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XX. évf. 22. szám • 2011. június 15. • Terjesztői ára: 75 Ft
Gödöllő 2 millió forinttal segíti egy japán
óvoda felépítését. A támogatás dokumentumát június 8-án adta át Gémesi György Ito
Tecuó japán nagykövetnek.
(3. oldal)

Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Nagy sikert aratott Galuppi: Falusi Kávéház című operája a Barokk Színházban. Az
előadás egyben hazai ősbemutató volt.
(5. oldal)

Harmadik helyen végzett a Gödöllői SE
U9-es kézilabda lány csapata az országos
elődöntőben.
(8. oldal)

Barokk a GIM-Házban

Barokk ünnep a Királyi Kastélyban

Reflexiók

Antal-napi vigasságok

Reflexiók barokk kertre címmel képzőművészeti kiállítás
nyílt június 11-én a Gödöllői
Iparművészeti Műhely Alkotóházában a Barokk Év Gödöllőn
2011 című rendezvénysorozathoz kapcsolódva. A kiállító művészeket és a közönséget Gémesi György polgármester köszöntötte. A kiállítást A. Szabó
Magda, a Duna TV kulturális tanácsadója nyitotta meg.

A Gödöllői Barokk Év rendezvényeinek egyik
kiemelkedő eseménye volt az Antal-napi vigasság, amit június 12-én, vasárnap rendeztek meg a kastélyban, felelevenítve azt a hagyományt, miszerint az egykori gödöllőiek
pompás ünnepséggel emlékeztek meg a birtokos Grassalkovich I. Antal nevenapjáról.
Az idei esztendőben Mária Terézia
királynő látogatásának 260. évfordulója mellett a kastélyt építő gróf
halálának 240. évfordulójára is emlékezünk. Az ő korának zenés, táncos ünnepségeit idézték meg a hét
végén, az első idei nagyszabású családi program során.
A kastély kapuját 10 órakor díszőrségváltással nyitották meg, majd
a díszudvaron és a parkban kezdetét
vette az egésznapon át tartó programsorozat, ami kicsiknek és nagyoknak egyaránt kellemes kikapcsolódást nyújtott.
Szerencsére az időjárás is kedvezett a szabadtéri rendezvényeknek, így a kastély parkját teljes egészében birtokba vehették a látogatók. A lovaskultúra iránt érdeklődőknek a nap folyamán több előadás is kedvezett, a Zrínyi Miklós
Katonai Hagyományőrző Sport
Egyesület és a Mátyus Udvarház jóvoltából. Míg a hagyományőrzők a
lovas huszárokkal ismertették meg

a közönséget,
az utóbbiak
barokk lovas
bemutatóval
(spanyol lovas magasikola) arattak
óriási sikert.
A díszudvaron felállított színpadon is egymást váltották az események. A Gödöllő Táncegyüttes csoportjaink fergeteges előadásában többek között régi, névnapi köszöntő is helyet kapott, majd a
gyermekeknek szóló színi előadások követték egymást.
A Napraforgó színház és az
Aranyszamár bábszínház előadása
magával ragadta az ifjabb nézőket,
akik mindezek mellett kézműves
foglalkozásokkal és korabeli vásári

játékokkal múlatták az időt. Vadászati bemutató, borkóstoló, a parkban
felállított pavilonokban pedig régies
ízek várták az érdeklődőket. A rendezvényről sokan tértek haza maradandó emlékkel, többek között sokan
éltek a Magyar Posta által nyújtott lehetőséggel, és vásároltak a Barokk
Év alkalmából kibocsátott bélyegből

és borítékból, amit a gyűjtők le is bélyegeztethettek a helyszínen.
A zenét kedvelőknek is volt miből
választani: délután a Gödöllő Consort hívta őket időutazásra a régi zene
világába, este pedig Galuppi Falusi
kávéház című operája csendült fel a
Barokk Színházban.

Anyagi forrásainkon túl is gazdag város vagyunk, mondta köszöntőjében
Gémesi György, arra utalva, hogy a
település gazdag hagyományait,
örökségét értékes művészeti műhelyek ápolják, közvetítik a kortárs közönségnek. A Barokk év Gödöllőn
kellős közepén tartunk, tette hozzá,
majd úgy fogalmazott, az egész éven
át tartó program aktivizálja a kulturális műhelyeket, amelyek munkája a
gödöllői polgárok közötti összetartást
erősíti.

(Folytatás a 6. oldalon)

(Folytatás az 5. oldalon)

Tervezik a térfigyelő rendszert

Biztonságosabb város
Megkezdődtek a térfigyelő
rendszer kialakításának munkálatai. A képviselő-testület
még februárban döntött a több
ütemben megvalósuló beruházásról a város közbiztonságának javítása érdekében. A
közbeszerzési eljárás nyertese
a Multi Alarm Zrt. lett. A fejlesztésre az önkormányzat ebben az évben mintegy 70 millió
forintot szán.

Képünk illusztráció

A térfigyelő rendszer több fázisban
épül ki. Az elsőben 40-50 kamerát
szerelnek fel, s az ezek működése során szerzett tapasztalatokat felhasználják a következő építési szakaszokban is.
Elsőként a belvárosban, a kiemelt
jelentőségű közlekedési csomópontokban, önkormányzati és egyes egyházi intézmények környékén – kizárólag közterületeken – továbbá az ismert illegális hulladéklerakó területeken helyeznek el kamerákat, ezek
képeit pedig a városházán és a rendőrségen kísérik figyelemmel.
A rendszert és annak szabályozását
úgy alakítják ki, hogy az megfeleljen
valamennyi törvényi előírásnak.
A beruházás hamar megtérülhet,
hiszen segítségével többek között
megszűnhet az illegális hulladéklera-

kás, aminek a felszámolása éves szinten 5 millió forintba kerül a városnak,
és jelentősen csökkenthetők, illetve
megelőzhetők azok a károk, amiket a
graffitizők, a kiültetett virágok dézsmálói, és más rongálók okoznak.
A térfigyelő rendszer működésével
javulhat városunk közbiztonsága is,
hiszen a bekamerázott területek már
nem lesznek vonzó célpontok a bűnelkövetőknek.
Ennek fontosságáról Bozsó Zoltán
rendőrkapitány is beszélt azon a testületi ülésen, amelyen a Gödöllői
Rendőrkapitányság 2010. évi munkáját értékelte. Beszámolójában utalt
rá, a városunkban elkövetett bűncselekmények között igen magas, 60 százalék körüli a vagyon elleni cselekmények aránya, ami jelentősen csökkenthető a rendszer beüzemelésével.

Kivágások és telepítések

Facsere az Alsóparkban
Megdöbbentő látvány fogadta kedden
reggel az Alsóparkon áthaladókat: a
nemrég beültetett hársfasor valameny-
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tetésre. A fákat garanciális csere keretében eltávolították, és még aznap
új egészséges példányokat ültettek a

Az „élő képek” figyelemmel kísérésével a hatóságoknak lehetőségük
nyílik a folyamatban levő bűncselekmények, szabálysértések megszakítására,és az ezzel kapcsolatos, jogszabályban kötelezően előírt intézkedések elrendelésére.
Az első fázis helyszínei: „Erzsébet
Királyné Szálloda” kereszteződés és
gyalogátkelők (Szabadság út, Ady
Endre sétány, Szabadság tér kereszteződés); Szabadság téri HÉV-megálló
(a BKV-peronok kivételével); Szabadság tér, sétáló utca teljes területe;
„Áruház mögötti terület”; Kossuth utca a Dózsa György út és a Petőfi Sándor utca között; Gábor Áron utca; Petőfi Sándor utca; Petőfi tér; Dózsa
György út – Kossuth utca kereszteződés és gyalogátkelők; Polgármesteri Hivatal; Gödöllői Városi Múzeum; Gödöllői Református Líceum;
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és belső udvara; Művészetek Háza; Művészetek Háza –
Szabadság tér aluljáró; Városi Piac;
Tormay Károly Egészségügyi Központ; Városi Rendőrkapitányság; Török Ignác Gimnázium; 3-as főút –
„Tűzoltóság” kereszteződés; Dózsa
György út, „M3-as kivezető kereszteződés; Damjanich János Általános
Iskola, Zöld Óvoda.
A képviselő-testület az első szakaszról meghozott döntéssel egyidőben elrendelte a II. ütem tervezésének előkészítését, amibe bevonják a
vállalkozók, civilszervezetek képviselőit is.
jk
a szakértői vizsgálatok alapján, a nagyobb csapadékok után akadályozzák
a házfalak szellőzését, száradását.
Az elmúlt időszakban emiatt sok lakásban penészedés kezdődött. A szakemberek a vizsgálatokat követően arra az eredményre jutottak, hogy

Kedvezményesen, kényelmesen a belvárosban

Új parkolási szolgáltatások
A június és a július új szolgáltatásokat hoz a gödöllői gépkocsi tulajdonosoknak, két, kényelmüket szolgáló újdonsággal is találkozhatnak majd a
belvárosban parkolók.
Június elsejétől már megvásárolható
az a matrica, ami a Kossuth Lajos utcai Tűztoronyház mélygarázsában biztosít majd
kedvezményes parkolási
lehetőséget, s a tervek
szerint júliusban már beindul a mobilparkolás is.
A parkolási kedvezményre jogosító matricát
a belvárosi üzletek, cégek, vállalkozások adhatják ajándékba partnereiknek, vásárlóiknak. A
rendszer lényege, hogy
az ahhoz csatlakozók 200
forint értékű matricát vásárolhatnak a
VÜSZI Kft-nél, amit ügyfeleiknek
adhatnak tovább. Ezt a mélygarázsban kapott parkolójegyre ragasztva, a
matrica vonalkódjának leolvasásával
lehet érvényesíteni, s ez az összeg automatikusan levonásra kerül a parkolási díjból. Így előfordulhat, hogy ha
valaki csak rövid időt tölt a rendszerhez csatlakozott üzletben, a kedvezménynek köszönhetően, lényegében
ingyenesen parkolhat a Tűztoronyházban. Azt a csatlakozó cégek döntik
el, hogy a bónusszal milyen feltételek
mellett kedveskednek ügyfeleiknek.
A lehetőség iránt már most nagy az érdeklődés. Első körben a Dózsa György
út, Kossuth Lajos utcai cégeknek ajánlották fel a lehetőséget, de matricát
nem csak az itt lévők, hanem bármely
cég vásárolhat a VÜSZI Kft. parkolás
ügyfélszolgálati irodájában, a Dózsa
György út 12. sz. alatt, nyitvatartási
időben: hétfőtől- péntekig 8-15.30-ig.

A Tűztoronyház mélygarázsába
emellett más kedvezmények is várják
az érdeklődőket: akik rendszeresen,
hosszabb időt töltenek el a belvárosban, azoknak érdemes bérletet váltaniuk, amivel havi 10.000 forintért
időkorlátozás nélkül vehetik igénybe
a létesítmény szolgáltatásait.
Akik nem szeretnek a parkoló-

órákkal bajlódni, azoknak jó hír hogy
a tervek szerint júliustól városunkban
is lehetőség lesz a parkolási díj mobiltelefonos kifizetésére.
A szolgáltatás valamennyi mobilszolgáltató hálózatán keresztül, számkijelzés beállításával, illetve sikeres
regisztráció és egyenlegfeltöltés után
lesz igénybe vehető. A rendszer előnye, hogy nem igényel készpénzt,
percalapon olcsóbb és bárhonnan elérhető, és az időtartam is meghoszszabbítható, ha valaki elhúzódó programja miatt nem ér vissza időben a
kocsijához.
A mobilparkolás módjáról a
www.fizessenmobillal.hu,
és
a
www.mpark.hu weblapokon tájékozódhatnak az érdeklődők. A szolgáltatás beindulásáról a gépjárművel közlekedők a parkoló automatákon találnak majd pontos információt.
jb

Jobb utak a gyalogosoknak

Készülnek a járdák
nyi fája gyökerestől kivéve a földön
hevert. Mint megtudtuk, a csemetéket
a kivitelezést végző cég szakemberei
vették ki, mivel a faiskolától azt a jelzést kapták, hogy feltehetően vírusfertőzött példányok kerültek kiül-

helyükre. A tervek szerint ősszel új
fák kerülnek a Szent János utcába is,
ahonnan most több fát is eltávolítanak. A sajnálatos kivágásokra azért
van szükség, mert a mára nagyra nőtt
fák túl közel vannak a házfalakhoz, és

megoldást csak a fák eltávolítása jelent. A kivágott növényeket ősszel
pótolják, és természetesen gondot
fordítanak arra is, hogy azokat a házaktól kellő távolságra ültessék el.

A napokban több nagyszabású
munkát is végeznek a városi
utakon, de dolgoznak az élővizek karbantartásán és a járdafelújításokon is.

jb

Királyi Váró – átadás előtt
Nagy öröm a gödöllőiek és a vonattal közlekedők számára, hogy befejeződött a Királyi Váró felújítása. Az
egykori pompájában helyreállított épület június 18-án, 16 órakor nyílik meg, igaz, már nem váróteremként,
hanem múzeumként és színvonalas vendéglátó létesítményként várja majd a látogatókat.
Sajnos, azonban a változással régi-új problémák is megjelentek az állomáson. Az elmúlt hónapokban a területről eltűnt hajléktalanok, amint elbontották a védőrácsot és az állványokat, megpróbáltak visszaköltözni az épületbe. Mivel azonban oda nem jutottak be, így a tetővel védett peron padjait vették birtokba.
Velük együtt megjelentek a rongálók is, akik már otthagyták lábnyomaikat a burkolaton.
Mivel az épület védelme mind az önkormányzat, mind a MÁV számára rendkívül fontos, a területet bekamerázzák, aminek eredményeként a rongálók felelősségvonásra számíthatnak.

Hetek óta zajlanak a gyalogos közlekedést segítő munkák. A héten a Dózsa György úti járda építése veszi
kezdetét a Haraszti út és a VÜSZI
Kft. közötti szakaszon. Ezzel összefüggő lesz a járda a Dózsa György út
mentén.
Folyik a munka az Állomás utcában
is, ahol járdakorrekciót végeznek a Dalmady Győző utca
és a vasúti átjáró közötti szakaszon. Mivel a járdafelújítás
mellett gondoskodni kell a
csapadékvíz megfelelő elvezetéséről is, így néhány hétig
még dolgozni fognak a területen.
Jó hír a Máriabesnyőn élőknek, hogy befejezéséhez köze-

ledik a Mikes utcai áteresz átépítése,
a jelenleg lezárt szakaszt várhatóan a
hó végére átadják a forgalomnak. A
medermunkák már befejeződtek, jelenleg a felszíni részen dolgoznak, s
rövidesen megkezdődik a burkolat helyreállítása. A gyalogosforgalom addig is
az ideiglenes átjárón
bonyolódik.
Várhatóan véget ér
a munka és megszűnik a félpályás lezárás
az Őz utcában, ahol a
Nemzeti Közlekedési
Hatóság előírására, az
ott lévő bevásárlóközpont miatt forgalomcsillapító eszköz beépítése zajlik.
Az élővizek karbantartása is folyamatos, a következő napokban a
mederfalak kaszálására fordítanak
nagy gondot, és megkezdődik a Rákos-patak burkolt medrének takarítása és karbantartása az Alsóparkban.
jk

22.

2011. június 15.

Gödöllői Szolgálat 3

Közélet

2 millió forinttal segíti Gödöllő egy japán óvoda felépülését

A gyerekek jelentik a jövőt
Dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere 2 millió forintot nyújtott át jelképesen
Macumoto Takeaki japán külügyminiszternek június 6-án,
aki a kétnapos gödöllői ÁzsiaEurópa találkozóra (ASEM) érkezett Magyarországra. Városunkban május 27-én a Gödöllői Királyi Kastély lovardájában
szolidaritási koncertet rendeztek a japán katasztrófa áldozatainak emlékére.
A koncert teljes bevételét, közel 1
millió forintot, amit az önkormányzat
további 1 millióval kiegészített, egy
japán óvoda felépítésére ajánlották fel
a katasztrófa sújtotta övezetben. Mint
azt Macumoto Takeaki japán külügyminiszter elmondta, Japánnak
nem az anyagi támogatás volt a fontos, hanem az az együttérzés, amit az
egész világ kimutatott országa iránt.
Köszöni mindazt, amit a magyar nép,
és itt Gödöllő is mutatott és tett. Számára külön megtiszteltetés, hogy itt
az ASEM csúcstalálkozó alkalmából

fontosnak tartotta, hogy ezzel
egy óvoda felépítését támogassa a város, hiszen a gyermekek
a jövőt jelentik minden nemzet
számára.
A támogatás dokumentumát
június 8-án a városházán Ito
Tecuónak, Japán magyarországi nagykövetének adta át Gémesi György.
Az összeget az önkormányzat
Gödöllőn vehette át ezt az
összeget, és ígérte, hogy eljuttatják majd a szükséges helyre,
és egy óvoda felépítésre fordítják azt.
A külügyminiszter megköszönte, hogy Gödöllőn egy
koncert megszervezésével próbáltak segíteni, hiszen Japánban a zene és a kultúra nagyon
fontos szerepet játszik az emberek életében.
Gémesi György elmondta,
tudja, hogy ez az összeg amit átadott,
gesztusértékű ahhoz a költséghez
képest, amibe az újjáépítés kerül, de

Jobban megismerni egymást

Testvérvárosi Fesztivál
Eredményes uniós pályázat teszi lehetővé a Testvérvárosi
Fesztivál megrendezését június 24-25-én, aminek keretében mind a tizennégy testvérvárosunk kultúrájából ízelítőt
kaphatunk.
A Gödöllői Testvérvárosi Egyesület a
múlt évben 12.600 eurót nyert az Európai Unió testvérvárosi pályázatán, s
ennek eredményeként valósulhat meg
a jövő hétvégi rendezvény.
Wageningen, Aichach, Zywiec, Turnhout, Csíkszereda, Dunaszerdahely,
Forssa, Giessen, Laxenburg, Valdemoro, Brandys nad Labem – Stara
Boleslav, Zenta, és Beregszász küldöttei látogatnak el hozzánk, s a fesztiválon köszönthetjük az olasz partnertelepülésünkről, Ronchiból érkezett delegációt is.
A rendezvények pénteken délután
kezdődnek, ekkor avatják fel az Alsóparkban a testvérvárosokról elneve-

zett sétányokat. A küldöttségek este
részt vesznek a Magyar Szabadság
Napja ünnepi rendezvényén, s a határokon túli magyar településekről érkezettek közül többen is ennek keretében
teszik le állampolgársági esküjüket.
A Városházán és a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs központban
testvérvárosainkat bemutató fotókiállítás, a Művészetek Házában pedig
festménykiállítás várja majd az érdeklődőket. Ez utóbbit az elmúlt hónapokban már sokan megcsodálhatták az uniós elnökségi rendezvényekre érkezők közül, most a nagyközönség számára is látogathatóvá
válik a tárlat.
Szombaton rendezik meg a polgármesterek számára a „Közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló
európai identitás” című konferenciát,
majd a Főtéren a polgármesterek közösen avatják fel a Testvérvárosok
Tábláját, ami az egyes települések
iránya mellett azok Gödöllőtől való

Lassan véget érnek a programok

Európai uniós események
Kordonmentes reggelre ébredtek Gödöllő lakói pénteken. A
januárban felállított, és szinte
már megszokott kerítések
egyetlen éjszaka alatt eltűntek,
és várhatóan már nem is állítják vissza őket.

Január óta városunk kiemelt helyszíne az Európai Unió elnökségi eseményeinek. Az elmúlt hónapokban egymást követték a tanácskozások. Ezek
sorában az utolsó kiemelt rendezvény
a múlt héten lezajlott ASEM (ÁzsiaEurópa találkozó) külügyminiszteri
találkozó volt.
Bár a hátralévő két hétben néhány
eseményre még sor kerül majd a kastély falai között, ezek biztonsági fokozata nem igényli a kordon fenntar-

tását, azt már csak rendkívüli esetben
építik újra.
Júniusban még négy tanácskozást
tartanak Gödöllőn: 21-22-én az
ESPON (területfejlesztés és kohézió)
szemináriumi ülését, június 23-24-én
az EUPAN (Európai Közigazgatási
Hálózat) tanácskozását,
27-28-án a sportigazgatók ülését, majd végezetül 29-30-án a
közigazgatási államtitkárok ülése
zárja a gödöllői
rendezvényeket.
Az elnökségi
rendezvényekhez
kapcsolódó teljes
biztonsági intézkedések megszüntetésére és a helyszínek
átadására ezt követően, júliusban kerül majd sor.
Magyarország EU elnökségéhez
kapcsolódóan számos nagysikerű
kulturális bemutatót tartottak Európa-szerte. Nagy öröm számunkra,
hogy ezek sorában gödöllői művész is szerepelt.
Kolozsváron Magyarország soros
európai uniós elnökségéhez kapcso-

már átutalta a Japán nagykövetség által – e célból – létrehozott számlaszámra.
jk
távolságát is mutatja majd. A kulturális csoportok 10 órától veszik birtokba a Főteret, ahol egymást váltják
a különböző produkciók. Az európai
kultúra rendkívül színes palettája elevenedik meg, népi-, komoly- és könynyűzenei bemutatók egyaránt szerepelnek a kínálatban, segítenek jobban
megismerni egymás hagyományait,
művészetét.
Az érdeklődők a testvérvárosok
standjain bővebb információhoz is
juthatnak minden településről.
Bár indonéz testvérvárosunk, Bogor
küldöttsége erre az alkalomra nem tudott ellátogatni Gödöllőre, egy művészeti csoporttal képviselteti magát a
kulturális programok sorában.
A rendezvény az „Európa a Polgárokért Program Testvérvárosi Találkozók“ uniós pályázatból valósul
meg, amit a MALÉV, a Lázár Lovaspark és a spanyol nagykövetség is támogat. Szintén június 25-én, a Testvérvárosi Fesztivál kiegészítő programjaként ad helyet a Főtér az Európai
Identitás Nap eseményeinek, ami 9től 23-óráig várja különböző foglalkozásokkal, kiállításokkal és bemutatókkal az érdeklődőket.
bj
lódó rendezvényként tartották meg
ugyanis Szekeres Erzsébet gödöllői
textilművész „Gyümölcstermő örökség” című kiállításának megnyitóját a
Magyar Köztársaság Kolozsvári
Főkonzulátusa és a Magyar Turizmus
Zrt. romániai képviseletének szervezésében.
A kiállítás 2011. június 3-án nyílt
meg. A rendezvényen jelen volt és köszöntőt mondott Szilágyi Mátyás, a
Magyar Köztársaság kolozsvári főkonzulja, majd felolvasták a kiállítás
védnökeinek – Mádl Dalma asszony,
Tőkés László EP-alelnök és Kele-

men Hunor kulturális miniszter –
üzeneteit. A művésznő munkáiból
álló tárlatot Kontsek Ildikó, az Esztergomi Keresztény Múzeum művészettörténésze méltatta. A megnyitón közreműködött Maczkó Mária
Magyar Örökség-díjas énekművész és
a kolozsvári Tarisznyás Együttes. A
kiállítás július 15-ig látogatható. jk

Magyar–Ausztrál megállapodás
Magyarország és Ausztrália megállapodott egy munkacsoport
létrehozásáról, ennek feladata a
két ország gazdasági kapcsolatainak élénkítése lesz – közölte
Martonyi János június 7-én Gödöllőn. A külügyminiszter azt is
elmondta, remélhetőleg hamarosan újranyílhat a sydneyi magyar
főkonzulátus.
A tárcavezető az Ázsia-Európa
találkozó (ASEM) alkalmával tárgyalt
ausztrál partnerével, Kevin Rudd külügyminiszterrel, majd társadalombiztosítási egyezményt írtak alá. A megállapodás egyebek mellett lehetővé teszi,
hogy a Magyarországon és Ausztráliában végzett munka utáni szolgálati idő
összeadásával számítsák ki a nyugdíjakat.
A dokumentum aláírása után a két miniszter közös sajtótájékoztatóján Martonyi János hangsúlyozta: Ausztrália híd

lehet Európa és Ázsia között. Arról is
beszélt, hogy a költségvetés remélhetőleg hamarosan lehetővé teszi a sydneyi
magyar főkonzulátus újranyitását.
Ausztrália és Magyarország között
ugyan nagy a földrajzi távolság, a közösen vallott értékek miatt a két ország
mégis közel van egymáshoz. Magyarország és Ausztrália kapcsolatai nagyon
jók és jól fejlődnek – hangsúlyozta
Martonyi János.
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Ülésezett a Kábítószer Egyeztető Fórum

Gödöllői körkép
Június 8-án tartotta a Gödöllői
Kábítószer Egyeztető Fórum
(KEF) azt a kiemelt rendezvényét, ahol többek között kiértékelték és elemezték annak a
vizsgálatnak/kérdőívnek
az
eredményét, melyben a gödöllői diákok kifejtették véleményüket a kábítószer- és alkoholfogyasztásról.
A KEF még 2010-ben kért fel egy
szakértőkből álló stábot arra, hogy állítson össze egy olyan kérdőívet, ami
a veszélyeztetett helyzetben lévő diákok droghoz és alkoholhoz fűződő viszonyát deríti fel; a tesztet több gödöllői iskolában 809 (8. és 10. évfolyamos) tanuló töltötte ki.

Az összejövetelen a helyi oktatási
intézmények pedagógusai, illetve
osztályfőnökei vettek részt, akiket
Fábián Róbert, a NCSZSI-Nemzeti
Drogmegelőzési Iroda munkatársa tájékoztatta a drogérintettségi felmérés
eredményeiről. Az elemzés során többek között elhangzott például az,

Grassalkovichra emlékezve

Emléktábla avatás
Utcanév emléktáblát avattak
június 9-én, csütörtök este a
Grassalkovich utca – Testvérvárosok útja kereszteződésében. Három évvel ezelőtt a Török Ignác Gimnázium kezdeményezte az utcanév emléktáblák felállítását, amit a Gödöllői Lokálpatrióta Klub felkarolt.
A cél kezdetben az aradi vértanúk
emlékének ápolása volt, most viszont
már arra törekednek, hogy minden
történelmi személyiség nevét viselő
utcában legyen ilyen emléktábla.
A most felavatott tábla aktualitását
Grassalkovich I. Antal halálának évfordulója és a Barokk év Gödöllőn

adja. A szép számban összegyűlt érdeklődőket a hideg idő miatt a kereszteződésben található festéküzletbe invitálta Diósi Attila boltvezető. A
megjelenteket Pintér Zoltán alpolgármester köszöntötte, majd dr. Fü-

Waldorf iskola – bazárral ünnepeltek

20 éves jubileum
Húsz éve indult a Gödöllői Waldorf Iskolában a tanítás. Az indulás szépségére és nehézségeire és az elmúlt két évtizedben elért eredményekre és
megélt tapasztalatokra is emlékezhettek az érdeklődők 2011.
május 29-én az iskolában és
annak hangulatos udvarán,
kertjében megrendezett Waldorf Bazáron.
Az iskola és az óvoda mára közel 350
gyermek mindennapi életének része
és jövőjének alakítója, akik közül jónéhányan részt vállaltak a Bazáron
látható programokban, előadásokban
is. Mint a húsz év alatt oly sokszor
(évente két alkalommal kerül megrendezésre hasonló látványos esemény az
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iskolában), most is voltak kiállítások,
dráma-bemutatók, zenészek fellépései, árusok, alkotóhelyek és kézműves-foglalkozások.
Ezen a sokszínű, rengeteg programot és impulzust összefogó nyári szabadtéri „bazáron” sok százan gyűltek
össze, szülők, diákok, tanárok, régiek
és újak, maiak és múltbeliek és azok,
akik még csak érdeklődnek a Waldorf
iránt. Az ünnepélyes beszédet dr. Vekerdy Tamás professzor, a hazai Wal-

hogy míg a fiatalabb korosztály 73
százaléka helyteleníti az alkoholfogyasztást, addig a két évvel idősebb
társaiknak már csupán 34 százaléka
ítéli el azt; figyelemfelkeltő,
hogy a diákok már igen korán
mennyire toleránsak lesznek az
alkohollal szemben.
A kábítószer-fogyasztásra vonatkozó adatok is megegyeznek
a más városokban végzett felmérési mutatókkal: 50 százalékuk helyteleníti a rendszeres
drogozást, 77 százalékuk veszélyesebbnek tartja, mint az alkoholfogyasztást.
Fábián Róbert kiemelte: igen pozitív viszont a válaszadók sporthoz
való hozzáállása. A tanulók 72 százaléka erre a kérdésre úgy reagált, hogy
az iskola befejezése után is beépíti
életébe a rendszeres testmozgást.
Ilyen eredmény más településeken
nem született.
h
löp István, a Gödöllői Városvédő
Egyesület elnöke, a településtörténet
népszerű kutatója méltatta a gróf életútját tartalmas előadásában. Az eseményen fuvolán
játszott Laurán
Apolka gimnáziumi tanuló és
Guba
András
tanár, részleteket
olvasott fel Grassalkovich I. Antal
gondolataiból
Szabó
Emma
Zsófia művészettörténész.
Az emléktáblát
Guba Lajos és
Tóth Tibor önkormányzati képviselők, Dolányi
Sándor, a Lakásszövetkezetek és
Társasházak Gödöllői Egyesületének
elnöke és dr. Fülöp István koszorúzták meg.
it

dorf-mozgalom egyik nemzetközileg
elismert támogatója mondta.
Úgy látszik, a körülményekre nem
lehet panasz, hiszen mára a folyamatos
munka és fejlődés következtében a Gödöllöi Waldorf Iskolában a tanítás már évek óta 13 évfolyamon zajlik, művészi, zenei,
nyelvi képzéssel. A közösség
tagjai pedig kertet építettek, tornasátrat teremtettek, épületet
tartanak karban, kiállításokat,
gyakorlatokat, ünnepeket szerveznek, műhelyeket működtetnek, a
szó valódi és átvitt értelmében is, ezzel
is gazdagítva Gödöllő kulturális és művészeti életét.
Ennek legfrissebb eseménye a
2011. június 24-én, Szent Iván napjának estéjén, 21 órakor az iskola udvarán kezdődő Szentivánéji Álom című
Shakespeare-darab bemutatója, amiben az iskola tanárai játszanak. Második előadás június 27-én, szintén este
9-kor.
Fülöp Hajnalka

Országos Nyelvi Levelezőverseny

Gödöllői diákok is indulhatnak a fődíjért
A Török Ignác Gimnázium két
tanulója, Hegyesi Hajnalka és
Gyetván Dorina is indulhat az
Országos Nyelvi Levelezőverseny fődíjáért, a százezer forint
értékű nyelvi táborért.
A 2010/2011-es tanévben megrendezett országos angol, német nyelvi és
műveltségi levelező versenyen közel
ötezer diák mérte össze tudását különböző kategóriákban.
A tanulók 4 fordulón keresztül küzdöttek. A német és angol verseny
alapját a négy nyelvi készségre épülő
feladatok határozták meg. Az irodalmi verseny az olvasás fontosságára

helyezte a hangsúlyt.
Nagy örömünkre sok gödöllői diák
vett részt, és ért el jó eredményt.
A „Szivárványhíd” Országos műveltségi és irodalmi versenyen 2. lett
Gyetván Dorina (felkészítő: Tormainé Udvardi Ágnes). Eredményesen szerepeltek: Zámbó Kamilla
(felkészítő: Tormainé Udvardi Ágnes), Schopp Anna, Südi Beáta (felkészítő: Vizsnyiczai Zita), Lovasi
Richárd, Gulyás Ádám, Lénárt
Martin, Nagy Barnabás, Rádai
Márk (Török Ignác Gimnázium),
Tábik Mike (Madách iskola, felkészítő: Hirsch Veronika, Lennerné
H. M.)
A Spiel und Gewinn! Országos német

nyelvi versenyen Hegyesi Hajnalka
2. helyezést ért el, de kiválóan szerepelt Gyetván Dorina is (felkészítőik:
Illés Erzsébet, Tormainé Udvardi
Ágnes).
A Play and Win! Országos angol
nyelvi versenyen eredményesen szerepeltek:
Zámbó Kamilla (Török Ignác
Gimnázium), Hemmert Kyra, Miskoff Lilla, Gáspárfalvi Gréta (Erkel
Ferenc Ált. Iskola, felkészítő: Hajdu
Ildikó)
A verseny teljes eredménylistáját
és a következő tanév országos versenyének kiírását az érdeklődők a
www.levelezoversenyek.hu weboldalon találhatják meg.
tig

Lelkészkörök találkozója

Családias egyház
Rangos egyházi eseménynek
adott otthont városunk. Az
Ökumenikus
lelkészkörök
országos találkozóját a Szentháromság templomban rendezték meg, az eseményen
megjelentek a váci egyházmegye egyházi elöljárói is,
Beer Miklós váci megyéspüspök és Varga Lajos váci
segédpüspök.
A szervező a gödöllői, valamint a
budapest-városligeti lelkészkör volt.
Nagy tapasztalatuk van már benne,
hogyan működjenek együtt különböző felekezetekhez tartozó lelkipásztorok, hiszen szolgálati helyükön hosszú évek óta összejárnak,
eszmét cserélnék egymással.
Közösségeink életereje a családiasság, hirdette a találkozó jelmondata.
Megnyitót a Szegedről érkezett Kiss
Imre római katolikus lelkész mondott, kijelentve: Isten családja vagyunk. Majd így folytatta: merjünk
család lenni, hiszen húsvéti időben
vagyunk, a feltámadt Krisztust ünnepeljük. Idézte Krisztus mondatát:
„Ha ketten vagy hárman összejöttök az én nevemben, ott vagyok közöttetek.”
Nobilis Márió, az Országos Lelkipásztori Intézet vezetője, Székesfehérvárott szolgáló atya felhívta rá a figyelmet, hogy a katolikus
egyházban a „család éve” az idei

év. S nemcsak úgy érthetjük ezt,
hogy az egyház a családokért van,
hanem hogy az egyház maga is család.
Hamar István református lelkipásztor arról beszélt: a családias
egyházat nem az egyház találta ki,
hanem az Isten. Jézus harmincéves
korában elhagyta vér szerinti családját, s újat, lélek szerinti családot
épített. A vér szerinti család is betagozódott a lelki családba, melynek feje maga a feltámadt Úr. Ő az
egyetlen, akinek rangja van, a többiek mindnyájan testvérek. S hogyan is élhetjük meg a gyakorlatban a testvériséget?
Tanúságtételek követték egymást, tapasztalatok átadására került
sor a nap során. Még késő délután
is folytak kisebb csoportokban a
beszélgetések. Az összegzés feladata Szecsődi Péter atyára, az
összejövetelnek helyet adó templom plébánosára várt. Záró imával,
énekszolgálattal fejeződött be a nap
N. A.
gazdag programja.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Kalandozások
Irány Olaszország! Ahol olyan
temérdek a látnivaló, hogy egy
élet is kevés lenne rá, hogy valamennyivel megismerkedjünk.
De gondoljunk arra, hogy az
olaszok többsége is csak egyegy szeletét ismeri hazájának.
A szűkebb pátriáját. A faluját.
A városát. A környező vidéket.
És az is a teljességet jelentheti
számára. Színeiben, ízeiben,
formáiban megjelenik ott neki
minden, amiért élni érdemes.
Az Útitárs sorozatban most könyvesboltokba került az Úton-útfélen Olaszország című, csodálatos fotókban gazdag kötet. 24 autós túrát kínálnak
benne a felfedezésekre, átütő élményekre vágyóknak. A könyv leírásait,
térképeit követve, tanácsait megfogadva mintegy belakhatjuk Itália valamely szegletét. Otthon érezhetjük
magunkat ott. A nagyvárosokat többnyire elkerülik az útvonalak. A vidék
nyugalmát élvezheti az utazó.
Öt túrát ajánlanak az ország északi
tájain. Kettőt-kettőt Szicília, illetve
Szardínia szigetén. Egyet a francia

határ melletti tengerparti csücsökben,
San Remónál. A hetediktől a tizenhatodik túráig, megtéve azokat, az olasz
félsziget közepe táján járhatunk. Ez
eddig húsz. Négy túra marad még tehát, mely délre vezet, olyan helyekre,
melyeken ritkán fordulnak meg magyar utazók.
Campániába. Itt – kivételesen –
utunkba esik egy nagyváros, Nápoly
is. De annál a túránál, amely az állam
jellegzetes alakjára utalva A csizma
sarka címet viseli, már nem. A Gargano-félsziget bebarangolására csábítónál sem. Viszont sok minden más
mellett megtudhatjuk például, hogy
itt található a világ egyik legfontosabb zarándokhelye, a barlang, ahol
493-ban megjelent Szent Mihály arkangyal. Az ennek emlékét szolgáló
szentély ajtaját 1076-ban öntötték
bronzból Konstantinápolyban.
S végül Calabria. A csizma orra. A
rejtélyes, babonás, amellett mélyen katolikus tartomány. Van vallási ünnep,
melyen az asszonyok töviskoronát viselnek, a férfiak ostorozzák magukat.
Beavat a könyv az egyes vidékeken különösen tiszteletben tartott ün-

nepekbe. Tudomásunkra hozza, mikor vannak a piacnapok. Hogyan alakulnak a múzeumok és üzletek nyitvatartásai. Milyenek az útviszonyok.
A szállodák. S nem utolsósorban,
hogy mik azok az ételek és italok,
melyeket feltétlenül meg kell valahol
kóstolni.
Hány nap alatt járhatunk meg egyegy utat, a kötetből kiderül. Persze,
ha hosszabb időre ott ragadunk valahol, ha ott marasztal a számos csoda,
vagy csak, hogy egyszerűen jól érezzük magunkat, már a mi dolgunk.
(Úton-útfélen Olaszország)
-nád-

ISMÉT JUTALOM A JÓ TANULÓKNAK!
A Bagoly könyvesbolt a korábbiakhoz híven az idén is kedvezményt ad azoknak a diákoknak, akik eredményesen zárták a 2010/2011-es tanévet. Augusztus végéig a szótárak és a nyelvkönyvek kivételével 10 %-os kedvezménnyel vásárolhatnak a bolt kínálatából azok, akik kitűnő vagy jeles eredményt értek el. A kedvezmény a bizonyítvány felmutatása mellett vehető igénybe.

Barokk opera a Barokk Színházban Ferencz Karolina. A
két tenor mint Bellagamba
Nótás
György, mint Cicala
Szerdahelyi Pál volt. Conte Fumana
bariton szerepében Hámori Szabolcsot, a mezzoszoprán Lisettaként Kertész Mónikát, a basszus Caligóként
Hercz Pétert hallhattuk.
Eredeti olasz nyelven énekelték a játék
során az áriákat, duetteket, tercetteket,
mindössze Dorina és Lisetta váltottak
egyszer franciára az alkalomból, hogy
álöltözetben francia orvosoknak adták
ki magukat, így kívánván megleckéztetni a mindkettejüknek házasságot ígérő
Fumana grófot. Pedig már addig
is volt szegénynek elég baja, azért
gyöngélkedett, mert Cicala alaposan eldöngette. Nem csoda:
minden lánynak, aki csak feltűnt
a színen, máris udvarolt, Cicala
kezéről sikerült is lecsapnia a
menyasszonyát. Szóval volt bonyodalom bőven a boldog végig,
amikor is majdnem mindenki
párra talált.
A környezet is hozzájárult az előadás sikeréhez, már a kastély, majd a színház-

dezte az előadást. A hét szereplő közül
ketten szoprán szólamot énekeltek, így
Dorinaként Ducza Nóra, Scaffettaként

terem előlegezte a korabeli hangulatot.
A kecsesen mozgó szereplők, az egymást mozgalmasan váltó, ugyanakkor
barokk légiességgel csengő énekszólamok, a bájos és színpompás látvány
mintha az opera keletkezése idejébe
varázsolta volna a nézőket.
N. A.

Új kiállítás a GIM- Házban

Reflexiók barokk kertre
Kovács Balázs, a Művészetek Háza
igazgatója bejelentette, hogy a jövőben
ők üzemeltetik az Alkotóházat, a szakmai, művészeti munka irányítása természetesen a Gödöllői Iparművészeti Mű-

Grassalkovich I. Antal kastélyát. Szép
gesztusnak nevezte, hogy barokk évvel
hajt fejet Gödöllő a gróf halálának évfordulóján.
– Itt most egy intim és szeretetet sugárzó
kertben idézzük meg azt az időt, amikor
Mária Terézia látogatása felgyorsította a

helynél marad. A Művészetek Háza segítségével könnyebben, egyszerűbben
lehet majd kiállításokat rendezni a Körösfői Kriesch Aladár utcai épületben.
A. Szabó Magda, a Duna TV kulturális
tanácsadója méltatásában rámutatott arra, hogy a barokk összekötheti Franciaországot és Gödöllőt, Versailles-t és

barokk kert kialakítását a kastélyban. Szerencsésebb történelmű országokban ma is láthatók barokk
kertek – az itteni kiállítás egy kicsit az
elmúlást, eltávolodást is idézi, de egyben arról tanúskodik, amiről a létező
vagy már elmúlt barokk kertek: munkával és fáradsággal születtek. A GIMHázban áprilisban már szimpózium és
kiállítás idézte fel a barokk kert színeit,

(Folytatás az 1. oldalról)

Műkincsek nyomában
Az ünnepi könyvhétre jelent
meg Nádudvari Anna gödöllői
írónő legújabb bűnügyi regénye, Az athéni műkereskedő. A
K. und K. kiadó gondozásában
kiadott krimi egyben kulturális
kalandozás is.

A falusi kávéház
Baldassare Galuppi Il caffé di campagna, magyarul A falusi kávéház című,
Pietro Chiari szövegkönyvére készült
vígoperáját tekinthették meg az érdeklődők az elmúlt szombat és vasárnap este
a kastély Barokk Színházában. Az előadás egyben a darab hazai ősbemutatója
is volt.
A gödöllői Barokk év programjai sorába
illeszkedő két estén a Savaria Barokk
Zenekar működött közre, a karmester
Németh Pál volt; Kürthy András ren-

Görög kalandok Nádudvari Annától

Az ausztrál műfordító, Julia Tracy
leghőbb vágya teljesül, mikor nagylelkű mecénásai révén eljut Görögországba, hogy előkészítse az Élektra
otthoni színrevitelét. Útja azonban
nem várt bonyodalmakat hoz: viharos
kapcsolata egy görög műkereskedővel felborítja eddigi nyugodt, stabilnak hitt szerelmi életét. A darab előkészítése óhatatlanul előcsalja eddig
elfojtott, zavaros érzéseit anyjával
kapcsolatban, és soha nem múló fájdalmát, melyet apja megcsalattatása
és halála felett érez. Mindeközben
egy izgalmas műkincsrablás szálai
szövődnek körülötte, s az események
lassan őt is magukkal sodorják. A
végére persze minden titokról fellebben a fátyol. Titok pedig van bőven, minden szereplőnek megvan a
magáé…
A könyv hosszú ideig készült, mivel hitelességre törekedett, és sok, a
görög kultúrára vonatkozó adatot tartalmaz. Nem csoda, hiszen Nádudvari Anna görög kultúra iránti rajon-

gásának az eredményeként született
meg. A szerző, mint mindig, most is
felkereste regénye helyszíneit, így az
olvasó akár úgy érezheti, mintha
valóban Görögországban kalandozna.

Ezt az élményt segíti az a kisfilm is,
ami az egyik közösségi portálon népszerűsíti a könyvet. Nádudvari Annának egy másik munkájával is találkozhatnak az érdeklődők néhány hét
múlva. Július 3-án, az MR1 Kossuth
Rádió tűzi műsorára az öt férfi és két
nő sorsát bemutató monológokból készült összeállítást Cigány vagyok
jk
címmel.

X. Kodály Zoltán Országos Szolfézsverseny
növényeit és formáit. Katona Szabó
Erzsébet és Incze Mózes ezúttal hét
képzőművészt hívtak meg, hogy reflektáljanak a barokk kert témára. Elsősor-

Egy verseny, nyolc díj

ban olyan művészekre gondoltak, akik
eddigi életművük során foglalkoztak a
kert témájával. A meghívottak között
helyet kapott gödöllői és az ország más
részéről származó, figuratív és nonfiguratív, fiatalabb és érettebb művész egyaránt. A barokk kertek hangulatának megidézését a Gödöllő
Consort Zenekar játéka segítette.

Hagyományosan Debrecen városa
adott otthont 2011. május 13. és 15.
között a X. Kodály Zoltán Országos
Szolfézsversenynek. A döntőre a Chopin zeneiskolából négy növendék utazott, s valamennyien díjazottként tértek haza a rangos megmérettetésről.
Az intézményi és a tanári különdíjakkal együtt zeneiskolánk nyolc elismerést kapott.

it

Véget ér a tanév, de a Chopin
Zeneiskolában még az utolsó
napokra is jutott olyan esemény, ami büszkeségre adhat
okot, és tovább öregbíti az intézmény jó hírét, melynek növendékei újabb szép eredményeket értek el.

A növendékek két korcsoportban adtak
számot tudásukról, az alábbi eredménynyel.
A II. korcsoport: Bréda Zsófia – I. díj +
Improvizációs Különdíj (felkészítő tanára: Lázárné Nagy Andrea), Rehorovszky Anna – IV. díj (felkészítő tanára: Lázárné Nagy Andrea), Sivadó
Zsófia – Improvizációs Különdíj + Legjobb szóbeliért Különdíj (felkészítő tanára: Tápai Dóra)
IV. korcsoport: Bense Ákos – III. díj
(felkészítő tanára: Lázárné Nagy Andrea).
A diákok mellett Lázárné Nagy Andrea
is elismerést kapott Tanári Különdíjban
részesült, a Frédéric Chopin Zeneiskola
pedig a Legtöbb növendéket felkészítő
iskola különdíját érdemelte ki.
bj
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Város-Kép

Múzeumok Éjszakája 2011

installációja szemet gyönyörködtető
látványt ígér, hasonlóan a városi múzeum és a református templomon
megjelenő fényinstallációkhoz, amelyek során többek között egy barokk

szony és három férfi verseng egymással: mind házasodni akar. A karnevál
idején felbukkanó idegen lovag felbolygatja az amúgy sem csendes velencei terecske mindennapjait, a félreértések sorozata amolyan olasz
módra, hirtelen fellobbanó féltékenykedéshez és oktalan veszekedésekhez
vezet, míg végül mindenki párjára
talál...

parókaszalonba is bepillanthatunk
majd. A fényeké lesz a főszerep a 23
órakor kezdődő különleges lampionfesztiválon is. A zenekedvelőket a
Gödöllő Consort és az Arpeggio Gitárzenekar játéka szórakoztatja majd.
A múzeum udvara is megváltozik,
erre az estére színházzá alakul. A Garabonciás színtársulat itt mutatja be
Goldoni: Terecske című zenés komédiáját, ami a XVIII. századi Velencébe röpíti a nézőket, ahol három eladósorban lévő lány, három özvegyasz-

A főtér kínálta rendezvények mellett számtalan színes program várja az
érdeklődőket a városunkban lévő intézményekben, a Városi Múzeumban,
a Királyi Kastélyban, a GIM-házban,
a Levendula Galériában, az Egyetemi
Könyvtárban és az egykori Vérellátó
helyén megnyílt Múzeumi Látványtárban. A helyszínek között – hasonlóan a korábbi évekhez – a Veresi Gőzös szállítja majd az érdeklődőket,
ami félóránként indul a II. sz. rendelő
(információk a 9. oldalon)
elől.

Barokk hangulatban
A Múzeumok Éjszakája az eddigi években mindig nagy sikert aratott, városunkban is évről-évre nő a különböző programok látogatóinak száma. Az
idén Gödöllőn minden eddiginél gazdagabb kínálat várja az
érdeklődőket, akik egyfajta
időutazás részesei lehetnek június 18-án, szombaton este és
az éjszaka folyamán. A rendezvények az év központi eseménysorozata, a Barokk Év
2011 jegyében zajlanak, s központi helyszínük a megújult főtér lesz.
A programok 16 órakor kezdődnek a
Norvég Alap támogatásával megújult
Királyi Váró megnyitásával, ahol az
ünnepélyes átadást követően megtekinthető lesz a Gödöllői Városi Múzeum és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum rendezésében megnyíló kiállítás. Ez a királyi vonatokat,
valamint az egykori királyi váró mindennapjait mutatja be, s a látogatók
megcsodálhatják az egykori királyi,
királynéi és hercegi váróterem pompáját is.
Az események központi helyszíne
a főtér lesz, ahol 18 órakor kerül sor a
rendezvény hivatalos megnyitójára, a
városi múzeum előtt. A főtér erre az
estére barokkos arculatot ölt. A fiatal gödöllői művészek barokk fű-

2011. június 15.

Barokk ünnep a Királyi Kastélyban

Antal-napi vigasságok

Az őrségváltás

A Gödöllő Táncegyüttes fiataljai

A Mátyus Udvarház bemutatója

Z u g l ó b ó l G ö d ö l l ő re

Az Aranyszamár Bábszínház

A Napraforgó Színház előadása

Múlt hét pénteken Budapestről nemes szándékkal érkeztek diákok Gödöllőre,
a zsidó ótemetőbe. Zahumenszky Judit osztályfőnök vezetésével a zuglói
BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola 8.b osztályának hét
tanulója a Fürdő utcában lévő temetőben – a váratlanul hűvös, kellemetlen
esős időben is – több órát töltött el a kert és a sírok takarításával.

2011. június 15.
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Élő-Világ

Kihalás fenyegeti a világ egyik legnagyobb madarát

Élettér kell az állatoknak

Van még esély

Ne vágj ki minden fát!

Kihalás fenyegeti a világ egyik
legnagyobb madarát, a nagy indiai túzokot a Természetvédelmi Világszervezetnek (IUCN) a
veszélyeztetett madárfajokról
közzétett 2011. évi vörös listája
szerint.

A gazdasági szempontból nélkülözhetetlen
faanyagtermelés
mellett erdeink egy részét fontos
természetes állapotban megőrizni, ez számos hazai állatfaj
megőrzéséhez is nélkülözhetetlen.

nyezők hozzájárultak ahhoz, hogy az
állománynak mára valószínűleg csak
250 egyede van – olvasható az IUCN
honlapján.
A nagy indiai túzok kifejlett példánya egy méter magas és 15 kilogramm súlyú, valaha India és Pakisz-

Nagy indiai túzok

A nagy indiai túzokot (Ardeotis nigriceps) a 2011-es listán a végveszélyben lévő kategóriából a kihalófélben

lévő kategóriába sorolták át.
A vadászat, élőhelyének zsugorodása és szétaprózódása, és más té-

tán nagykiterjedésű síkvidékein élt,
mostanra azonban csak egy kicsiny
területre korlátozódik jelenléte.
A vörös lista ez évi átdolgozása során a veszélyeztetett madárfajok száma 1253-ra nőtt. Ez azt jelenti, hogy a
Földön élő madárfajok 13 százaléka
vált veszélyeztetetté.
„Egyetlen év alatt 13 madárfaj
került fel a veszélyeztetett kategóriákba“ – idézte a honlap JeanChristophe Vié-t, az IUCN programigazgató-helyettesét.
A kihalófélben lévő fajok között
189 madár van, köztük a bahamai sárgarigó (Icterus northropi), amelyet
szintén most soroltak a kihalófélben
lévő fajok közé. A közelmúltban vég-

Két kis gólyát etetett hallal a
Hortobágyi Madárkórház egyik
gondozója.
Kovács István így próbálta ki, hogy a
lassan egy hónapos fiókák megeszik-e
már a szilárd táplálékot.
Szerencsére folyamatos gondozásra
nincsen szükségük a kis tollasoknak,
ugyanis szüleik megfelelően ellátják
utódaikat.
A két, szárny- és csonttörött gólya
öt éve állt párba és idén is fészket raktak. Azonban ezúttal furcsa helyett

választottak a költésre. A Madárkórház nagyröpdéjének egyik sasfészkét szemelték ki új otthonuknak.
Az első hetekben szinte el sem
mozdulhattak fiókáik mellől, nehogy a ragadozó madarak csemegéjeként végezzék.
Szerencsére a gondoskodásnak
köszönhetően szépen cseperednek,
és ha kellően megerősödnek, őszszel elrepülhetnek társaikkal Afrikába – magyarázta Déri Balázs,
a Madárkórház alapítvány munkatársa.

Nagycsaládos lett a nagyhalászi gólyapár

Élet a fészekben
Halász és Hajnal
összesen négy fiókát nevelnek, akik
szerencsére a szép
nyári időnek, gyorsan nevelkednek.
A pár eredetileg öt tojást
költött ki, ám a legkisebb fióka hamar elpusztult, ami igen gyakori ilyen nagyszámú
fészek esetén. A gólyafiak általában 2 nap eltéréssel kelnek ki, így előfordulhat, hogy a legidősebb és legfiatalabb fióka közt akár 10 nap is lehet.
És mint ahogy az a természetben lenni szokott, az erősebb győz. Bár a
szülőpár szépen gondozta mind az öt fiókát, az időjárás sem kedvezett a
kicsi számára, mivel éppen akkor egy esősebb, hűvösebb idő köszöntött
be hazánkba. A megmaradt négy fióka azonban gyönyörűen fejlődik. Hamarosan nevet is lehet adni számukra. Ha Önt is érdekli hogyan éli mindennapjait a nagyhalászi család kövesse figyelemmel őket a
http://golya.mme.hu/golyakamera/kamera.php?c=halasz holapon
pts

(Anas nesiotis) esetében a patkányok kiirtása, a faj fogságban való szaporítása
lehetővé tette, hogy egy kategóriával
visszaminősítsék, s mára „csak“ a végveszélyben lévők között tartják számon.
A Magyarországon is előforduló
fokozottan védett fehérkarmú vércsét
(Falco naumanni) szintén visszasorolták a harmadik, sebezhető kategóriából a kevésbé aggodalomra okot
pts
adó kategóriába.
Fotó: MTI

Gólyamentés a Hortobágyon

zett számlálások során megállapították, hogy a fekete-sárga színű karibi
madárból 180 egyed él.
Andy Symes, a Birdlife International illetékese elmondta: az új vörös
lista jól tükrözi ugyanakkor azt is,
hogy számos faj esetében kifizetődőek a madárvédelmi erőfeszítések. Az
Új-Zélandon élő Campbell-réce

Ehhez azonban a védett területeken ki
kell jelölni a natúrzónákat, s ott felhagyni mindennemű gazdasági tevékenységgel. Magyarországon, akárcsak Európa többi országában, ma már nincsen erdőirtás. A múlt század első
évtizedei óta növekszik hazánk
erdőterülete, mely mára meghaladja a 20 százalékot.
A faanyagtermelés és klímavédelem szempontjából egyaránt előnyös erdőterület növelés mellett
ugyanakkor több figyelmet kellene
fordítani az erdőgazdálkodás módszereire is. Különösen a természetvédelmi szempontból legértékesebb, védett erdeinkben fontos
jövőbeli cél a kíméletesebb gazdálkodási módokra – elsősorban a szálalásra –
történő átállás, és az erdők néhány százalékában a fakitermelés megszüntetése.
Jelenleg védett erdeinkben is általánosan elterjedt az ún. vágásos erdőgazdálkodás, aminek eredménye hatalmas
kopár vágásterületek sokasága. A vágásterületeken évtizedek alatt alakul ki az
új erdő.
A létrejövő egyöntetű gazdasági erdők ugyanakkor még száz éves korukban sem képesek megfelelő életteret
biztosítani az erdei állat- és növényfajok
egy részének. Sok madarunk az énekesmadaraktól a harkályokon, baglyokon át
a fekete gólyáig csak idős, háborítatlan
erdőkben tud megfelelő költő- és táplálkozóhelyre találni.
Denevérfajaink veszélyeztetettsége
éppúgy az idős erdők hiányára vezethető vissza, mint az a tény, hogy a hiúzok alig-alig képesek megmaradni a
szlovák-magyar határ innenső oldalán.

A környező országok gyakorlatától eltérően Magyarország nemzeti parkjaiban nincsenek gazdálkodástól mentes
természeti övezetek.
Ezért láthatunk kiterjedt vágásterületeket a Bükk-fennsík környékén éppúgy, mint a Mecsek oldalában.
A háborítatlan erdők a biológiai
sokféleség megőrzésén túl közjólétiturisztikai szempontból is nagy értéket képviselnek, továbbá a folyamatosan lekötött, nagy mennyiségű szén

megkötésével a klíma védelméhez is
hozzájárulnak.
Az ország erdőterületének 4-5 százalékát kitevő háborítatlan erdők
fenntartása gazdasági szempontokból
elhanyagolható kieséssel jár.
„Itt az idő, hogy a kormány elgördítse
az akadályokat a nemzeti parkok övezeteinek kialakítása útjából, és támogassa védett területeken a folyamatos erdőborítás fenntartását” – mondta Figeczky
Gábor, a WWF, a világ egyik legnagyobb természetvédelmi szervezetének
hazai képviselője.
A Madarak és Fák Napján a WWF felhívta a figyelmet arra is, hogy a védett
területeken a természetvédelemmel öszszhangban lévő vadgazdálkodást kell
kialakítani, miközben fokozott figyelmet szükséges fordítani a védett fajok
oltalmára. „Az erdőkben fel kell venni a
harcot az élővilágot károsító illegális tevékenységekkel, a fatolvajlástól és a káros technikai sportoktól a hulladék-elhelyezésig.” – szögezte le Figeczky. pts

Ebobo Barcelonába költözött
Június 6-án Spanyolországba utazott Ebo- Fotó: Bagosi Zoltán
bo, a tizenegy esztendős, budapesti születésű gorillahím. Az állatorvosok altatópuska segítségével tették ártalmatlanná a
közel 180 kg-os állatot, majd egy kifejezetten nagy emberszabásúak számára kialakított szállítóládába tették, ahol azután
rendben felébred. Ebobót Barcelonában
tágas férőhely és két nőstény is várja.
Ebobo méretes ivarérett gorillahímmé fejlődött, így eljött az ideje annak, hogy ma-

Fotó: Bagosi Zoltán

ga is családot alapítson. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége
(EAZA) által fenntartott állatkerti gorilla
tenyészprogram keretében a fiatal hím jövendőbeli otthonaként a Barcelonai Állatkertre esett a választás.
A budapesti gorillák a síkvidéki faj
nyugati alfaját képviselik. Az első két
állat, a 34 éves Liesel és a 31 éves Golo
1989-ben érkeztek Budapestre. Azóta
négy alkalommal szaporodtak a gorillák, a most elszállított Ebobo volt a harmadik magyar születésű gorillakölyök.
A budapesti csapat egyébként jelenleg
összesen öt állatból áll.
pts

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Június 18., szombat, 10.30-12.00

CICA GAZDÁT KERES
Félperzsa kiscica
elvihető!

Labrador – kaukázusi
keverék kiskutyák
ingyen elvihetők
Gödöllőről.

Június 19-én vasárnap kizárólag
előzetes telefonos egyeztetés
alapján: 17-18 óráig.

Tel: 20/340-4861

Tel.: 20/987-4800

Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Isaszegi Kisállatrendelő
Rendel: dr. Michalik László

Tel.: 20-981-3100
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Sportpolitika – Gödöllőn jártak az EOC képviselői

Labdarúgás – Vereséggel zárta az évet a GSK

Központi szerep a sportpolitikában is

Pontatlan búcsú a felnőtteknél

Június 6. és 9. között Magyarországon tett látogatást Gianluca De Angelis, az Európai
Olimpiai Bizottság (EOC) adminisztrációs menedzsere, valamint Pamela Vipond, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
(NOB) szolidaritási csoport helyettes igazgatója, akik a
NOB
tagországaiban
vizsgálják a működést.

A Gödöllői SK együttese a 30.,
utolsó játéknapon a Hévízgyörk
csapatát fogadta a megyei I. osztályú bajnokságban. A vendégek
a bent maradásért küzdöttek, így
nem volt tét nélküli a találkozó. A
mérkőzést a sokkal jobban motivált vendégek nyerték, ezzel a
gödöllői fiatalok pont nélkül zárták a 2010/2011-es bajnoki szezont.

Magyarországi látogatásuk során Gödöllőre is ellátogattak,
ahol Gémesi György polgármester, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) alelnöke fogadta a küldöttséget, valamint
Molnár Zoltán MOB főtitkárt
és Nagy Zsigmond nemzet-

közi igazgatót. A küldöttség megtekintette a Gödöllői Királyi Kastélyt is
és Molnár Zoltán elmondta: Nagyon
tetszett az auditoroknak a helyszín és
a jövőben több eseményt is szeretnének ide hozni. A legközelebbi, az idén
ősszel esedékes MOB közgyűlés lesz.
-ll-

A MOB, a NOB és a EOC képviselői Gödöllőn

Kispályás foci – XXI. Balaton Kupa

Triplázott a Szilz
Az elmúlt hétvégén rendezték,
immáron XXI. alkalommal a városi Balaton Kupa, kispályás labdarúgó tornát Balatonlellén. Az
idei kupát ismét a Szilz csapata
nyerte, sorrendben már a harmadik győzelmük ez.

rás (Törpe SC), a legjobb kapus címét
Gyurcsó Attila (Szilz), míg a gólkirályi
címet 14 találattal Majoros Bence (Pályakezdők) szerezte meg.
Végeredmény: 1. Szilz, 2. Pályakezdők, 3. Törpe SC, 4. Hivatal, 5. Móres,
6. Ragadzik, 7. Műszertechnika
-llA győztes Szilz csapata

A dobogó második fokára a kupa történetében újonc Pályakezdők állhattak,
míg a bronzérmet a szintén új nevezőnek számító, komáromi Törpe SC kaparintotta meg.
A mérkőzéseket, a tavalyi évhez hasonlóan a balatonboglári pályán rendezték. A legjobb játékos címét Tóth And-

Kézilabda – Városházán köszöntötték a kéziseket

Két bronz az idei mérleg
Június 10-én, a gödöllői városházán köszöntötték a Gödöllői Kézilabda Sport Club érmes csapatait.
A hölgyek a megyei bajnokságában,
míg az ifjúsági fiúk az NB II. Ifi csoportjában lettek bronzérmesek az idén.
Az eseményen Gémesi György polgármester köszöntőjében többek között
elmondta: a város mindig is igyekezett
kiemelten foglalkozni a sporttal, hiszen

Gödöllő számtalan neves sportembert
„nevelt ki” az évek, évtizedek folyamán.
Hangsúlyozta, hogy külön öröm a kézisek sikere és ha az anyagi és egyéb feltételek is adottak lesznek, akkor mindenképpen szükséges egy új sportcsarnok felépítése.
Ezt követően az érmeket a hölgyeknek a polgármester, a fiú ifi csapatnak
pedig Pintér Zoltán alpolgármester adta át.
-zé-

Kézilabda – Országos elődöntő

Harmadik helyen a GSE
Harmadik helyen végzett a Gödöllői SE U9-es lánycsapata az
országos elődöntőben.

da Luca, Hunyadi Kinga, Janda Hajnalka, Káldy Lili, Kalmár Gréta, Majoros Sarolta, Marshall Lili, ed-ző:
Ádám Rita
-ár-

A GSE „legifjabb” csapata is sikeresen szerepelt az Erima kézilabda gyermekbajnokság.. A tavalyi
évben még nem, idén már sikerült
a Régió döntőből a továbbjutás az
országos elődöntőbe, ahol egészen a harmadik helyig meg sem
álltak a lányok.
A csapat tagjai: Andrasics Anett,
Bréda Abigél, Bréda Borbála, Bré-

ÚSZÁSOKTATÁS !
Úszásoktatást szervez a FUT Alapítvány a Hajós Alfréd Általános Iskola
uszodájában Gödöllőn! június 20- július 08. naponta 8-10 óra között. (Idő-

Focizz velünk
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó-szakosztálya vár-

pontok: 8:00-8:40, 8:40-9:20, 9:2010:00) 5-12 éves korig
(kezdőknek és úszni tudóknak)
Részvételi díj: 15.000 Ft
Jelentkezés: Bencsik Ernő tanár úrnál, reggel 7 és 9 óra között, valamint
19 óra után: 06/28-420-632

ja 12-17 éves kor közötti, focizni
vágyó LÁNYOK jelentkezését,
szeptemberben induló csapatába! Érd.: +36/70-60-44-388

A Gödöllő 38 pontot gyűjtött (10 győzelem, 8 döntetlen, 12 vereség), ezzel a
11. helyen végzett a sorozatban. A csapat 56 rúgott és 57 kapott góllal abszolválta a harminc meccset, sokat mondó
adat, hogy a góllövő lista második helyén végző Lovrencsics Balázs, egymaga 26-szor volt eredményes.

Az ifjúsági gárda az elmúlt héten már
bebiztosította a bronzérmét, így felszabadultan léphetett pályára, ami meg is
látszott, 6–1-re nyert Sztriskó István
csapata. A fiatalok 65 ponttal (20 győzelem, 5 döntetlen, 5 vereség, 135-37-es
gólkülönbség) végeztek a 3. helyen.
Pest megyei I. osztály, 30. forduló
Gödöllői SK – Hévízgyörk 1–2 (0–1)
Gól: Lovrencsics Balázs
Pest megyei I. osztály U19, 30. forduló
Gödöllői SK – Hévízgyörk 6–1 (2–0)
Gól: Kurunczi Dániel (3), Koczeth
Zsolt, Imre Viktor, Czuczor Attila
Utánpótlás – Jól helytálltak csapataink
A Gödöllői SK utánpótlás csapatai is befejezték a különböző bajnokságokban a

Ovis Manó Maraton – Több, mint fél tucat óvoda indult

450 fő fölött a futók
Az elmúlt héten már írtunk az
idei Manó Maratonról, ezúton,
pedig az egyéni eredményeket
tesszük közzé.
A Kirchhofer József SE által rendezett
versenyen a város hat óvodája, több magán óvoda, Veresegyház és Szada óvodásai versenyeztek a Manó érmekért és
helyezésekért. A legtöbb gyereket megmozgató óvoda pedig, a Manó vándor
kupáért és a vele járó 90.000 Ft értékű
vásárlási utalványért versengett. Pintér
Zoltán Alpolgármester megnyitóját követően, a futóversenyen a kis, közép és
nagycsoportos ovisok, közel 400 méteres pályán futottak, a nagy létszámú szülői szurkolótábor biztatása közepette.
Az Óvodák versenyét és az ezzel járó
fődíjat a Martinovics utcai óvoda nyerte.
A versenyen a következő eredmények születtek (az első hat helyezettet

díjazták):
Kiscsoport 2007-ben született, fiú: 1.
Szabó Csongor (Martinovics ovi), 2.
Dóczi Áron, 3. Szabó Hunor (mindkettő
Szt. János ovi), 4. Tóth Balázs (Táncsics
M. ovi), 5 Györe Tamás (Martinovics
ovi), 6. Szalai Máté (Zöld ovi)
Leányok: 1. Lauber Zille (Egyetem
téri ovi), 2. Kovács Dóra (Kazinczy Krt.
ovi), 3. Nagy Dorina (Zöld ovi), 4. Tímár Mira (Táncsics M. ovi), 5. Rácz
Izabella (Martinovics ovi), 6. Nagy Renáta (Kerepestarcsa)
Középső csoport, 2006-ban született, fiú: 1. Fóri Roland (Kazinczy ovi), 2. Szőke Márton (Veresegyház), 3. Terebesi Mátyás (Szada), 4. Grünwald Tamás (Zöld
ovi), 5. Tóth Ármin (Martinovics
ovi), 6. Balaskó András (Palotakerti ovi),
Leányok: 1. Katrin Zsófia (Pa-

szezont. A korosztályos csapatok jól
helytálltak. Takó Csaba, 1994-es (U17)
gárdája az NB II., közép C csoportjában
végzett a 8. helyen. Tóth László csapata, az 1996-os korosztály (U15) három
bajnokságban ért el sikereket. Az NB II.,
közép A csoportjában a 8. helyen végzett, a megyei U16-os bajnokságban
egy évvel fiatalabbként aranyérmes lett
a csapat, míg a korosztályos NB I-es futsal bajnokságban országos bajnokok lettek a fiatalok.
A GSK U13-as csapata az NB II., közép A csoportjában a 16. helyen zárt.
Kovács Szabolcs edzőnek és csapatának volt már sikeresebb éve, de itt az
eredmény már másodlagos volt. Hasonlóan az U14-es (1997-es), valamint az
U12-es (1999-es) csapatnál. Morvai
László előbbivel a megyei kiemelt bajnokságban végzett a 4. helyen, míg
Smeló Dávid legényei, egy évvel fiatalabbként a megyei U13 ¾ pályás bajnokságban végeztek a 10. helyen.
-tt-

lotakert ovi) 2 Valóczi Julianna (Szt. János ovi), 3. Judás Lilla (Kazinczy krt
ovi), 4. Kriszt Sarolta (Martinovics ovi),
5. Bencsik Panka (Táncsics M. ovi), 6.
Szabó Regina (Táncsics M. ovi)
Nagycsport 2004-2005ben született,
fiú: 1. Korsós Zoltán (Egyetemi ovi), 2.
Lestyánszki Dániel (Táncsics M. ovi),
Szőke Bálint (Veresegyház), 4. Szabó
Kornél (Martinovics ovi), 5. Jávor Koppány (Kazinczy ovi), 6. Walter Ákos
(Szt. János ovi)
Leányok: 1. Tímár Leila (Táncsics
M. ovi), 2. Spendel Gabriella (Zöld ovi),
3. Sulyán Alexa (Martinovics ovi), 4.
Valóczi Anna (Szt János ovi), 5. Kovács
Lili, 6. Ócsai Vivien (mindkettő Kazinczy ovi)
-tl-

Atlétika – Junior, ifjúsági és serdülő bajnokságok

GEAC atléták termése: nyolc aranyérem
Június első hétvégéjén rendezték a fővárosban a Budapest nyílt
junior és ifjúsági egyéni, valamint
a serdülő összetett bajnokságot.
A Gödöllői EAC atlétái több mint
remekeltek, nyolc bajnoki címet,
három ezüstérmet és három
bronzérmet szereztek a különböző korosztályokban.

Eredmények: 1. helyezettek: Halcsik
Tamás (junior-3000 m), Fajoyomi
Christopher (junior-magasugrás), Várszegi Tamás (felnőtt-rúdugrás), Tóth
Angéla (rúdugrás), Reva Vanda (diszkoszvetés), Ajkler Eszter (serdülő ,14
évesek-hétpróba), Kovács Emma (serdülő, 13 évesek-hétpróba), Győre Fanni

(serdülő, 13 évesek-négypróba C variáció); 2. helyezettek: Halcsik Tamás (junior-1500 m), Fajoyomi Christopher
(junior-hármasugrás), Moldován-Horváth Katinka (2000 m akadály); 3.
helyezettek: Moldován-Horváth Katinka (ifjúsági-400 m), Zsíros Zsanett
(2000 m akadály), Bujdosó Gábor (junior-diszkoszvetés),
-ll-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

2011. június 18., szombat
Múzeumok Éjszakája
a Gödöllői Városi
Múzeumban
16 órától 1 óráig
16 óra (vasútállomás):
a felújított Királyi Váró megnyitása
Fellép a Gödöllői Fúvószenekar
18 óra: barokk zene
(Gödöllő Consort) a Gödöllői
Városi Múzeum előtt
A Múzeumok Éjszakája
ünnepélyes megnyitása
18:20-kor és 20:20-kor
kurátori tárlatvezetések
a barokk kiállításban
21 óra: szabadtéri színházi
előadás a múzeum udvarán
Goldoni: Terecske című darabját
előadja a Garabonciás Színtársulat
21 óra: Barokk fényinstalláció a
múzeum épületén

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2011. JÚNIUS 18-ÁN 19-TŐL
HAJNALI 1 ÓRÁIG A GÖDÖLLŐI KASTÉLYBAN!
Nézzen be a kulisszák mögé!
Az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége kiemelt tanácskozásainak jelentős részét a Gödöllői Királyi Kastélyban tartja. Nézze meg Ön is, hol születnek
a döntések, hol egyeztetnek az európai politikusok, és hol készül róluk a „családi fotó”. Vezetések indulnak: 19.15-től 23.45-ig félóránként. Ár: 500.- Ft/fő
Barokk kert, angol kert – Parktúra a megújított kastélykertben (Látta már a
Mária Terézia-szobrot?) Időpontok: 19.10, 20.10. Ingyenes! Regisztráció nem
szükséges. Vezető: Kovács Éva muzeológus
A Horthy-bunker titkai – Horthy Miklós kormányzó földalatti bunkerében
2011. június 14-én nyílik meg az új állandó kiállítás. Nézze meg az elsők között
az eredeti tervek alapján rekonstruált berendezést! Időpontok: 19.20-tól 24.00ig, 20 percenként. Csoportlétszám: max. 12 fő!
Tárlatvezetés a Királydombi pavilonban – A pavilon 19 és 21 óra között folyamatosan látogatható. Ingyenes!
Kosztümös tárlatvezetés az állandó kiállításban – A Grassalkovichok kora, a
királyi lakosztályok és az Erzsébet Emlékkiállítás, most kicsit másképp…
19.30 órától 24.00-ig, félóránként. Ingyenes!
Meglepetés-koncertek a díszudvaron! – 20.30 órától 23.00 óráig. Ingyenes!
Gyerekprogramok
(Sisi I.-II. terem és Erzsébet-veranda)
19.00-tól 21.00 óráig:
-Lehetsz király! (Próbáld ki a trónszékünket és a koronánkat!)
-Kézműves foglalkozások, játék, barokk tánctanulás
-Esti mese
Ingyenes!
További információ:
28/410-124
informacio@kiralyikastely.hu
A Múzeumok Éjszakáján
a gödöllői helyszínek között kisvonat közlekedik!

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány tisztelettel meghívja Önt
2011. június 18‐án (szombaton), a Múzeumok Éjszakáján, a
Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházába.
A kiállító teremben megtekinthető 18 órától 24 óráig a
Reflexiók barokk kertre című csoportos képzőművészeti kiál‐
lítás.
19 órától 21 óráig lehetőség nyílik a kiállító művészekkel szemé‐
lyes találkozásra, kötetlen beszélgetésre.
Kiállító művészek: Balázs Imre Barna festőművész, Csáki Róbert
festőművész, Incze Mózes festőművész, Nagy Gábor Munkácsy‐
díjas festőművész, Szűcs Barbara Eszter festőművész, Szikora
Tamás Munkácsy‐díjas festőművész, Érdemes művész, Szőcs
Miklós Tui szobrászművész
20 órától Hangulat zenélés a teraszon
Közreműködik: Csúr Gábor zongora, Derecskei András hegedű, Dóra László dob, Szabó Mátyás
basszusgitár
GIM‐HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15‐17.
Telefon/fax: 28‐419‐660
e‐mail gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu

23 órától 01-ig: táncház a Berka
együttessel a Főtéren
18 órától a Veresi Gőzös
közlekedik a városi helyszínek
között (Városi Múzeum, GIM
Alkotóház, Levendula Galéria,
Királyi Kastély Királyi Váró,
Egyetemi Könyvtár, Régészeti
Látványtár)
Díjtalan múzeumlátogatás
múzeumpedagógiai foglalkozások
folyamatosan

Frédéric Chopin
Zeneiskola

Június 16. csütörtök 14.00-16.30
BEIRATKOZÁS
a 2011/2012. tanévre
Június 16. csütörtök 17.00
ÉVZÁRÓ HANGVERSENY ÉS
BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS
Június 20-tól 26-ig
ZENE ÉS TÁRSMŰVÉSZETEK
TÁBOR
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Ajánló

FELHÍVÁS
ÚJ HELYRE KÖLTÖZIK A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT HIRDETÉSFELVÉTELE
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT HIRDETÉSFELVÉTELE
2011. JÚLIUS 1‐VEL A MŰVÉSZETEK HÁZÁBA KÖLTÖZIK!
Az új helyen a megszokott nyitva tartással várjuk tisztelt ügyfeleinket!
A Gödöllői Szolgálat szerkesztősége

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázatot meghirdető szerv
neve, címe:
Gödöllő Város Önkormányzata,
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Munkahely és munkakör megnevezése:
1. számú Városi Bölcsőde (2100
Gödöllő, Palotakert 17. )
BÖLCSŐDEVEZETŐ
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: a 1. számú Városi Bölcsőde munkájának koordinálása, szakmai tevékenységének
tervezése, szervezése, az intézmény működését érintő pályázati
lehetőségek figyelése, pályázatok
készítése, személyügyi és gazdasági feladatok ellátása.

ségügyi ellátás szerzett szakmai
gyakorlat,
– büntetlen előélet.
– helyismeret előnyt jelent.
A pályázatnak tartalmazni kell:
részletes szakmai önéletrajzot, az
intézmény vezetésére vonatkozó
programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, a képesítést igazoló
okirat hiteles másolatát, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázó nyilatkozatát arról,
hogy a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, a pályázó nyilatkozatát,
hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 15. §-ának (8)
bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
2. számú mellékletének I. rész 1/2
B) pontjában meghatározott képesítés,
– legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egész-

Elvárt kompetenciák: kiváló kapcsolatteremtő, kommunikációs és
irányító készség.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól.
A magasabb vezetői megbízás

időtartama: 5
év, 2011. október
1.–2016.
szeptember 30ig szól.
Bérezés: a Kjt.
rendelkezése
szerint, magasabb vezetői pótlék a
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.
A pályázat benyújtásának módja,
helye, határideje: A pályázatot
zárt borítékban, két példányban dr.
Gémesi György polgármesterhez
kell benyújtani (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) 2011. július 25-ig.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az 1. számú Városi Bölcsőde
vezetői állására.
Kódszám: 108/ 216-6/2011.”
A pályázat elbírálásának módja,
határideje: Bizottsági meghallgatás és javaslat kialakítását követően
Gödöllő város képviselő-testületének 2011. szeptember 22-én tartandó ülésén.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: Dr. Tamás Márta
irodavezetőtől (telefonszám: 28 –
529 – 188).

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 13-19-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167.
Június 20-26-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410251.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

Segítség a csángóknak

M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38.
Tel.: 28/410-302, 06-20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,
06-70/550-3377

Június 22. és 27. között, immár ötödik alkalommal szervezi meg a
csángó‐magyar gyerekek gödöllői és balatonlellei táboroztatást a
Gödöllői Értékvédő és Közhasznú Egyesület. Lészpeden, már több
mint kétszáz kisdiák tanulja a magyar nyelvet, s most közülük 25 fő
látogat el hozzánk Márton Attila tanár vezetésével. A program meg‐
valósításához befogadó családok jelentkezését várjuk.
A tervek szerint a gyerekek 2011. június 22‐én az esti órákban érkeznének Gödöllőre és 27‐én, a reggeli órákban in‐
dulnának a Balatonra. A befogadó családoktól azt kérnénk, hogy 5 éjszakára vállalják a kisdiákokat, és gondoskod‐
janak az ellátásukról (általános iskolás lányokról és fiúkról van szó, akik otthon nagyon nehéz körülmények között él‐
nek).
Magyarországi tartózkodásuk alatt a legfontosabb célkitűzésünk, hogy minél többet gyakorolják a magyar nyelvet.
Azt szeretnénk, ha elsősorban olyan családok jelentkeznének a gyerekekért, ahol általános iskolás gyermek is van.
Az ittlétük alatt a tanulók számos városi rendezvényen vesznek majd részt, de lehetőség nyílik családi programok
szervezésére is! A gyermekeket vállaló családok Büttner Saroltánál jelentkezhetnek! Telefon: 30‐609‐5022, 28‐421‐
235. E‐mail: buttner.sarolta@gmail.com
Köszönettel:
A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület nevében:
Szűcs Józsefné, az Egyesület elnöke

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
BÉR‐BE ADJA A GÖDÖLLŐ, DEÁK FERENC TÉR
1. ÉS 2. SZÁMÚ ÉPÜLETBEN LÉVŐ ÜRES GA‐
RÁZSAIT.
A garázsok alapterülete: 14, 15, illetőleg 19
m2 (15 m2 + 4 m2 tároló). A bérleti jogvi‐
szony időtartama: határozott, 2011. de‐
cember 31. napjáig szóló. A bérleti díj: 750
Ft/m2/hó + ÁFA.
A bérbevétel részletes feltételeiről írásbeli
tájé‐koztató beszerezhető a Városüze‐
meltető és Vagyonkezelő Iroda III. emelet
303. számú helyiségében, illetve érdek‐
lődni lehet a 06‐28‐529‐171‐es telefonszá‐
mon.

Büttner Sarolta programfelelős

EGY HETES INTENZÍV TÁNCKURZUS GÖDÖLLŐN!
HA UNOD MÁR, HOGY MINDENHOL EZT LÁTOD,
ZUMBA!
Kondicionáló és tudatos mozgást fejlesztő órák, amik
elősegítik a pontosabb mozgáskoordinációt, de ugyanakkor
kellemes kikapcsolódást és könnyed, jó zenékkel
fűszerezett időtöltést kínál a tréning!
Főként fiataloknak, de természetesen minden
korosztály számára hasznos.
KORHATÁR 14-44 ÉVES KORIG.
Korcsoportok bontása a jelentkezők számától és korától függ.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: JÚLIUS 16.
KURZUS IDEJE: JÚLIUS 25-29.
Óraadó tanár:
Hegedűs Tamás - Budapest Táncszínház
Jelentkezni lehet:
70/381-3159 vagy 70/942 -9311-es számon vagy
henger@vipmail.hu, illetve a facebook oldalon!

2011. június 15.
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Mozaik

Kóstolja meg Ön is a Mária Terézia‐
és a Grassalkovich‐tortákat a Solier Caféban!

NYÁRKÖSZÖNTŐ FINOMSÁGOK!
Grill húsok, friss zöldségek, rostonsült halak, salátakülönlegességek
több féle öntettel, fagylalt- és gyümölcskelyhek.
Hangulatos terasz és kerthelyiség várja a vendégeket!

ÚJ

SZOLGÁLTATÁS!
Halpedikűr és testmasszázs a szálloda udvarán lévő üzlethelyiségben!
Halterápia, halpedikűr, halfürdő. Bejelentkezés: 06-30/397-2363
Testmasszázs, frissítő és zsírégető masszázs. TÁDÉ gyógygyertyák!
Bejelentkezés: 06-30/691-0495
Pedikűr, manikűr, testkozmetika! Bejelentkezés: 06-20/492-5302
Kávéházunkban hétvégenként gyermeksarok várja a családos vendégeinket.
NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu
Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

20/5255-366

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

2011.
INGATLAN
* Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha -étkezős, kiváló állapotú
kockaház eladó Iár: 18,3MFt 20-772-2429
* Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt 20-9447025
* Gödöllőn Új építésű 1szintes, 3 szoba +nappalis, amerikai konyhás,
garázsos ház 600 nm-es telekkel eladó. Iár: 32,5MFt 20-772-2429
* SÜRGŐSEN eladó Palotakerten 2 szobás, jó beosztású, lakás. Iár:
8,9MFt 20-772-2429
* ÁR ALATT, Szadán 2010-ben épült 3 szoba +nappalis, 1 szintes
dryvit szigetelt CSALÁDI HÁZ 1300 nm-es telekkel eladó. I.ár:
22,5MFt 20-772-2429
* Központban két szobás lakás 8.5 MFt-ért eladó 20-804-2102
* Kossuth L.u. és Dózsa György út találkozásánál földszinti 45 nmes nagypolgári lakás eladó, amely irodának, rendelőnek is tökéletesen
alkalmas. Iár 12,8MFt 20-772-2429
* Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,7 MFt 20-804-2102
* Kiváló áron, Ambrus közben, I.emeleti, erkélyes, nappali +1 hálószobás 50nm-es, jó beosztású lakás eladó Iár: 9,9MFt 20-772-2429
www.godolloihaz.hu
* Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy
terasszal eladók 14,9MFt-tól 20-804-2102
* AKCIÓ! Központhoz közel 3szoba +nappalis, 2 fürdőszobás, teraszos,
mediterrán stílusú újépítésű gyönyörű ikerház 200nm-es telekkel eladó. Iár:
18,5MFt, 320nm-es telekkel rendelkező ikerház 21,5MFt 20-772-2429
* Eladó Gödöllőn, tégla építésű, cirkós, jó állapotú 2szobás,53nm-es
lakás a Kazinczy krt. Iár:9,5 MFt 20-8042102
* Eladó az Egyetemnél két szobás mfszi lakás 11.9MFt 20-804-2102
* Új építésű társasházban, nappali +2 szobás lakás Gödöllő központjában 16,4MFt Ugyanitt egyedi penthouse lakás 16,7MFt. Lakások
300.000Ft/m2 alatt 20-9447025
* Nagyfenyvesben 5szoba + 2nappalis 2004-ben épült újszerű ház
nagypolgári környezetben eladó iár: 54 MFt 20-772-2429
* Gödöllő panorámás részén, 15%-os beépíthetőséggel 720M-es telek,
8.8MFt-ért eladó! 21m-es utcafront, víz, villany a telken! 20-539-1988

* Sürgősen eladó Harasztban felújítandó családi ház! 700nm-es
telken 15,5MFt 20-539-1988
* Szabadka u-ban erkélyes, konvektoros lakás eladó!
Iár:9.9MFt! 20-539-1988
* Keresek készpénzes ügyfeleim részére 1-2 szobás téglalakásokat!
20-804-2102
* Szadán 800 nm-es építési telek eladó Iár:6,9MFt 20-772-2429
* Elcserélhető Őrbottyán külterület 260 nm2-es lakóházas major +2-6 Ha
földterület budapesti, gödöllői, versei stb ingatlanra. Tel.: 70/701-5617
* Tulajdonostól eladó Antalhegy lábánál egy 3. emeleti, 62nm-es,
tehermentes, jó állapotban lévő, saját zárt udvarral rendelkező társasházi lakás. Csak magánszemélyek jelentkezzenek! Ár alku nélkül:
12, 9M Tel.: 06-30/940-7057
* Gödöllőn az Antalhegyen 2300 m2 –es telek eladó, teljes közművel
(víz, gáz, villany). Iár: 25.9MFt. Elérhetőség: 30/588-5889
* Tulajdonostól áron alul eladó Gödöllő központjában 4 emeletes társasház 2-ik emeletén található, tehermentes, felújított 2 és fél szobás,
62 nm-es erkélyes otthon. Ár:10,69 mFt. Tel:20-3456-552.
*Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi
részén eladó.Tehermentes.Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint,
mindkettő konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy
teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő,konyha.2 állásos
garázs+szauna is van. Iá.: 35,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
* Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított
udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
* Eladó, Gödöllő Kör utcában 2 emeleti, 2+fél szobás, erkélyes fejújított lakás. Egyedi borovi fenyőből készült beépített bútorok, fa belső
nyílászárók, új korszerű hőszigetelt külső nyílászárók. Nagy teljesítményű konyhai berendezéseknek megfelelően kialakított elektromos
hálózat. Bútorozott konyha, egyedi fűtés, alacsony rezsi, csendes
környék. Azonnal költözhető. Ár: 14.500.000 Tel.: 30/860-6087;
30/411-4698.Ingatlanközvetítő ne keressen!
* Gödöllőn, a Körösfői utcában eladó egy 75 m2 alapterületű, jó
elosztású, teljes körűen felújított 2 szobás családi ház, új beépített
minőségi konyhabútorral és fürdőszoba bútorzattal. A mediterrán
hangulatú kertet kültéri kemence, kerti szauna (zuhanyozóval) és
borospince teszi hangulatossá. Iá: 22 mFt. Érd.: 20/9194870
* Gödöllőn, az Erzsébet parkkal szemben eladó 100 nm-es, jó elrendezésű családi ház. A telken szaletli, kerti sütő és fűthető garázs található. Iá: 24,5 mFt. Érd.: 20/9194870
* ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn a Fenyvesben 75 nm-es, nappali + 2
szobás, 2 fürdőszobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ beköltözhető, kétszintes ikerházfél, 300 nm-es saját telekrésszel eladó. Iá: 16 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
* Gödöllő Belvárosában 2011. Decemberi átadással épülő 18 lakásból
(30-92 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2) álló társasházban lakások, iroda és üzletek eladók. Árak: 9,9 – 27,4 mFt (280
eFt/ m2-től). Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100 Gödöllő, Szabadság
tér 14., Tel.: 20/9194-870; 28/411-086 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn, a Belvárosban 168 nm alapterületű családi ház eladó,
amelyben 2 nappali+3 szoba található 1200 nm-es saroktelken. Az
ingatlanhoz szauna és konditerem is tartozik. Iá: 38 mFt. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20-9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn a Mihály Dénes közben eladó földszinti, 60 nm-es 2 és fél
szobás lakás. Iá: 13 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

június 15.

* Gödöllőn a Csanakban eladó MOST ÉPÜLŐ nyolclakásos, kertes
övezetű társasház külön kertrészekkel. Eladási ár: 12-22,4mFt kulcsrakész állapotban, decemberi átadással. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Kistarcsán eladó nappali+3 szobás családi ház+ egy melléképület,
amelyben szoba, konyha, fürdőszoba található. Iá: 21 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086; 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn, az Antalhegyen eladó egy 832 nm-es, teljes közművel ellátott, örökzöldekkel beépített, panorámás, 25 m-es utcafronttal rendelkező építési telek. Iá. 12,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn, a Harasztban eladó egy 3 szobás kertes családi ház,
részben felújítva 600 nm-es telken. Iá.: 20,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn, az Irtványosban eladó 1000 nm-es, gyümölcsfákkal
telepített, veteményessel rendelkező, rendezett telek kis fa épülettel.
Iá.: 2,8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
* Bagon, a Dutka dűlőn eladó 35 nm-es, 2 szobás, konyhás, fürdőszobás
faház 13 nm-es terasszal 648 nm-es telken. Iá: 3,7 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn, a Palotakerten eladó lakások 9,5-12,9 mFt-ig. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn a Palotakerten eladó egy parkra néző, panorámás, 2
szobás luxus kivitelű öröklakás. Iá: 13,9 mFt Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó a Grassalkovich utcában 86 nm-es kis családi ház. Iá:
23mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó a Munkácsy utcában 110 nm-es családi ház 750 nmes telken. Iá: 31 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
*. Gödöllőn eladó a Kertvárosban 170 nm-es családi ház 1000 nm-es
telken, amely örökzöldekkel borított. Iá.: 37 mFt Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó a Nagyfenyvesben 2 nappali+3 szobás, 2 fürdőszobás igényes családi ház. Iá.: 41 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes berendezéssel
(műszaki felszerelés, háztartási gépek, bútorok stb). Fszt. 90nm: előszoba, közlekedő, 2szoba, nappali, étkező, konyha (egybe) fürdő. Em.
80nm: gyerekszoba, egy légterű óriási nappali, gardróbszobák, fürdősz.
Lépcsőfeljáró kívül belül, akár 2család részére is megoldható lakhatás.
300nm rendezett telek. I.ár: 30MFt 30/579-0545, 20/404-2383
* SZADA RÓZSADOMBJÁN ÖTLETES TERVEZÉSŰ MEDITERRÁN
stílusban épített, minden lakhatási igényt kielégítő 140nm
alapterületű, +120nm szuterén, +38nm körterasz családi otthon, a
kölcsönösen kialakított alkalmi vételárért eladó! 70/382-1747
* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési TELEK
családi okok miatt eladó, illetve a Nyárkút utcában 2500 m2 SZÁNTÓ
2 db 25 m2-es épületekkel közművesítve eladó. Tel: 30/946-7702
* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új lakóparkban építési telkek ELADÓK! Tel: 30/946-7702
* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű lakások és garázsok eladók. Tel: 30/946-7702
* Gödöllő központjában eladó bruttó 47 nm-es klimatizált, egylégterű
LAKÁS(egyedi gázfűtés, erkély, biztonsági ajtó). Azonnal
beköltözhető. Iár:10,9MFt. (Bútorozva: 11,9M.) Ingatlanközvetítők NE
hívjanak! Érd: 70/362-2672.
* Gödöllőn, Kossuth L.u. eladó 36nm-es, Ny fekvésű, Erzsébet park
irányába néző, 3.em. igényesen kialakított (kövezett, átalakított fürdőszoba, irodának alkalmas, klímás) 1szobás LAKÁS. Iár:8,1MFt. 30/221-5203
* Gödöllőn, BLAHÁN ELADÓ rendezett, felújított, téglaépítésű
CSALÁDI HÁZ 1.200 nöl-es telken. 2szoba, nappali, konyha, fürdőszoba, 2WC, pince, műhely. 30/878-8907
* Gödöllőn, Palotakerten IV: emeletes háztömbben 4.em. 59nm-es, 2
szobás, erkélyes, napfényes, parkra néző LAKÁS egyedi fűtésmérővel
eladó. Iár:12MFt. Tel: 30/254-7695
* Gödöllőn, a BLAHÁN 100 nm-es FELÚJÍTOTT CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
Iár: 24,7 MFt. Tel: 20/455-8831
* Gödöllőn, Antalhegyi utcában 440nm-es parkosított, játszóteres telken
2szintes, 4,5szobás, 2fürdőszobás konyha +ebédlős, dupla garázsos,
nagy részben felújított CSALÁDI HÁZ eladó. Gödöllő környéki kisebb
házat beszámítunk értékegyeztetéssel. Iár:23,5 MFt. 30/754-1219
* 8,5 millió Ft-ért sürgősen eladó Bagon egy 130nm-es 4szobás
CSALÁDI HÁZ teljes közművel, csendes utcában. Gödöllői egyedi
fűtésű csere LAKÁS is lehetséges értékegyeztetéssel. 30/9967-546
* HÁZ ELADÓ Gödöllőn az Erkel F. utcában. Felújított, 150 nm-es 2
külön bejárattal. 2 családnak, vagy különböző vállalkozási célra alkalmas. 30/418-7206, 70/619-9079
* Gödöllő Központjában (Szt. János u.) napfényes, parkra
néző, felújított, mérőkkel ellátott, 3.em. 44 nm-es LAKÁS 7,8
MFt-ért eladó. Érd: 28/418-648
* CSALÁDI HÁZ ELADÓ az ANTALHEGYEN, 2405nm-es TELKEN
184nm HÁZ. Iár: 60 millió Ft. Érd: Antalhegyi u. 96. 30/962-8151

2011.
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* Gödöllőn Ádám u. elején eladó 110nm-es, tágas, világos CSALÁDI HÁZ 3,5
szobával (mindegyik külön nyílik), garázs, műhely, 640nm telek. Ár: 23,9
MFt. 30/384-2894 https://sites.google.com/site/godolloicsaladihaz/home
* Eladó Gödöllőn a János utcában, téglaépületben I.em. 42 nm-es,
felújított LAKÁS (egyedi fűtés, vízmérő órával ellátva). Iár: 8,5 MFt.
Érd: 20/356-7717
* Elcserélnénk felújított, 85nm-es 3 szobás zsámboki családi
házunkat -30nm-es melléképülettel, pincével és gazdálkodásra alkalmas kerttel-, gödöllői házra vagy téglaépítésű lakásra. 20/460-4464
* ÁRON ALUL ELADÓ ZSÁMBOK KÖZPONTJÁBAN egy kis ház. Villany,
víz, gáz és cserépkályha bent, kút az udvaron. Tel: 30/457-7956,
20/477-1198
* BAGON vegyes építésű, 100nm-es, részben felújított CSALÁDI HÁZ
60 nm-es garázzsal, rendezett udvarral eladó. Iár: 9,9MFt. Tel:
20/267-1963
* Gödöllőn, az Egyetemen eladó földszinti, erkélyes 60nm-es egyedi
fűtésű 2szobás LAKÁS nagy tárolókkal csendes, parkos területen.
Azonnal költözhető. Iár: 13,5 MFt. 30/422-7603, 30/385-7372
* Az egyetem területén eladó 59 nm-es, első emeleti, 2 szobás, átlagos állapotú LAKÁS gyönyörű környezetben. Iár: 14,3 MFt. Tel:
70/291-2992
* Gödöllőn 67 nm-es belül felújított CSALÁDI HÁZ nagy telekkel
eladó. Üzlet, busz a közelben. Érd: 30/431-0722
* Gödöllőn Zombor utcában, téglaépületben 34nm-es 1.em. 1 szoba
összkomfortos, gázfűtéses, részben felújított LAKÁS eladó, vagy elcserélném m.földszint 1. emeletig értékkülönbözettel 1+félszobásra.
30/566-8635
* Vállalkozásnak is kitűnő telephely, iroda vagy garázs a városközponthoz közel, 30-s főút mellett, saroktelken eladó: 3 szobás, összkomfortos 96nm-es 1.em. Tulajdonostól. Iár: 18,8MFt. 20/965-0066
* SZADA legszebb részén, a MARGITÁN, nagyméretű (1.500 – 1.800
nm-es) PANORÁMÁS TELKEK ELADÓK. Iár: 6.500,-Ft/nm. Tel:
20/333-7833
* Palotakerten 10.em. 61nm 1+2 félszobás, erkélyes (új ablakok,
redőny) teljesen felújított LAKÁS, beépített konyhával, 2légkondicionálóval, egyedi fűtésmérővel, külső tárolóhelyiséggel tulajdonostól
eladó. Iár:11,9MFt. Ingatlanosok ne hívjanak! 20/777-3301
* Lázár V. utcában örökpanorámás MEDITERRÁN jellegű KIS HÁZ
2000nm-es 35%-ban beépíthető telken örökzöldekkel eladó. Uitt 3db
működő VASKÁLYHA eladó. 70/508-4298

* Kiadó Gödöllő belvárosában igényes, egyedi fűtésű, légkondicionált
90nm-es LAKÁS. 85.000,-Ft +rezsi +2 havi kaució. Tel: 30/9617-621
* Gödöllő központjában 1 szoba összkomfortos LAKÁS kiadó,
CSALÁDI HÁZ különbejáratú része. Szép, rendezett környezetű.
Azonnali költözéssel. Tel: 30/307-7314
* A városközpontban (Petőfi tér, Kampis tér, Kossuth L. u.) KERESEK
1 vagy 1,5 szobás kiadó, egyedi fűtésű, újszerű LAKÁST 1. emeletig,
hosszútávra. Tel: 30/3056-038
* Gödöllő belvárosában 56 nm-es gázkonvektoros, vízórás, földszinti
téglalakás kiadó. 50eFt/hó +rezsi, egy havi kaució. Tel: 30/479-9009
* Gödöllőn városközpont közeli kétszobás, konvektoros, vízórás,
redőnyös, parkettás LAKÁS hosszabb távra kiadó. Részben bútorozva.
Tel: 70/406-2064
* Gödöllő központjában 1 szoba összkomfortos, teljesen berendezett
LAKÁS hosszútávra kiadó. Tel: 20/510-9382
* Petőfi téren vadonatúj, 34nm-es első emeleti LAKÁS hosszútávra
sürgősen kiadó. Irodának is! Érd: munkaidőben 20/965-0066
* LÁNY LAKÓTÁRSAT KERESEK GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN.
28.000,-Ft +rezsi fele. 20/959-3553
* Albérlet! Gödöllő központjához közel, bútorozott, komplett LAKÁS
bútorozottan kiadó. 70.000,-Ft +rezsi/hó. Tel: 70/526-0174
* Kiadó! Családi házban 3 szoba összkomfort, külön bejárattal, akár
irodának is kialakítható helyiséggel! 30/543-1877, 20/212-7984
* Szadán kiadó festői környezetben panorámával, kocsibeállóval,
távirányítós kapuval, internettel, kábeltévével, 54nm-es bútorozott, teraszos lakás. (Max. 2fő.) 49.000,-Ft +rezsi, kaució nélkül. 70/364-7992

* Gödöllőn, Központban, ÁTRIUM ÜZLETHÁZBAN, 24 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel: 20/404-8071
* GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN 38 nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ !
Irodának és fodrászatnak is alkalmas. Érd: 30/231-7508
* SZABADSÁG TÉR 28. sz. alatti 26 nm-es üzlethelyiség kiadó.
(Parfüméria volt.) Tel: 30/224-7584
* KIADÓ IRODA KÖZPONTBAN, Postával szemben, Gödöllőn, 32 nm,
első emeleti, utcafrontos, igényes. Érd: napközben 70/373-8154,
20/9294-669
* SÜRGŐSEN KIADÓ A SZŐLŐ UTCÁBAN egy 49 nm-es üzlethelyiség
forgalmas helyen. Tel: 30/9967-546
* Gödöllőn a városközpontban 86 nm-es üzlethelyiség kiadó vagy
eladó. Érd: 20/236-0775
* 2 db GARÁZS a Szt. JÁNOS UTCÁBAN hosszabb távra kiadó. Tel:
30/9285-272
* Üzlethelyiség kiadó Gödöllőn a POSTATÖMBBEN (UNIQA) 54 nm,
KLÍMÁS, TEAKONYHÁS, RAKTÁRHELYISÉGGEL. Érd: 30/9515-654
* 1500 – 2000nm összközműves IPAR-KERESKEDELMI TERÜLET
bérbeadó hosszútávra, -konténer és/vagy mobilház telepítése lehetséges-, forgalmas főút mellett saját bejáróval! Tel: 30/202-0050
* KIADÓ IRODA KÖZPONTBAN, GÖDÖLLŐN, 104 nm, első emeleti,
utcafrontos, klimatizált, igényes. SZŐLŐ u.27. Érd: H-P 8-18-ig
28/430-209
ÁLLÁS
* A La Valette étterembe beugrós szakácsot keresünk. Tel.: 28/430030, 20/315-0951

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
* Garázs kiadó a Szent János utcai garázssor közepén. Tel.: 0620/340-5575.
* Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is
kitűnő. Iá: 14,9 mFt. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység céljára
is. Tel.: 20/9455-583.
* 30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.:
70/281-5126.
* Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-es
üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
* Kiadó és eladó üzlethelyiséget keresek 20-944-7025

* BAGON, az M3-as lehajtójától 1 kmre 100 nm-es, felújítandó régi építésű
ház, csendes, aszfaltos utcában 1339
nm-es telken eladó. Irányár: 6 m Ft
* VERESEGYHÁZON, 2006-ban épült
158 nm-es, földszintes, nappali+ 3
szobás igényes családi ház beépített
háztartási gépekkel, 24 nm-es üzlethelyiséggel, pincével, garázzsal 807 nmes telken eladó. Iár: 39,9 Ft

* VERSEGEN 140 nm-es, 4 szobás, jó
állapotú téglaház eladó 6370 nm-es,
gazdálkodásra alkalmas telken. Csereként budapesti (1-2 szobás, egyedi fűtésű)
lakást beszámítanak. Iár 18,2 mFt.
* KISTARCSÁN, (a Zsófia ligeti
hévmegállótól 500 m-re), csendes,
aszfaltos utcában 100 nm-es, 3
szobás családi ház 1080 nm-es
telken eladó. Irányár 18,9 mFt.

Termékeink bomba áron!

Ár!

A minôség garanciája

799 Ft/kg

199 Ft

179 Ft/kg

159 Ft

99 Ft

Jász friss
dobozos
tej 1,5%
1l

Ritterhof
dobozos sör
0,5 l

899 Ft

198 Ft/l

69 Ft
Csirke farhát

Perdix fagyasztott csirkemáj
500 g

Pasta soprano
száraz tészta
350 g

398 Ft/kg

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Saját füstölésû termékek

119 Ft

Nyitva tartás:
H–P: 7–21, Sz: 7–18,
V: 8–18 óráig

* ASZÓDON 3 szobás, 100 nm-es
felújítandó
családi
ház
melléképületekkel, pincével 585 nm-es
telken eladó. Irányár: 5,7m Ft

* GALGAHÉVÍZEN, a falu szélén, szép
környezetben 1200 nm-es telken, 100
nm-es, 2 szobás családi ház melléképületekkel eladó. Irányár: 8,5 mFt.

2011. június 15–21.

Lottózó, telefonkártya-feltöltés,
fémdoboz visszaváltás

* BUDAPESTEN, a 17. kerületben,
kellemes kertvárosi környezetben
stílusosan felújított 360 nm-es, szinteltolásos, nappali+5 szobás ikerházfél 360 nm-es telken kerti
medencével, téli kerttel eladó vagy
bérbeadó. Irányár: 59 mFt.

* VALKÓN 130 nm-es, hangulatos, jó
állapotú, összkomfortos parasztház
2000 nm-es, gondozott telken eladó.
Irányár: 13 mFt.

Szada, Dózsa György út

Grillbár napi ajánlat: 690 Ft

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:

*
VALKÓN,
erdővel
övezett
panorámás dombtetőn 1417 nm-es
telken 225 nm-es új építésű,
szerkezetkész családi ház áron alul
eladó. Irányár: 14,9 mFt.

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD

Sertéslapocka

INGATLANOK FORGALMAZÁSA, ÉRTÉKBECSLÉSE,
DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!

* VERESEGYHÁZON, 90 nm-es, 3
szobás részben felújított családi ház
gondozott 853 nm-es telken eladó.
Csereként új építésű, 1. emeleti lakás
beszámítanak. Iá:19m Ft.

ALBÉRLET KIADÓ
* Gödöllőn kiadó az Erzsébet királyné körúton 2 és fél szobás, II.
emeleti, bútorozatlan, tégla építésű egyedi fűtésű lakás.
60e+rezsi/hó. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllő központjában külön bejáratú szoba, fürdőszoba és kis konyha kiadó. Tel: 30/9-585-018
* Gödöllőn, frekventált helyen CSALÁDI HÁZ felső szintje (kétszobahallos, fürdő, konyha) bútorozottan (vagy részben) 55.000,-Ft
+rezsiért kiadó. Tisztaságszeretők előnyben. 28/410-604, 30/5698137, 30/811-9747
* LAKÁS KIADÓ A KÖZPONTBAN Gödöllőn: 104 nm, 1.em. egyedi
fűtésű, klimatizált, IGÉNYES, kerthasználattal. Kisgyermekesek kizárva. Szőlő u.27. Érd: H-P 8-18-ig 28/430-209
* Gödöllőn, Kertvárosi részen 1 szoba összkomfort kiadó! Tel:
20/226-3007
* Szabadka utcában II.emeleti 1szobás bútorozott középső LAKÁS
igényesnek kiadó. Alacsony rezsi. Csendes szép környezet, jó közlekedés,
zöld övezet. 45e+rezsi +2havi kaució. 20/922-6616, 28/521-434
* Különálló szoba-konyha fürdővel hosszútávra kiadó. 20/471-7837,
20/3344-585
* Gödöllő központjában, csendes helyen 2,5 szobás, egyedi fűtéses
LAKÁS hosszútávra 2011. július 1-től kiadó. Érd: 20/424-3978

Ár!
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899 Ft/kg

197,14 Ft/kg

199 Ft
769 Ft
Monte Cantini fehér,
vörös félédes bor Tento 2 rétegû
12+4 tekercses
0,75 l
toalettpapír
+ 25 Ft üveg
265,33 Ft/l

Erzsébet kenyér 750 g
158,66 Ft/kg

48,06 Ft/tekercs

239 Ft/kg

65 Ft/db
Sajtos stangli

HeringTrade
classic hekkfilé
1 kg

159 Ft/kg
Fôtt füstölt sertéstarja

Paradicsom

Új burgonya

Üzlethelyiségek kedvezô áron kiadók Szadán a Centerben! Érdeklôdni lehet: +36-30-519-2783

* IKLADON, 720 nm-es telken 216 nmes, 4 szobás, kétszintes családi ház (2
fürdő, két garázs) eladó. Iár: 18,5 mFt.
* ZSÁMBOKON, csendes mellékutcában, 70-es években épült, karbantartott családi ház 1461 nm-es,
gondozott telken 30 nm-es kerti
házikóval eladó. Iá.:10,9 mFt
* KARTALON, 140 nm-es, nappali+ 3
szobás jó elrendezésű családi ház
1106 nm-es parkosított telken kerti
fürdő medencével, dupla garázzsal
eladó. Irányár: 17 mFt.
* TURÁN nappali + 4 szobás, földszintes, garázsos, 130 nm-es, 2007-ben
épült lakóház (90 %-os készültségben)
927 nm-es telken eladó. Iá.: 26 mFt.
* DOMONYVÖLGYBEN, 980 nm-es
panorámás üdülőtelken 45 nm-es,
nappali+2 fél szobás téliesített nyaraló
parkosított kertben fürdőmedencével
eladó. Csereként budapesti lakást
beszámítanak. Irányár: 20 mFt.
* HÉVÍZGYÖRKÖN, 659 nm-es
telken, 230 nm-es, 4 szobás, szépen
felújított
családi
ház
melléképületekkel eladó. Irányár: 21 mFt.
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Nem szedik
a meggyet,
meggyet…
A cseresznye, s alfaja a meggy KisÁzsiából, Törökországból a rómaiakkal
jött Európába. A cseresznye - bár
igényesebb, népszerűbb, talán magasabb
cukortartalma miatt. Én a meggyet kedvelem jobban, kedvező sav-cukor aránya
miatt. Mint a borban, a megfelelő savmennyiség ad tartást a kissé cukros
ízvilágnak. A savanykásság miatt a frissítő hatású, ráadásul rostjai nem okoznak püffedést.

2011. június 15.
* Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
* Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata – a Duna
House – gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű ingatlan értékesítő
munkatársakat keres. Érd: 30/280-0450, palosi.erika@dh.hu
* Csömöri Auchanban lévő gyorsétterembe keresünk gyakorlattal
rendelkező PULTOST és KONYHALÁNYOKAT. Jelentkezni: 70/2199934 Személyesen önéletrajzzal: Teli-Tál ételbár.
* Gödöllői ÉPÍTŐIPARI CÉG KERES szakirányú végzettséggel,
valamint Windows és Office programok ismeretével rendelkező
munkatársat. 70/328-5154
* CNC gépkezelőket keresünk budapesti munkahelyre (gyakorlat
szükséges), azonnali kezdéssel. Érd: 10-18-ig 70/342-2285,
mail.09@freemail.hu
* CNC gépkezelőket keresünk budapesti munkahelyre (gyakorlat
szükséges), azonnali kezdéssel. Érd: 10-17. 70/431-8013, 20/3655280, e-mail: devicekft@freemail.hu
* Hajnali 2-3 órás munkavégzésre (heti 6 nap), Gödöllőre, előfizetéses újságok kézbesítésére munkatársat keresünk. Ugyanitt
szórólapterjesztésre is kötetlen időben. Érd: 30/591-5304
* MELEGKONYHÁS ÉTTEREMBE SZAKÁCSOT KERESÜNK. Tel:
20/432-9816
* Cégünk keres budapesti munkahelyre szerkezetlakatosokat
(műszaki rajzolvasás, önálló munkavégzés, síkköszörű ismeret előny),
ill. CNC gépkezelőket. Kiemelt bérezés. Érd: 10-19-ig 70/431-8013,
devicekft@freemail.hu
* Cégünk keres járműipari ill. termelő berendezések karbantartására
(rendszerrobot irányítás technika) elektromos és mechanikai karbantartókat, ill. irányítástechnikai szakembereket és műszaki vezetőket.
(Német nyelvtudás szükséges.) CNC, PLC, NC ismeret előny. Érd: 1019-ig 70/620-9901, markus0204@freemail.hu
SZOLGÁLTATÁS

* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy
más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
* Kertrendezést, fűkaszálást, füvesítést, permetezést és egyéb kerti
munkákat vállalok. Tel.: 30/242-9441

Elegáns jégkocka készíthető belőle,
hiszen gurulósra lehet fagyasztani, s
ekkor nemcsak a hűtésben, de látványban és ízben is tud pluszt adni pezsgőnek, koktélnak. Magyarországon a 17.
század óta terjedt el, elsősorban a
cigánymeggynek nevezett fajta. Később
egy Pándy nevű huszárkapitány,
kiöregedvén a csatákból, debreceni
kertjében magról nevelt egy újfajta
nagyon finom meggyet, ami nevét hordozva hamar elterjedt országszerte. Az
ország gyümölcs ültetvényeinek 16%-án
terem megy, mintegy 50.000 tonna mennyiségben! A meggy sokoldalúan
használható, a cseresznyével ellentétben. Szörp, hab, leves, dzsem (nemrég
ettem pálinkás-csokoládés meggylevárt,
kiváló kombináció!) s sokféle sütemény
készülhet belőle. A meggyes piskóta
igazán remek, a gyümölcsszemek felfelbukkannak a tetején, ám közepére süllyedve kellemes meglepetés a falatban.
(Darás lisztbe forgatva kerül a nyers
tésztába, így nem merül az aljára). S jön
a nehéztüzérség: mindenféle húshoz
párosítható öntetnek, szósznak.
Az utóbbi évek hírei aggasztanak: egyre
nehezedik a meggy eladása. Külföldön
rázógépekkel oldják meg a szüretet,
nálunk főként kézzel. Óránként 3-4 kiló
meggyet lehet szárral leszedni (így nem
sérül, tovább tartható) ezért 4-500 ft.-ot
kap a termelő a kereskedőtől. (ebben az
árban benne van a tulajdon, permetezés,
metszés, szedés, sokféle adó, adminisztráció). Sokan inkább a fán hagyják.
Mi lesz az én bio-jégkockámmal,
piskótámmal?
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu
(x)

* Külső és belső ház felújítást, homlokzati hőszigetelést színezéssel
is, vállalok. Tel.: 30/242-9441
* Tapétázást, festést, mázolást, lépcsőház és homlokzatfestést rövid
határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel
is, 30 éves szakmai tapasztalattal. Tel.: 06-20/325-4944.
* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
* Házak, lakások külső, belső hőszigetelését, teljes körű felújítását
vállalom. Tel.: 0630/242-9441
* Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédelmi
mérés. 70/264-3660
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések
javítása 0-24-ig. 70/241-8999.
* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu
szerelés, javítás 2órán belül. 20/9-177-555
* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I. Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/556-2653, E-mail:info@ili.hu
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu
Tel: 20/5231-094
* ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
* Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és
csatornázási munkák rövid határidőre. Tel: 30/202-0050
* KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
* SZALAGFÜGGÖNYÖZÉS a felméréstől a kivitelezésig. Óriási szín és
anyagválaszték Gödöllőn a Kossuth Lajos u. 14.sz. alatti belsőépítészeti és lakberendezési stúdióban. Tel: 30/202-0045
* 25% ÁRENGEDMÉNNYEL ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS!
Szobafestés-mázolás, tapétázás, kartonozás, asztalos, ács, lakatos, kőműves
munkák. Víz, gáz, fűtésszerelés, szigetelés. Hideg és meleg burkolás,
közületeknek is. Ingyenes árajánlat! Tel:20/9-361-233, 28/610-982
* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
* KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 30/508-1380
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* KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat azonnali
kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679
* SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi
áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
* LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. -Kapuk, ajtók, ablakok
javítása, zárjavítás, zárcsere, betörés utáni javítás. -Lamináltpadló lerakás, fürdőszobai javítások. -Bútorok összeszerelése. –Redőnyjavítás.
Tel: 70/201-1292
* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi munkát vállal.
Bármilyen kerti munka, földmunka, lakatos munkák, kerítések készítése,
javítása, festése. Csapadékvíz elvezetés, lambériázás, tetőjavítás,
szigetelés, kőműves munkák, fakivágás, dryvitozás. 30/402-7276
* S.O.S. HITEL! MINDENRE VAN MEGOLDÁS, PROBLÉMÁS
ESETEKRE IS! 20/5858-527
* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javításacseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth
László. Tel: 30/9229-553.
* Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel:
30/9229-553.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron!
Tel: 20/9133-165
* Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
EGÉSZSÉG
* Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a
kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~
MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
* GYÓGYTORNÁSZ magánrendelés az Ön otthonában! Gerincferdülés,
tartáshibák kezelése Schrott-módszerrel, reumatikus fájdalmak kezelése,
műtét utáni rehabilitáció. 70/7015617 www.mobilgyogytornasz.hu
* PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk családias
hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel: 70/414-1629
* FOGTECHNIKUS. FOGSOROK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. Gödöllő, Gábor
Áron u. 1. Fókusz Üzletház udvarában. Tel: 30/412-8620
* FÜL-ORR-GÉGÉSZET, ALLERGOLÓGIA magánrendelés Aszódon.
Kivizsgálás, terápia beállítás. A szénanátha kezelése gyógyszer nélkül,
rhinolight fényterápiával, végleges gyógyítása immunterápiával.
Jogosítványhoz hallásvizsgálat. Dr. Száraz Katalin fül-orr-gégész,
allergológus, audiológus szakorvos. 20/995-3047
* Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talp masszázs. 28 év
szakmai háttér. Óvakodjon a házaló, kínálkozó kontároktól! Bárándi
József 20/532-7275
* CUKORBETEGEK figyelmébe! Személyre szabott táplálkozási program kidolgozása dietetikus segítségével. Előzze meg a szövődmények kialakulását! 70/752-2365 gyogyetrend@gmail.com
OKTATÁS
* HOL RONTJA EL AZ ANGOLUL TANULÓK TÖBBSÉGE? Rengeteg
időt, energiát és pénzt fektettél már nyelvtanulásodba, mégsem érzed
magad sikeresnek? GYERE EL MAGABIZTOSAN ANGOLUL TRÉNINGÜNKRE! www.oktatars.hu/siker
* TURBÓZD FEL AZ ANGOLODAT A NYÁRON! Utazz velünk, zakatol az
OktaTárs Expressz! 40 órás intenzív tanfolyamaink mellé most +20
ÓRÁT AJÁNDÉKBA ADUNK! Hívd a 20/ 297-1210 –et vagy nézd meg
weboldalunkat: www.oktatars.hu/nyar2011
* GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL, DE ATTÓL
TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD, AMILYET
SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY NEM JÖSSZ MAJD
KI A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS
ÉS EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK! NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ MA! WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK
ANGOLUL, NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS OROSZUL
CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN - FKNYSZ: 13-0920-04. ESETLEG
TELEFONÁLNOD KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40
* GYAKORLÓ ÓRÁK JOGOSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐKNEK. Tel:
30/369-4942
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* BESZÉDCENTRIKUS ANGOL nyelvoktatás hétfőtől szombatig egyéni
és csoportos formában is. englishlearning.hupont.hu Tel.: 30/932-4401
* TOP-TAN: Nyári szuperintenzív, 50 órás, 2 hetes felkészítő angol
nyelvtanfolyam a július 7-i Origo, az aug. 7-i Euro, a szept.10-i Origo
nyelvvizsgára, 75 órás felkészítő az aug. 13-i TELC nyelvvizsgára.
Egyéni órák, üzleti angol és német is. További tanfolyamok: www.
toptan. hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.
* TOP-TAN: Gyermeke megbukott matematikából, fizikából vagy
kémiából? Jó, ha már most elkezdi a felkészülést a pótvizsgára,
pótérettségire, ha biztos akar lenni a vizsga sikerében. Tel: 30-908-4130.
* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános, intenzív és
vizsgafelkészítő 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/5431775. Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb nyelviskolája, a
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által is AJÁNLOTT nyelviskola!
(Ny.sz:13-0295-04)
* MENCELUS Nyelvstúdió. ANGOL, OROSZ, JAPÁN nyelvoktatás
Gödöllő központjában, anyanyelvi tanárok, alap-, közép-, felsőfokon,
kedvező áron, egyéni, csoportos. Általános, beszédcentrikus, üzleti
tanfolyamok, érettségi, nyelvvizsga felkészítés. 06-30-374-6545
www.mencelus.com
* MATEK TANÁRT keres középiskolás gyermekének? Olyat, ahová
szívesen jár, ahol akár még a matekot is megszereti? Nyáron is.
20/359-1196
* Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet,
figyelmet, gondolkodást. Tel. 28/415-998, 20/388-4953
* TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kezdőknek és haladóknak, folyamatos
bekapcsolódási lehetőséggel. Ha tenni szeretne egészségéért, várjuk!
Érd: 20/544-8021
* 48 ÓRÁS NÉMET ÖSD Középfokú nyelvvizsga előkészítés: Júl.4.
–júl.29. /vizsga júl.30./ /max. 4 fő/ Tel: 30/611-0036 Kollarics Katalin
* NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál minden szinten, minden korosztálynak. Egyéni és kiscsoportos. Nyári intenzív nyelvvizsga előkészítő.
ÖSD 07.30. TELC 08.13. ORIGÓ 08.19. 30/611-0036 Kollarics
* FRANCIATANÁR 10 ÉVES GYAKORLATTAL NYELVTANÍTÁST
VÁLLAL. 30/638-4947
* Szeretné, hogy gyermeke új tanulási képességekkel kezdje a
következő tanévet? Egyéni fejlesztés az Árnika Központban a nyári
szünidőben! Érd.: 20/225-1321 A hirdetés felmutatójának az első
alkalom árából 30% kedvezmény 2011. július 31-ig. 2100 Gödöllő,
Szabadság út 45. www.aranyarnika.hu
* Feltöltődésre és gyógyulásra vágyik? A nyári napokban is segít a
Cranio-sacral terápia, hogy öngyógyító erői újra optimálisan működjenek. Érd.: 20/363-9964 A hirdetés felmutatójának az első alkalom
árából 30% kedvezmény 2011. július 31-ig. 2100 Gödöllő, Szabadság
út 45. www.aranyarnika.hu
ADÁS~VÉTEL
*
KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
* Eladó egy Sony Playstation 3-as, 250 GB, slim! 2 játékkal. Tel.: 0620/555-1829
* 200 l-es AKVÁRIUM (mérete: 100×50×40 cm) tartozékokkal eladó:
szűrő, fűtő, világítás, növények, halak. Iár: 27.500,-Ft. Tel: 20/5570-177
* VÁSÁROLNÉK KOI HÍM DÍSZPONTYOT 30 cm felett, esetleg
nőstényt is! Tel: 20/488-7305
* Tüzifa, gázkazán eladó. 30/9144-950, 20/9611-688
* Kétszemélyes REKAMIÉ újszerű állapotban 35.000,-Ft-ért eladó.
Szép, megkímélt. Tel: 20/559-2671
EGYÉB
* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
* Az egyetlen igazi KELETI ÍZEK Gödöllőn a Kossuth L.u.20.sz. alatt.
Kapható nálunk: Döner pita, tortilla, tál. Tandori (indiai) csirke. Pangos
csirke cury (indiai). Paradicsomos padlizsán (török). Basmati rizs
(afgán). Pahora (indiai). Szamboka (indiai). Bahlava (török), és még
sok más finomság. Jöjjön be, megéri!
* TÁRSAT KERES? NÁLUNK MEGTALÁLHATJA! ORSZÁGOS
TÁRSKERESŐ IRODÁNK MINDEN KOROSZTÁLYNAK SEGÍTSÉGET
NYÚJT! 20/504-9910 http://godollo.ctk.hu
* Ha kikapcsolódásra vágyik, rendkívüli árengedménnyel megteheti
TISZAINOKÁN. Bővebb ismertetést kaphat a www.tiszatanya.hu honlapunkon, s megtekintheti a Tiszazugról készített kisfilmünket. Makra
Lászlóné és Vinczeffy Zsolt.
* MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, virág, hárs-, erdei-, aranyvessző-, ámor-, gesztenye-, repce krém-, selyemfű-,
lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
* TERMŐFÖLD INGYEN LERAKHATÓ GÖDÖLLŐN (magánszemély)!
Tel: 70/2222-678 (esti órákban).
* NEM TÁPOS, MAGYAR HÍZÓK ELADÓK ŐSTERMELŐTŐL! Élősúly:
400,-Ft/kg; Hasítva, konyhatisztára pucolva: 500,-Ft/kg. MANGALICA hízók eladók! Élősúly: 500,-Ft/kg; Hasítva, konyhatisztára pucolva: 650,-Ft/kg. 20/413-1031
* Nem törzskönyvezhető 8 hetes KUTYAKÖLYKÖK (erdélyi kopó
anyától és huskie apától) jelképes térítés ellenében elvihetők.
Egészségesek, önállóan esznek mindent. Tel: 20/596-6561

Vízió: célok és
tanulási terv
A nyelvtanulás egy projekt,
olyan mint egy házépítés,
egy családi nyaralás, fogyókúra vagy egy új
termék vagy szolgáltatás bevezetése a
cégedben. Ahhoz, hogy sikeres és eredményes legyél, világosan meg kell fogalmaznod, hogy mit akarsz és hogy ehhez
mit kell tenned.
A nyelvtanulók gyakran összekeverik a
célt a sikerkritériummal azaz indikátorral. A nyelvvizsga papír önmagában nem cél,
inkább egy indikátor vagy sikerkritérium,
ami megmutatja, hogy az adott célt elérted.
Házat sem a lakhatási engedélyért építesz,
hanem a saját otthon érzéséért. Fogyókúrázni
sem azért kezdesz, hogy leadj hat kilót,
hanem azért, mert szeretnél újra tetszeni
magadnak vagy másoknak, illetve szeretnél
egészségesebb lenni. Nyelvet sem azért tanulunk, hogy papírunk legyen róla, hanem mert
szeretnénk jobb állást, szeretnénk kommunikálni a külföldi barátunkkal, utazni
akarunk, szeretnénk első kézből kapni információkat, eredetiben olvasni, filmet nézni.
A jó nyelvtanulási cél az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:
• pontos, jól meghatározott (görcs nélkül,
könnyedén akarok prezentációt tartani)
• tartalmaz sikerkritériumot, indikátort (valós
prezentáció, vagy 'próba' prezentáció)
• határidőhöz kötött (6 hónap)
• apró lépésekre lebontott (ma megtanulom,
hogyan kell bemutatkozni egy prezentáción
és megtanulok néhány nyitó kifejezést)
Nagyon nehéz egy messzi cél kedvéért a
nyelvtanulást a napirendünkbe beilleszteni és
ezért például 20 perccel korábban felkelni.
Ezért fontos a nagy célt havi, heti, majd
napi lépésekre lebontani, azaz tanulási tervet készíteni. A napi célért már sokkal könnyebb dolgozni, mert pontosan tudod, hogy
mit kell csinálnod és mivel rögtön látod,
érzed az eredményt, az a következő napra is
energiát ad. A halogatást elkerüléséhez tehát
nem elegendő a cél, pontos napi szintre
lebontott tanulási terv is kell.
Fontos!
Kutatás bizonyítja, hogy az igazán sikeres
emberek nem csak jól megfogalmazzák céljaikat, hanem papírra is vetik azokat. Ha nem
írod le céljaidat, akkor a célok csupán kívánságként, vágyálomként élnek benned. Nincs
bennük energia. Írd le a nyelvtanulási célodat, majd készítsd el a havi, heti és napi tanulási tervedet.
Csősz Ildikó
OktaTárs Nyelvstúdió - Gödöllő, Kandó K. u. 2.
www.oktatars.hu/angolul
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 22.
Megfejtés: 100 éve született Kossuth-díjas író neve és egy filmforgatókönyvének címe
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os vásárlási utalványát nyerte: Bulla János, Dózsa Gy. u. 46., Obermann Zoltánné, Erzsébet királyné krt. 11.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Nagy Sebestyénné, Nagyvárad u. 17.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kiss Mihályné, Szent János u,
1/c
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Lázár Bíborka, Liszt F. u. 5., Papp Attila, Isaszeg, Báthory u. 9.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Menyhártné
Kozák Anikó, Jászóvár u. 70.

Recept – Spenótos-sajtos lasagne
Hozzávalók 4 személyre:
1 csomag száraz lasagne lap, 25 dkg friss spenót,
5+2 dkg vaj, 20 dkg juhtúró, 5 dkg edami sajt, 2-3
evőkanál reszelt parmezán, 5 dkg liszt, 8 dl tej, só,
bors, szerecsendió, fehérbors;

Elkészítés:
A spenótlevelek szárát letördeljük, a leveleket alaposan megmossuk és lecsöpögtetjük. Késsel durvára felvágjuk, nem túl kicsi darabokra. 2
dkg vajat megolvasztunk, rádobjuk a spenótot. Sózzuk, borsozzuk, és csak addig kevergetjük, míg össze nem esik. Félretesszük. 5 dkg vajból, 5 dkg lisztből és 8 dl tejből besamelt
főzünk, ízesítjük sóval, fehérborssal, és bőven reszelünk bele szerecsendiót. Belekeverjük a
juhtúrót, a reszelt edami kétharmadát, a parmezánt, és megpárolt spenótot. Egy megfelelő
méretű tál aljára kenünk egy kevés mártást, erre rakosgatjuk a lasagne lapokat. Újabb réteg mártást kenünk rá, hogy a tésztalapok mindenütt be legyenek fedve, majd a tésztával,
utána pedig ismét mártással folytatjuk, míg a tál meg nem telik. A tetejét is bekenjük, és
rászórjuk a maradék reszelt edami sajtot. 200 fokos sütőben legalább 45 percig sütjük,
hogy a tésztalapok megpuhuljanak, és a teteje szépen megpiruljon.

2011. június 15.

