7MFt.
+36-70-361-7776, ptaylor@fibermail.hu 
*Gödöllő városközpontban, 2004-ben felújított, 34 nm-es, 3. emeleti
panellakás eladó. Gépesített konyhabútorral, étkezőgarnitúrával, fürdős-
zoba mosógéppel. Iár: 8 MFt. Tel: 06-30-312-9539 
*Kazinczy körúton két szobás, konvektoros, erkélyes, teljesen felújított
lakás eladó, vagy másfél szobásra cserélhető. Tel: 06-20-455-4648 
*2 szobás, 61 négyzetméteres, szabályozható fűtésű, beépített erkélyes,
jó állapotban lévő lakás a Palotakertben eladó. Tel: 30/211-0009
*Csere! Gödöllő szívében a szökőkútnál 80nm teljesen felújított 2,5
szobás tehermentes 2 erkélyes lakást elcserélném családi házra Gödöllőn
és környékén! 70/338-3639
*Gödöllő belvárosában a Kőrösfői utcában eladó 3,5 szobás (belső udvar-
ral, garázzsal, pincével) két utcára nyíló családi ház, igen kedvező áron.
Érd: 06-28-430-348
*Eladó Gödöllő Kossuth Lajos utcában 3 szobás, távfűtéses lakás.
Szabályozható thermoszelepes fűtés. Vasútállomás környékére családi
ház csere is lehet értékegyeztetéssel. Ár:12,8MFt. Tel: 06-70-571-3001
*Gödöllőn az Öreghegyi utcában 2 szintes családi ház sürgősen eladó. Garázs,
pince, tetőtér, kert van. Kellemes, nyugodt környék. Tel: 30-241-3012
*Gödöllőn, Erzsébet körúton 1 szobás, 34 nm-es klimatizált panellakás
eladó. Iár: 8,8M Ft. Tel: +36-20-220-2499
*Gödöllői-dombságra nyíló gyönyörű panorámás megosztható sarok-
telken (1417nm) két család együttlakására alkalmas új építésű
szerkezetkész családi ház (225nm) áron alul eladó Valkón. Iár:13,9MFt.
Érd: 20/7719-219

*Eladó Gödöllőn, Kazinczy körúton 60 nm-es, 2 szobás, egyedi gázfűtés-
es lakás. Ár: 11,2MFt. Tel: 06-30-212-6390
*Gödöllőn, Szt. János utcában téglaépítésű, első emeleti, gázkonvektoros, 1+2
félszobás 50 nm-es lakás tulajdonostól eladó. Ár: 9,9MFt. Érd: 70-239-2969
*Eladó egy ikerlakás minkét része augusztusi átadással, modern
kivitelezéssel, gyönyörű helyen. Tel: 70-245-7380, Tel: 70-576-8741 
*Gödöllőn Erzsébet kir. körúton III.em. 55nm, 2 szobás, távfűtéses, vízórás
lakás eladó, vagy kiadó. Iár: 10,5 MFT. 30/2100-125, 70/4545-984

ALBÉRLET KIADÓ
*Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában KIADÓ 60 nm alapterületű, teljesen
felújított és átalakított, részben bútorozott, 1. emeleti lakás. 50
eFt+rezsi/hó. TEL: 28/411-086 
*Gödöllőn 3. emeleti, 40 nm-es, 1 szobás, egyedi fűtésű, felújított lakás
kiadó. 40 eFt+rezsi/hó. Érd: 28/411-086
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*Gödöllő központjában, a Szent István téren, 57 nm2-es, földszinti, felújí-
tott lakás, augusztus 1-jei  költözéssel, hosszú távra kiadó. 53.000 Ft./hó,
2 havi kaució. Tel.: 30/219-5522; 20/955-9088.
*Palotakerten földszinti 1 szoba összkomfortos, felújított, berendezett
40 nm-es lakás kiadó. Tel: 06-30-9446-816
*Kazinczy körúton 3. em, 2 szoba összkomfortos, konvektoros, erkélyes,
egyedi vízórás lakás frissen festve, bútorozott konyhával kiadó. 50e
+rezsi +2 havi kaució. Tel: 06-20-578-6848
*Kiadó Alvégben 2 szobás konvektoros különbejáratú házrész kertrésszel
50 EFt + rezsiért 20-772-2429
*Kiadó Gödöllőn centrumban 4 szobás cirkós lakás erkéllyel 85 EFt +
rezsiért , min. 1 évre 20-772-2429
*Kertvárosban közel a közel a központhoz 110 nm-es családi ház bútoro-
zottan kiadó. Kaució szükséges +rezsi. 28-418-360, 70-226-9942
*Külön bejárattal szoba, konyha, fürdőszoba (szigetelt, gázórás) albérlet
kiadó 1-2 személynek 45.000,-Ft +rezsiért, ill. szoba, fürdőszoba, közös
konyha lányoknak 35EFt +rezsiért kiadó. 30/581-3827
*Gödöllőn, Szt. János utcában szeptembertől, hosszútávra kiadó, gázkon-
vektoros, 2.em. 2szobás lakás, félig bútorozottan v. bútorozatlanul, (alac-
sony rezsivel), havi 50 EFt+rezsiért. 1 havi kaució szükséges. 30-371-8279
*Gödöllő belvárosában utcai bejáratú konvektoros, egyedi mérőórás 58
nm-es (nem panel) lakás irodának is kiadó. Tel: +36-30-9617-621 
*Gödöllőn, Blahán szoba-konyha zuhanyzóval, WC-vel, külön mérőórákkal
kiadó. Ár: 30.000,-Ft/hó + rezsi. Tel: 06-20-5868-444 
*Kiadó Palotakerten egy 1 szobás bútorozatlan 44 nm-es lakás 40
eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel:+36-20-3539492
*Gödöllőn a centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes családi házban,
külön bejáratú 50 m2-es összkomfortos lakás kiadó. (Kábeltévé,
Internet.) Albérleti díj +2 havi kaució. Tel: +36-20-914-2007
*Olcsó, 2 szobás lakás Gödöllő központjában kiadó. Tel: 20/939-0797,
20/543-1775
*Gödöllőn a Szabadka utcában III. emeleti, 2 szobás lakás kiadó. 45.000.-
Ft + rezsi + 1havi kaució. Tel: 06-30-9406-709, 06-30-362-2767
*Gödöllőn, Erzsébet parki HÉV megállótól 5percre, Nagy Sándor közön,
társasházban, 2.em. 2,5szobás, konvektoros, egyéni fűtésű, részben
bútorozott (konyha) lakás aug. elejétől kiadó. 65EFt-ért hosszabb időre.
+36-20-975-0013
*Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő 3 szobás
földszinti konvektoros lakásba albérlőtársat keresünk. Érd: 10h után 06-
20-224-6598
*Gödöllőn egyetemtől, vasútállomástól 5percre különálló kertes házban 46
nm-es, felújított, 2szobás házrész cirkó fűtéssel, mérőórákkal kiadó (kábeltévé,
internet) 2fő részére. 49.000,-/hó+rezsi, 2havi kaució. 20-3-515-292.
*Gödöllő Mátyás kir.utcában családi házam tetőtere kiadó. Teljesen
különálló lakrész, amerikai konyhás, fiatalosan berendezett új bútorokkal.
(Kocsibeállóval.) Tel: 06-28-417-724, 06-70-516-4176, 0670-525-0266 
*48 ezer Ft rezsivel együtt kiadó kis szoba, főzőfülke, zuhanyzó. 1 havi
kaució szükséges. Beköltözhető 07.10.-től. Tel: 06-20-9-734-738 
*Kiadó hosszútávra Gödöllőn a Szőlő utcában 3.em. 1+félszobás, bútoro-
zott lakás. Tel: 06-70-612-8044
*Kiadó Gödöllőn (Központban), János utcában 2 szobás, nagy erkélyes,
gázkonvektoros, II. emeleti lakás. 2 havi kaució szükséges. Érd: 06-28-
436-370, 06-20-364-0056 
*KIADÓ 47 nm-es új építésű lakás a belvárosban. Kocsibeállóval. Tel: 06-
30-977-6742

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA,  FELSŐ-
SZINTŰ  INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS,  DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

KISTARCSÁN, NAGYTARCSÁN,
CINKOTÁN ÖSSZKÖZMŰVES
ÉPÍTÉSI TELKEK ÉS IPARI TELKEK
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Március 15. utcában 2 szobás, 68
nm-es, részben felújított családi ház
gondozott 718 nm-es telken (díszfák,
ásott kút) garázzsal, 68 nm-es műhe-
lynek, raktárnak alkalmas szuterénnel
eladó. Irányár: 24 mFt.
*A Damjanich utcában 2002-ben épült
nappali+3 fél szobás családi ház külön
bejáratú mini garzonnal 670 nm-es,
panorámás telken eladó. Iár: 26,9 mFt.
*A Kertvárosban igényes,180 nm-es,
nappali+3 szobás családi ház szép
parkosított telken garázzsal, szaunával,
eladó. Egy szobás önálló lakrész is tar-
tozik a házhoz.  Budapesti cserelakást
beszámítanak. Irányár: 59,8 mFt.
*A Nagyfenyvesben nappali + 3
szobás, 150 nm lakóterületű, felújí-
tandó családi ház 970 nm-es telken
sürgősen eladó. Csereként 1+2 fél
szobás, egyedi fűtésű lakás
beszámítható.  Irányár: 23 mFt. 

LAKÁSOK:
*A belvárosban nappali+3 szobás,
amerikai konyhás (2. emelet+tetőtér),
az udvaron ponyvagarázzsal, nagy
terasszal eladó. Irányár: 24 mFt.
*A belvárosban 2004-ben épült, földsz-
inti, 60 nm-es, nappali +1 szobás,
igényes lakás (hatlakásos társasház
csendes hátsó részén), beépített
bútorokkal, extrákkal, gépkocsi beálló-
val eladó. Iá: 23,2 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás,
étkezős, 64 nm-es, 3. emeleti, felújított
lakás (tágas terekkel) eladó. Iá: 13,3 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 38
nm-es, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Azonnali
költözés. Iá: 8,8 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, frissen felújí-
tott, egyedi (gázcirkó) fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Azonnali
költözés. Iá: 8,7 mFt.
*A Szt. János utcában 1,5 szobás, 43

nm-es, felújított, 2. emeleti, lakás
eladó.Iá.:10,5. 

TELKEK, ZÁRTKERTEK:
*GÖDÖLLŐN, a Nyárkút utcában 1912
nm-es, bekerített zártkerti telek (művelt
szőlővel, ásott kúttal) 86 nm-es, jó
állapotú téglaházzal eladó. Iá: 13 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben 1376
nm-es,(22x62) panorámás építési telek
eladó, közmű a ház előtt, 25 %-a beépí-
thető. Irányár: 14 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben 1354
nm-es,(22x61,5m) panorámás építési
telek aszfaltos utcában eladó, közmű a
ház előtt, 25 %-a beépíthető. Iár: 14 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben 1443
nm-es,(22x65m) panorámás építési
telek eladó, közmű a ház előtt, 25 %-a
beépíthető. Irányár: 15 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az Öreghegyen 870 nm-
es közművesített építési telek
(20x43,5m) eladó, 30%-a beépíthető.
Irányár: 16 mFt.    

*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben, a
vasútállomás közelében 650 nm-
es,(szélessége: 25m) építési telek
eladó, 30 %-a beépíthető. Iá:5,9 mFt.



*NEMDOHÁNYZÓ, egyedülálló hölgynek szoba kiadó szeptembertől.
30.000,- Ft rezsivel együtt. Kaució szükséges. Tel: 06-20-353-0949 
*Egyetemistáknak, főiskolásoknak 2szoba összkomfortos, bútorozott
lakás (legfeljebb 4személy részére) Gödöllőn, az Erzsébet parki HÉV megál-
lótól 5 percre kiadó. Ár megegyezés szerint. 30-418-7206, 70-619-9079
*Gödöllőn, két szobás, konvektoros, második emeleti lakás kiadó. Érd:
06-70-372-4475 
*Gödöllőn a Mikszáth K. utcában 2 szobás összkomfortos, felújított ház
bútorozatlanul vagy kevés bútorral bérbeadó. Tel: 06-70-213-8499
*Gödöllő Palotakerten 1 szoba + hálófülkés, szépen felújított lakás kiadó.
Tel: 06-30-550-7945
*Felújított első emeleti, 2 szobás, 55 nm-es lakás Gödöllőn a Kossuth L.
utcában kiadó. 45E Ft/hó +rezsi, 2 havi kaució szükséges. Tel: 70-209-3669.
*Téglaépítésű, egyedi fűtéses 60 nm-es erkélyes lakás, központhoz közel
hosszútávra kiadó. 60 ezer Ft + rezsi + 1 havi kaució. Érd: 20-424-3978
*Gödöllő központjában 2 szobás felújított, távfűtéses lakás hosszútávra
kiadó. Tel: 06-20-411-2288
*Kiadó János utcában, 2 szobás, konvektoros, bútorozatlan, erkélyes
lakás. 49.000 Ft/hó + rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 70-517-1370
*Kossuth Lajos utcában 1+2 félszobás IV. emeleti lakás kiadó. 50.000 Ft
+ rezsi + 2 havi kaució szükséges. Tel: 06-30-7605-471 16h után. 
*Kiadó JÁNOS utcában 1,5 szobás, konvektoros bútorozott, 1.em. lakás
hosszútávra. 2 havi kauciót kérünk. Tel. 20-289-4854, 20-362-5540
*Gödöllőn Ambrus közben földszinti, 1,5 szobás 50 nm-es, bútorozatlan,
zárt teraszos + előkertes lakás hosszútávra kiadó. 55.000,-Ft + 2 havi
kaució. Érd: 30/2100-125, 70/4545-984
*Gödöllőn a Kossuth utcában KIADÓ 60 nm-es, egyedi fűtésű, 2 szobás,
2.emeleti lakás. 50 E Ft/hó. Tel: 20/578-3361
*Szt. János u. 23/c. alatt bútorozott, 2 szobás, saját közüzemi mérőkkel
rendelkező lakás azonnal kiadó. 2 havi kaucióval. Tel: 06-28-411-259 
*Gödöllőn a blahai részen családi házban különbejáratú 2 szoba, háló
összkomfortos lakrész kocsibeállóval igényes, nemdohányzó részére
hosszútávra kiadó. Lakbér + 2havi kaució. 06-20-329-2954
*Társbérletként kiadó 44 nm-es bútorozott, kábeltévés, internetes Gödöllő
központjában lévő lakás nagyobb szobája egy vagy két személy részére.
(20.000.- ill. 14.000.-Ft/fő +rezsi.) Kaució szükséges. Tel: 20-824-4664
*Gödöllő központjában 1 szobás, bútorozott lakás egyedi mérőórás,
sürgősen kiadó. Érd: 06-30-828-5854 
*Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás, egyedi gázfűtéses, félig bútorozott
lakás kiadó. 50.000 Ft + rezsi + 1 havi kaució szükséges. Tel: 30-212-6390
*Kiadó 3 családi házból álló társasház 2 családi háza. Luxus kivitelezésű
beépített bútorok, pezsgőfürdő, stb., illetve egy teljesen különálló családi
ház: 80.000,- + rezsi. Tel: 06-70-576-8741 
*Kiadó Szadán külön bejárattal 1 szoba-konyha, fürdő. 40.000,- + rezsi,
3 szoba, nappali, konyha, 2 fürdő, 80.000,- + rezsi, 2 havi kaució.
28/610-828, 30/6841-861

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység céljára is.
Tel.: 20/9455-583.
*Gödöllő belvárosában a Petőfi téren, új építésű, 52 nm-es riasztós,
légkondícionált üzlethelyiség kiadó. Kiváló irodának is! Külön tár-
gyaló,raktár rész! Tel.: 20/3464-718.
*Új építésű IRODÁK KIADÓK 27-60-80-100 m2-es, legjobb helyen a Kos-
suth L.-Dózsa Gy. u. sarkán, liftes házban, klímával. Nettó ár: 1.200,-Ft -
2.500,-Ft/m2 Major Zoltán +3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Minőségi ingatlanok www.perfektotthon.hu
*Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11-ben július 15.-től udvari, 30 nm-es
üzlethelyiség. Irodának is alkalmas. Tel: 06-30-346-5408
*Gödöllő, Kossuth L.u.11.sz. alatt (Tűztorony mellett), udvari 35 nm-es
iroda vagy üzlethelyiség kiadó. Tel: 06-20-9-833-338, 06-20-9-325-415. 
*Gödöllő központjában, a Borsos üzletházban 35 nm-es bolthelyiség
szeptembertől kiadó! 45 nm-es bolthelyiség eladó! Érd: 06-70-418-5770
*Gödöllő központjában légkondicionált irodák saját teakonyhával, mosdó-
val, parkolási lehetőséggel kiadók. Ár: 55.000 Ft + ÁFA + rezsi/hó. Érd:
06-20-325-8471
*Gödöllő központjában, a Petőfi udvarban 54 nm-es üzlet kiadó.
Riasztóval felszerelve. A kirakat betörésvédelmi fóliával ellátva. Érd: +36-
70-535-4474
*Kiadó iroda Gödöllőn a Szőlő utcai irodaházban, 104 nm-es, első emeleti,
utcafrontos, klimatizált, igényes. Érd: H-P 8-18-ig 06-28-430-209
*Gödöllő központjában, frekventált, nagy forgalmú helyen üzlethelyiség
(20 nm) és iroda (26 nm) kiadó. Tel: 06-20-269-0053
*Gödöllő központjában 60 nm-es utcai, felújításra szoruló üzlethelyiség
100.000 Ft + ÁFA-ért hosszú távra kiadó. Tel: 06-30-9-405-351
*Gödöllőn iskolával, óvodával szemben lévő 120 nm-es exkluzív szép-
ségszalon kiadó. Tel: 06-30-247-6718

ÁLLÁS
*PROFI ÓRAADÓKAT KERESÜNK KAPACITÁSUNK BŐVÍTÉSÉHEZ ANGOL,
NÉMET, OLASZ, FRANCIA ÉS  SPANYOL NYELVBŐL. STUDIO ONLINE
NYELVISKOLA. TEL: 0620 216 62 40. WWW.STUDIOONLINE.HU.
*Gödöllőn üzemelő étterembe szakács (pizza) jelentkezését várjuk.
Érdeklődni: +36 70 / 333-21-02
*GÉPKEZELŐ, GÉPLAKATOS munkatársakat keresünk mogyoródi part-
nercégünkhöz! További információ: 06/30 4844-184 Jelentkezés:
Fényképes önéletrajz elküldésével a barbara.perfectman@gmail.com e-
mail címre.
*OPEL GAÁL MÁRKASZERVIZ gödöllői szervizébe  kollégákat keres az
alábbi munkakörök betöltésére: autószerelő,  karosszéria lakatos. Gödöllő
és közvetlen vonzáskörzetéből. Jelentkezni lehet önéletrajzzal: opel-
gaal@vnet.hu, 2100 Gödöllő, Rét u. 18.
*Beugrós szakácsot keresünk Gödöllőn a Lavalette étterembe. Tel.:
20/315-0951, 28/ 430-030
*PÁLYÁZATI KIÍRÁS! A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe (2100. Gödöllő, Tessedik S.u.4.)
pedagógus kollegákat keresünk az alábbi munkakörök betöltésére:
1./Gimnáziumi TÖRTÉNELEM szakos tanár Feltételek: megfelelő egyete-
mi szakirányú végzettség. 2./Gimnáziumi KÉMIA szakos tanár Feltételek:
megfelelő egyetemi szakirányú végzettség. 3./Gimnáziumi BIOLÓGIA sza-
kos tanár Feltételek: megfelelő egyetemi szakirányú végzettség.
4./Gimnáziumi óraadó RAJZ szakos tanár Feltételek: megfelelő egyetemi
szakirányú végzettség. Munkavégzés helye: Gödöllői Waldorf Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Cím: 2100
Gödöllő, Tessedik S.u.4. Munkakezdés: 2010. augusztus 23. Jelentkezés:
Fényképes, szakmai önéletrajz, diploma másolat. Cím: Gödöllői Waldorf
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2100 Gödöllő, Tessedik S.u.4. Tel: 06-28-419-052, 06-20-339-85-87
szerdánként 9-15 óráig E-mail: iroda@waldorf-godollo.sulinet.hu
Kapcsolattartó: Kolinger Margit Tel: 06-20-339-8564, 10-13 óráig.

*Gépjármű márka szervíz, gödöllői munkahelyre autószerelésben és villam-
ossági szerelésben egyaránt jártas munkatársat keres! Érdeklődni hétköz-
nap, 09.00-tól 17.00-ig, a 06-30-221-0687-es telefonszámon lehet.
*A turai Tamás Patika gyógyszerész és szakasszisztens munkatársat
keres, mielőbbi belépéssel. ötnapos munkahét, ügyelet nincs. Tel.:
70/381-5973.
*GYERMEKFELÜGYELETET vállal óvodai dajka képzettséggel rendelkező
fiatal lány. Tel. 06-30-338-1913 
*Gödöllői autómosóba autókozmetikában jártas, önállóan dolgozni tudó
munkatársat keresünk. Tel: 06-20-391-2847 
*Referenciával rendelkező, diplomás óvónő gyermekfelügyeletet vállal.
Tel: 06-20-985-9038 
*ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁSRA – Gödöllő és környékéről – nem
dohányzó munkatársak jelentkezését várjuk a 28-513-115 telefonszámon. 
*Szadán nyílt Családi Napközibe keresünk lelkes, vidám, lendületes
ÓVÓNÉNIT. Alacsony gyermeklétszám, családias környezet, zöldövezeti,
csendes helyen. Érd: 06-70-631-7423
*ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT VÁLLALOK, szgk és utánfutó van.
Többek között autója belső takarítását is megoldom az otthonában (a
mindenes). Érd: +36-20-486-2747 
*Megbízható, referenciával rendelkező nő takarítást, idősgondozást,
házvezetői munkát vállal. Tel: 06-20-985-9038 
*MANIKŰRÖST, PEDIKŰRÖST, MŰKÖRMÖST keresek vállalkozóival,
gödöllői, igényes szépségszalonba. Ági Szépségszalon. Tel: Zabó Ági 06-
30-268-2084 
*CNC gépkezelőket keresünk Budapest környéki munkahelyre.
(Szakirányú végzettség ill. bizonyítvány szükséges.) Érd: 10-16-ig 06-70-
3426-751, 06-32-769-001. 
*Pomázi sörözőbe fiatal, agilis pultos lányt keresünk. (Feltétel: szakmai
gyakorlat ill. bizonyítvány.) Jelentkezés: fényképes szakmai önéletrajz
szükséges. Tel: 06-20-492-3044, e-mail: femasystemkft@freemail.hu 
*Gödöllői szépségszalonba fodrászt, műkörmöst, pedikűröst,
kozmetikust keresek. Tel: 06-30-989-3652
*Gödöllő, Dózsa Gy. út 1-3.sz. alatti Vegyestulajdonú Társasház közös
képviselői állás betöltésére pályázatot hirdet. A teljes anyag letölthető a:
tarsashaz.godollo@gmail.com címről.
*43 éves megbízható hölgy gyermekfelügyeletet, takarítást vállal. Tel:
06-30-26-26-074
*Szakmunkás végzettséged van és állást keresel? Gyere hozzánk dolgo-
zni gödöllői munkahelyre, egy műszakos munkarendbe! Felvétel: Gödöllő
és vonzáskörzetéből. Jelentkezni: 30/20-40-892 
*Munkanélküliek figyelem! Gödöllői kirendeltségünkbe munkatársakat
keresünk irodabővítés céljából. Iskolai végzettség nem számít, teljes
betanítás. Tel: 70/224-6339
*A SZADAI KÁLYHACSEMPEGYÁR minőségbiztosítási részlege 2
munkatársat felvesz. Keresünk a minőségbiztosítási rendszer áttekin-
tésére, betanulására és működtetésére alkalmas nagy befo-
gadóképességű és munkabírású, irányításra alkalmas kollégát, továbbá
egy fő készáru MEOS-t. A készáru MEO-s munkakör. Feladatai: - minősé-
gi standardok ismerete (megtanulása) - a késztermék minőségi és men-
nyiségi ellenőrzése, csomagolása - a készárut mozgató fizikai munkatár-
sak irányítása - számítógépes adatbevitel. Elvárások: Határozott dön-
tésekre, precíz csapatmunkára képes, legalább átlagos fizikumú
munkatárs jelentkezését kérjük. A színtévesztés kizáró tényező! Összpon-
tosításra, tartós figyelem- koncentrációra képes, egyéb problémáikat
félre tenni tudó jelentkezők esélyesek. A munkákra tapasztalataink
alapján a női munkatársak alkalmasabbak. Jelentkezni lehet telefonon:
06 28 503 260/128, e-mailen fényképes önéletrajzzal
allas@koltocsempe.hu Személyesen (fényképes önéletrajzzal): 2111
Szada, Corvin u. 24.
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Apróhirdetés felvétele cs@k személyesen! 
Gödöllő, Kossuth L. u. 1.Kossuth L. u. 1.

Utazni jó!
Újdonságok az utasbiz-

tosítási piacon

Végre itt az igazi nyár, sokan indulnak nyaralni
és sajnos sokan még mindig megfelelő biz-
tosítási fedezet nélkül. Az idei szezonban pedig
több új termék jelent meg az utasbiztosítási pia-
con. A teljesség igénye nélkül szeretném
megemlíteni a Flash Doktort, a memóriakártya
biztosítást, amit nem csupán utazáshoz, hanem
különleges alkalmakhoz is célszerű megkötni,
hiszen ez abban az esetben nyújt nagy segítséget,
ha az élményekről készült fényképek elszálltak a
memóriakártyánkról. A pótolhatatlan adatok biz-
tosítása mindössze egy ceruzaelem árába kerül. 
Amerikába több hónapra induló fiataloknak és
időseknek egyaránt takarékos megoldást jelent
egy osztrák biztosító, aki az egy hónapos utas-
biztosítást mindössze 9.990 Ft-ért kínálja és
mindehhez magas szolgáltatási limit és magyar
nyelvű asszisztencia párosul. 
Szintén újdonság a kifejezetten tengerparti
nyaraláshoz tervezett utasbiztosítás, mely a
klasszikus betegség-, baleset és poggyászbiz-
tosításon felül fedezetet nyújt búvárkodás (40
méteres mélységig), szörf, vízisí, vitorlázás,
„banán”, tengeri kajak, jetski, quad és „air-chair”
használata közben történt balesetek esetén az
orvosi ellátásra, továbbá limitálva ugyan, de
megtéríti a strandon eltulajdonított tárgyak
értékét és kisegít az anyagi bajból, ha véletlenül
kárt okozunk a szállodának, vagy a kempingben.
Nem újdonság a gépjármű asszisztencia biz-
tosítás, de az ára mindenképp az, hiszen idén
már 1150.- forinttól megköthető.
Igényes ügyfélkör számára állította össze a biz-
tosító az Air Holiday elnevezésű utasbiztosítást,
mely repülős utazások hasznos velejárója,
mivel járatkésés, poggyászsérülés és
közlekedési baleset miatti repülőjárat lekésése
esetén is megnyugtató segítséget jelent a bajba-
jutott biztosított számára. 
Utazása előtt vásárolja meg Ön is a nyugodt
kikapcsolódás élményét néhány ezer forintért,
mindezt megteheti személyes tanácsadás mel-
lett utazási irodánkban, vagy a nap 24 órájában
a www.sissytravel.hu weboldalon. Sissy
Utazási Iroda ajánlásával

(GT)
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*PEDIKŰR NYÁRON IS! A talpunkra nehezedik a legnagyobb testsúlyunk, és
ha ezt a nagy megterhelést egy helytelen felépítésű cipővel is tetézi, kön-
nyen kialakulhat bőrkeményedés vagy tyúkszem. Ismerősen hangzik?
Szeretne megszabadulni tőle? Hívjon, és házhoz megyek! Tel.: 30-851-8763

*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,cégalapítás, adótanácsadás. JW Con-
trolling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.

*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig,
2 órán belül. +36-303006200. www.hutogepszereles.hu 

*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. +36-70-2479072, +36-20-
9177-555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu 

*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MIN-
DENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és ünnepnapokon is. T: +36-20-411-
7473 Köszönjük bizalmát!

*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók,
kazánok szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-302-4622. www.csoszereles.hu 

*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás. Nyaralók,
családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés
jegyzőkönyvvel. +36-20-9370-199

*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű cso-
magolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilá-
gosítás: +36-20-423-4828,  www.interiortrans.hu 

*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajc-
sapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása
0-24 óráig. +36-70-613-5662.

*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu
szerelés, javítás 2 órán belül. +36-20-9-177-555

*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: +36-30-9134-
599. Hétvégén és ünnepnapokon is.

*FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható. Női hajvágás:
1500 Ft. Férfi hajvágás: 700 Ft. Gyermek hajvágás: 500 Ft. Hívjon biza-
lommal! +36-70-280-2276

*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk családias hangu-
latú kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629

*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, meg-
bízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: +36-30-528-7777

*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és csatornázási
munkák rövid határidőre. Tel: +36-30-202-0050 

*Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk kis és középvál-
lalkozásoknak. Tel: +36-28-407-122.

*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői
u. 2. Tel.: +36-28-511-366, +36-20-556-2653, E-mail:info@ili.hu

*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciá-
val. Hétvégén is! Tel: +36-30-333-9201

*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi áron!
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: +36-20-4-359-650

*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt beren-
dezések tisztítása, átépítése, javítása. Tel: +36-20-5231-094
www.kalyhasmester.hu

*KONTÉNERES SITT ÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS. TERMŐFÖLD ÉS GÉPI
FÖLDMUNKA RENDELÉSE. +36-20-9-537-537

*20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐ MESTER VÁLLAL KARTONOZÁST,
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST. Kisebb kőműves munkákat,
szigetelést, dryvitozást. Tel. 06-20-9-361-233, 06-28-610-982

*GÉPI FÖLDMUNKA, TEREPRENDEZÉS negyed m3-es KANALAS HOM-
LOK RAKODÓGÉPPEL. Tel: 06-20-390-5387



*MŰKÖRÖMÉPÍTÉS KÉNYELMESEN! Frissen végzett műkörmösként
porcelán és zselés körmök építését vállalom az Ön otthonában - hétvégén
is! Diákoknak 10 % kedvezmény! Érd.: +36-30-851-8763

*CSERÉPKÁLYHA készítés, építés, átalakítás, átrakás. Tel: 20-3649-567 

*Víz-, gáz-, fűtésszerelés, csatornabekötés, locsoló-mérőszerelés,
fürdőszobák felújítása. Tel: 06-20-9-947-715

*REDŐNY, szúnyogháló, RELUXA, napellenző, szalagfüggöny, harmonika
ajtó, garázskapuk forgalmazása, szerelése, javítása! Ugyanitt párkányok,
nyílászárók egyedi méretben is. 06-20-225-4468

*KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egyedi kárpitos
bútorok készítése. Tel: +36-70-384-8711 www.lazarkarpit.hu 

*KONTÉNERES sitt szállítás, TERMŐFÖLD, GÉPI FÖLDMUNKÁK, alap,
pince, tereprendezés, további kisgép kölcsönzése. Tel: 06-30-9-362-846

*KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat azonnali
kezdéssel vállalok. Tel: 06-70-361-9679 

*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi házkörüli
munkát vállal. Kertépítészeti munka alkalmanként, rendszeresen föld-
munka, lakatos munkák, bármilyen kerítés-készítés, javítás, festések.
Csapadék víz elvezetés, lambériázás, tetőjavítás, kőműves munkák,
fakivágás. +36-30-402-7276

*FŰNYÍRÁST, KASZÁLÁST, kisebb kőműves, ácsmunkát, akku töltést,
polus javítást, vizsgálást vállalok. Tel: 06-30-402-4623 

*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna bekötés, régi
rendszerek, fürdőszobák felújítása. Teljes körű épületgépészeti munkák.
Tel: +36-20-9527-289, +36-28-476-229

*REDŐNYÖS – készítés – javítás + szúnyoghálók + harmonika ajtók.
+36-20-9-943-145

*SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, BURKOLÁST, LAMINÁLT
PADLÓ LERAKÁSÁT, kisebb munkákat is VÁLLALUNK, gipszkartonozás,
kerítés-felújítás. T: +36-70-338-3639.

*Földmunkák kis és nagygépekkel. Árokásás, betonvésés, épületbontás,
tereprendezés, termőföld értékesítés. Tel: 30/211-0009
www.foldmunkalatok.hu 

*Kertjét rendbe teszi, és karban tartja fiatal gödöllői egyetemista,
kerítésfestés, fűnyírás nem gond. 20 km-es körzetből bátran hívjon:
Csányi Tamás 20/3678-243

*FÉNYKÉPÉSZ és MŰTEREM az ERZSÉBET PARKNÁL. HÉTVÉGÉN IS.
Baba fotó, esküvő, tabló, rendezvények. Referenciával. +3670 9317874

*„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipp-hopp majd
én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA,
SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI
MUNKÁK. +36-20-2038-718

*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés). Vállalunk minden-
nemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes áraján-
lat felmérés alapján. Tel: +36-20-4359-650

*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszün-
tetése. Tel: +36-70-505-1177.

*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden, ami festő-
munka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs munkák. Tel: +36-30-
386-4456

*Akupresszúrás kezelés. Stresszoldás, izületi bántalmak, derékfájás,
hátfájás, talp reflexmasszázs. Tel.: +36-70-701-9510.

*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: +36-20-2852-804

*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel:
+36-30-9229-553.

*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel:
+36-20-9133-165

*Utánfutó kölcsönzés: +36-20-220-62-98

OKTATÁS

*STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA,
SPANYOL ÉS OROSZ CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVOKTATÁS. IRATKOZZ
EGYÉNI ANGOL ÓRÁKRA MÁR 1950 FORINTTÓL. IRATKOZZ CSOPORTOS
TANFOLYAMOKRA 19 900 FORINTÉRT. MINDKÉT AJÁNLATUNK CSAK ÚJ
BEIRATKOZÓKRA ÉRVÉNYES. PONTOS RÉSZLETEKÉRT ÉS MÁS TAN-
FOLYAMOKKAL KAPCSOLATBAN IS KERESD ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT!
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN -
0620 216 62 40 - WWW.STUDIOONLINE.HU

*TOP-TAN: Egyéni felkészítés matematika, fizika, kémia pótvizsgára,
pótérettségire hogy, biztos legyen a siker. Jelentkezés: 30-908-41-30.

*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános, intenzív és vizs-
gafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal
felnőttek és gyerekek részére egyaránt, 560 Ft/óra díjtól. I.L.I.
Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 2O/ 543-1775. Az I.L.I.
Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb nyelviskolája, a Nyelviskolák Szakmai
Egyesülete által is AJÁNLOTT nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04) 

*MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL, OROSZ, JAPÁN általános, beszédcen-
trikus, és üzleti nyelvtanfolyamokat kínál, anyanyelvi tanárokkal is, az
alapoktól felsőfokig, 4-6 fős csoportokban. Felkészítés vizsgákra (Origo,
TELC, ECL, Euro, TOEIC, STB.), érettségire, felvételire, munkavállalásra.
Bővebb információ: Tel: +36-70-219-3689 www.mencelus.com

*Angol, német, orosz kezdő, középhaladó, haladó tanfolyamok indulnak
folyamatosan egyénileg vagy kiscsoportban, igény szerint rugalmas
órabeosztásban. Ingyenes tananyag, csoport számától függő óradíj.
Érdeklődni: 30 / 2480661 vagy info@hebe.hu

*Angol, német, orosz nyelvvizsga (ORIGO, TELC, Euroexam, GOETHE, ÖSD,
Cambridge, BME) és érettségi felkészítő tanfolyamok indulnak. Csoport
számától függő óradíj. Érdeklődni. 06 30 /2480661 vagy info@hebe.hu

*10 hetes online nyelvvizsga felkészítő tanfolyamot indítunk angolból és
németből folyamatosan.10 x 10 tananyag az írásbeli és szóbeli vizsgákra,
konzultáció, tanácsadás. Jelentkezés és érdeklődés: info@hebe.hu vagy
30 /2480661-es telefonszámon

*Kineziológia tanfolyamok Gödöllőn: 1.2. Tanulási problémák témával:
2010. júl.24.25.30. aug.1. Pedagógusoknak 25% kedvezmény. Előzetes
jelentkezés: Barna Krisztina 06-20-323-1856

*MATEMATIKÁBÓL nyári korrepetálást, pótvizsgára felkészítést vállal
középiskolai tanár. Tel. 06-30-620-1230

*ANGOL-NÉMET szakos tanár 20 éves tapasztalattal nyári tanfolyamokat
vállal, rugalmas időbeosztásban, számlával. Nyelvvizsgák, érettségik,
pótvizsgák, Business English, szakfordítás. Tel: 06-20-435-9622 

*Szadán nyílt CSALÁDI NAPKÖZI várja óvodáskorúak jelentkezését, nyári
táborra kisiskolásokét is. Szakképzett pedagógusok, családias
környezetben, színes programokkal gondoskodnak gyermekeikről. Érd:
70/631-7423, info@sundorgo.hu  www.sundorgo.hu

*Gyakorlattal rendelkező, fiatal gimnáziumi angol tanárnő nyelvvizsgára
való felkészítést, nyári korrepetálást vállal. Tel: +36-30-70-98-608 

*Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak.
TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet, figyel-
met, gondolkodást. Tel. +36-28-415-998, +36-20-388-4953

*ANGOL és NÉMET nyelvoktatás, korrepetálás, nyelvvizsgára felkészítés.
Első óra ingyen! További kedvezmények! Érd: +36-20-268-4064, +36-
20-230-6250

*Nem biztos benne, hogy gyermeke felkészült az iskolára? Tanulási
nehézséggel küzd? Más, mint a többi? Egyéni fejlesztést vállalok (2-9
éves). Házhoz megyek. Fejlesztő pedagógus, nagy tapasztalattal. 06-70-
634-1306

*SPANYOL KORREPETÁLÁST VÁLLALOK. Tel: 06-20-992-6527

*Gödöllőn TALP masszázs tanfolyam indul. Jelentkezés augusztus 19-ig.
Tel: 06-30-496-3172 

*INTENZÍV BIZTONSÁGIŐR, TESTŐR, VAGYONŐR SZAKMUNKÁSKÉPZÉS
FOLYAMATOSAN, legközelebb JÚLIUS 24-én, JÚLIUS 31-én GÖDÖLLŐ,
ASZÓD, VERESEGYHÁZ, Pryor Kft.06/70/634-5667 Felnőttképzési nyil-
vántartási szám : 00 809-2009

ADÁS~VÉTEL

*Eladó: Tölgyfa étkező garnitúra 160x100cm, 280cm re bővíthető, 8
székkel, 150 ezer Ft, banánlevél szófa 120 ezer Ft. Tel.: 30/619-9399

*Eladó 1 db gyermek íróasztal görgős székkel. Ár: 12.000 Ft. Tel.:
30/6342-172.

*Eladó, kiváló állapotú, 2 személyes kanapé, fekvésre is alkalmas. Sötét-
barna színű, ágyneműtartós, 2 db hozzáillő díszpárnával. Az ágy
ülőfelülete és a párnahuzatok moshatóak. Kihúzott állapotban 122X 195
cm. Azonnal elvihető! Ár: 18.000.-Ft. Tel.: 20/288-4485 (10-20 óráig).

*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok. Tel:
+36-28-412-230

*Árnyékoló 3×2m 2db sárga-fehér csíkos eredeti csomagban: 30 ezer
darabja, felszerelve is megtekinthető. 400 l fagyasztó 10 ezer. Tel: 20-
6131-160, 28/421-739

*Kétszárnyas, 2×3 méteres vaslemez GARÁZSKAPU, 0,5 tonnás CSIGÁS
EMELŐ (flaschenzug), Gioiretta veterán MOPED, háromajtós, faragott,
tükrös galgamenti CSERESZNYEFASZEKRÉNY eladó. 70/316-5381

*Eladó egy 120 literes Zanussi fagyasztószekrény, egy Whirlpool
mosógép (1 éves) és egy kutyaház. Tel: 06-30-727-7667

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

*Eladó kitűnő állapotban lévő, 2006-os évjáratú, 57 ezer km-t futott,
feketemetál Volkswagen Golf V 1.6 Perfekt. Iá.: 2,690,000 Ft. Tel.:
(20) 212-6315.

*Eladó 1998-as évjáratú, szép állapotban lévő, kevés km-rel Fiat Punto
GT. Friss műszakival, 17"-os alufelnivel + igény szerint téli kerekekkel.
Irányár: 750.000Ft. Tel: 30/2 506-596.

*AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy
kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, kedvező árak. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy.
út 50. (Temetővel szemben) +36-20-94-58-766, 06-28-611-728 

*Eladó egy 3 sebességes, felújított Simson. Tel: 06-28-413-910

*Eladó 1994-es 62.000 km-t futott, ötajtós, 1500-s bordó színű
LADA Samara, júliusig érvényes műszakival, első tulajdonostól. Tel:
06-20-561-2105 

*TOYOTA Avensis 2003. évj. 1,8 benzines, extrákkal Isaszegen eladó.
Műszaki még 1,5 év. Ára: 1,87 MFt. Tel: 70/703-0261

ÜDÜLÉS

*HORVÁTORSZÁGBAN a tengerparttól 80 méterre PANORÁMÁS APART-
MAN családok részére családias áron kiadó. Érd: 06-30-300-2111 

*Kirándulás! 2010. szept. 1-5. Tirol és bajor várkastélyok. Érd: 06-28-
415-685, 06-30-268-5596 

EGYÉB

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

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

*AKCIÓS ÚJ TEREMGARÁZS Kossuth L. utcában. 1,5MFt. Major Zoltán
0670/77-33-222-Gödöllő, Kossuth L. u. 34. www.perfektotthon.hu

*FOTÓ ÉS KERET! Elköltöztünk a tízemeletesből a Coop áruházzal szem-
be! Üdvözlettel: Fotósarok. Tel: 30-320-6138

*Gondja van hivatásában, munkahelyén, párkapcsolatában, vagy szülői
szerepében? Segítséget ajánlok egyéni tanácsadás, transzformáció tár-
sasjáték, vagy akár családállítás formájában. Tel: +36-20-388-4953

*MÉZET KÖZVETLENÜL A TERMELŐTŐL! A LUDÁNYI MÉHÉSZETBŐL.
Akác-, virág-, hárs-, erdei-, aranyvessző-, ámor-, gesztenye-, repce krém-
, lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721

*KONTÉNERHÁZ villany-víz rákötéssel, bojler mosogatóval, szállítható
eladó – kiadó. 250.000,-Ft. Tel: 20/341-4088
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Vakkóstolás, keressük az or-
szág legjobb Chardonnay-ját!
Ez a korábban nálunk kereklevelűként ismert
szőlőfajta első írásos említése 1330-ból való,
egy cisztercita ültetvény őrzi nyomát. Nevét
egy kis francia faluról kapta, ez Chardonnay,
Burgundiában. Valószínűleg a legismertebb
fehérbor, világsikerre az utóbbi évtizedekben
vitte. Nálunk ennek nyomán kezdték
telepíteni, a kilencvenes évektől hazánkban
kinőtte magát a harmadik legelterjedtebb
fajtává. Mindenütt termelik, kivéve Tokajt.
Ez a bor képezi a híres Champagne-ban
készített francia pezsgők egyik alapborát is.
Sikere akkora, hogy minden bort a chardon-
nay-n keresztül néznek. Nagy szerepe volt
ebben a folyamatban az újonnan megjelenő
bortermelő országoknak is, így
Kaliforniának, Új-Zélandnak, Ausztráliának. 
Erre az estére kiválasztottunk hat (Légli,
Orsolya, Sauska, NAG,  – és egy kaliforniai)
felejthetetlen szépségű chardonnayt.
Vakkóstoláson kell eldönteni,pontozni kinek
melyik tetszik. Ezek a borok túlnövik a fajtát,
fontosabbá válik a termőhely és a termelő.
Hordós érlelésű mindegyik, előtérbe kerülve
a vaníliás, vajas, füstölt aromák, kísérve a
tucatnyi tipikus charodnnay ízjegyet:
(ananász, kókusz, alma, körte, sárgadinnye,
méz, élesztő, tószt, sült mandula, sült
gesztenye, galagonya.)

Kíséretül  tálaljuk a borokhoz:
-Kacsamáj pástétom ropogós leveles tésztával
-Roston sült camammbert pirított diós
narancsos jégsalátával

-Kemencében sült fogas tekercs  ruccolával,
jázminrizzsel

-Csirkemell filé sajtmártással párolt zöld-
ségekkel

-citrom sorbet
A hangulat a nagy vörösök kóstolásához
hasonló lesz, mint ahogy az egyik vendég
idézte a szólást: bor a némát is megtanítja
szólani.

Fagyöngy étterem, július 23. péntek, 19h. A
borkóstoló és menüsor díja 6500Ft.
Részvételi szándékát kérjük jelezze Varga
Ilonánál, a 06 20 4542768  telefonszámon. 

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

06/28-430-434, 06/20-454-27-68

www.fagyongyetterem.hu (x)
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HOZZÁVALÓK:
Fél kg zöldbab, 2 gerezd fokhagyma, 2
db babérlevél, 1 dl tejföl, 1 evőkanál
liszt, 1 csapott teáskanál őrölt piros-
paprika, fél citrom leve, ízlés szerint
cukor, petrezselyem, kapor, tárkony.

ELKÉSZÍTÉS:
A zöldbabot megtisztítjuk és néhány
centis darabokra vágjuk, két egész gerezd fok-
hagymával és két babérlevéllel puhára, de ha-
raphatóra főzzük. Ezután a fokhagymát és a ba-
bérlevelet kivesszük. A tejfölt simára keverjük
a kevés pirospaprikával és a liszttel, majd né-
hány kanál levessel csomómentesre keverjük

és behabarjuk vele a levest. Fél citrom kifacsart
levével, ízlés szerint csipet cukorral ízesítjük.
Friss zöldfűszereket: petrezselymet, kaprot,
tárkonyt finomra aprítunk és a legvégén hoz-
záadjuk a leveshez. Behűtve tálaljuk.

(b.j.)

Recept:
Földfűszeres,
édes-savanyú

hideg zöldbableves

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
JÚLIUS 28.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Ángyán Rita (Bástya u. 23.),
Csipes Ádám (Palotakert 5.)

A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Bárdos Mária (Antalhegyi u.
64.), Merziczky Lászlóné (Kos-
suth L. u. 37.)

A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Koncz Istvánné (Jókai
M. u. 6.)

A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Tiszárovits
Gyuláné (Faiskola tér 20.)


