XX. évf. 24. szám • 2011. június 29. • Terjesztői ára: 75 Ft
Több mint száz gyermek vett részt a zeneiskola
nyári táborának munkájában, akik műhelyfoglalkozások keretében kapcsolódhattak be
a különböző programokba.
(5. oldal)
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A múlt héten a Királyi Kastélyban felavatták gróf Andrássy Gyula, egykori miniszterelnök szobrát.
(6. oldal)

A hétszeres világbajnok Lázár Vilmos
nagy fölénnyel nyerte meg a kettesfogatok
versenyét a Zánkán vasárnap befejeződött
fogathajtó Magyar Derbyn
(8. oldal)
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EU-s záróünnep is volt a Magyar Szabadság Napja

Európa nap

Szabad magyarnak lenni!

Éjfélig tartó fieszta helyszíne
volt szombaton Gödöllő megújult főtere. Szombaton 10 órától éjfélig várták színes programok az érdeklődőket, aminek során Gödöllő testvérvárosainak kultúrájából, művészeti
életéből kaphattunk ízelítőt.

Kétnapos rendezvénysorozattal búcsúzott a
magyar uniós elnökségtől Gödöllő június 24én és 25-én. Bár az utolsó hivatalos tanácskozásra június 28-án, lapzártánkat követően kerül sor, a hét végi ünnepi rendezvényekkel zárta a város azt a fél évet, aminek során több,
mint ötven rendezvényt tartottak a kiemelt elnökségi helyszínen, a királyi kastélyban. A
Magyar Szabadság Napja, a Testvérvárosi
Fesztivál és az Európai Identitás Napja több
ezer érdeklődőt vonzott.
Gödöllő az elmúlt fél évben több,
mint 50 uniós rendezvénynek adott
otthont, köztük 14 csúcsminiszteri
tárgyalásnak, valamint az ASEM (Európa-Ázsia) csúcstalálkozónak. Városunkban születtek meg a legfontosabb döntések a Líbiai válság idején,
itt tárgyaltak többek között a családokat érintő kérdésekről, az oktatási
és biztonsági feladatokról. A kastély
falai között határoztak a súlyos válságban lévő Portugália támogatásáról, és a Duna-stratégiáról – hogy
csak néhányat emeljünk ki a legjelentősebb események közül.
A tanácskozásokra az európai politika
olyan meghatározó személyiségei látogattak el városunkba, mint például
Catherine Ashton, az EU külügyi
biztonságpolitikai biztosa, Anders
Fogh Rasmussen NATO-főtitkár,
Claude Trichet, az Európai Központi
Bank elnöke, Jean-Claude Juncher,
az Eurogroup elnöke és Mercedes

Bresso, az EU
Régiók
Bizottságának
elnöke.
Mindezeknek
méltó ünnepi
záróakkordja
volt az elmúlt
hét vége, amikor arról is
megemlékeztünk, hogy húsz esztendeje hagyta el
hazánk területét az utolsó megszálló
szovjet katona.
Az ünnepségen Gémesi György, Gödöllő polgármestere mondott ünnepi
beszédet, majd határon túli magyarok
állampolgársági eskütétele tette még
emelkedettebbé az eseményt. Ezt követően az ExperiDance Társulat „EzertizenegyÉv a Szabadság útján“ címmel
Román Sándor koreográfiáját mutatta
be. A rendezvényt Schmittné Makray
Katalin, a köztársasági elnök felesége,

A fellépők sorában városunkat a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete
tagjai képviselték, akik európai slágerekből állították össze műsorukat.

Antall Józsefné, a néhai miniszterelnök felesége, és Gödöllő testvérvárosainak közel háromszáz fős küldöttsége is megtisztelte jelenlétével.
Mit jelent ma nekünk magyaroknak a
Magyar Szabadság? – tette fel a kérdést Gémesi György. Ma nem kell
szembenéznünk szuronyokkal, idegen
katonákkal és nem kell a csatatéren
harcolnunk a szabadságért, ami óriási
dolog, de a Magyar Szabadság sokkal
több ennél. „Jelenti azokat az értékeket
és érzéseket, amit több mint ezer esz-

tendőn keresztül felhalmoztunk itt a
Kárpát-medencében, ami a miénk és
helyettünk nem fogja őrizni és ápolni
senki más. Jelenti a nyelvünket, a kultúránkat, a jelképeinket, hagyományainkat, zászlónkat és himnuszunkat,
kötődéseinket, a magyar földet, a több
mint ezer év örömteli és keserű pillanatait, országunkat és nemzetünket, és
mindazt, ami összekötött és összeköt
bennünket, magyarokat itt a Kárpátmedencében.”
(Folytatás a 2. oldalon)

Míg a színpadon egymást követték a
látványos, zenés programok, a téren
különböző standokkal várták a látogatókat testvérvárosaink, a gödöllői
civil szervezetek, valamint a portékáikat kínáló kézművesek.
A fesztiválhoz kapcsolódóan a Városi Könyvtár és Információs Központban és a Városházán fotókiállítás
nyílt, ami a tizennégy település nevezetességeit mutatja be.
(Folytatás a 3. oldalon)
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EU-s záróünnep is volt a Magyar Szabadság Napja

Szabad magyarnak lenni!
(folytatás az 1. oldalról)

Jelentenie kell azt is, hogy legyen
előttünk egy olyan jövőkép, amiért
érdemes küzdeni, és amiért megküzdve versenyképesek tudunk maradni
Európában és a világban egyaránt. Jelentenie kell azt is, hogy a Magyar
Szabadság egyfajta tájékozódási
pont, és kapaszkodó legyen minden
magyar számára. Az ezertizenegy
esztendő levert szabadság harcai után
újra és újra felküzdöttük magunkat a
sikeres nemzetek sorába.
Újra és újra megmutattuk a világnak, hogy a Magyar Szabadságért való küzdelem nem csak egy a nemzetek szabadság küzdelmei közül, ez valóban a Magyarok Szabadság Harca,
csupa nagybetűvel. És húsz év távlatából megint meg kell harcolnunk a magunk szabadság harcát, ami nem feltétlen csak a gazdasági válság, a pénzügyi világ kihívásainak harcát jelenti.
Mert nyilván nagyon fontos megküzdeni az adósságspirállal és az árfolyamváltozások okozta kilátástalan
helyzetekkel, de nem szabad elfelejteni közben, hogy mi az elsődleges cél.

Az pedig nem lehet más, mint egy
erős, versenyképes értékeit megtartó
és ápoló, sikeres, sokszínűségét megőrző magyar nemzet.
De a sikerhez vezető úthoz elengedhetetlen az őszinte és tiszta szó, a
másik ember méltóságának tiszteletben tartása, a párbeszéd, az összhang
és az egymásba kapaszkodás. Elengedhetetlen a nyugalom, a profizmus,
a partnerség és szövetségesek. Ha
szűkül a szövetségesek köre, csökken
az esély a győzelemre. Az erő fitogtatása pedig félelemkeltő és ideig, óráig
hatásos.
A szabadságharcok során sikeresek
csak akkor voltunk, ha egyfajta egység volt a magyarok között. Egység a
célokban és annak megvalósításához
szükséges eszközökben.
Ez a múltból táplálkozó, abba kapaszkodó, és egyben előre tekintő
egység elengedhetetlen záloga a felemelkedésnek. A megosztottság pedig mindig magában hordozza a bukás lehetőségét. Én – és gondolom sokan így vagyunk ezzel – a sikerben
vagyok, vagyunk érdekeltek. Hogy

lesz-e siker – bár nagyon szeretném –,
egyelőre nem tudom.
A magam lehetőségeivel mindent
megteszek érte és bíztatok mindenkit,
tartson velem ebben a küzdelemben.
Legyen a húsz éves Magyar Szabadság üzenete „Szövetség a sikeres Magyarországért”.
A polgármester beszédét követően
Gödöllőn vendégeskedő csángó gyerekek kísérték fel a színpadra azt a
tizenhat főt, akik Zentáról érkeztek, s
akik az ünnepség keretében tették le
állampolgársági esküjüket. A ceremóniát követően a résztvevők közösen
énekelték el a szózatot, majd az Experidance EzertizenEgy év című produkcióját mutatták be. A műben a jó
és a rossz klasszikus értelemben vett
csatája a magyar történelem nagy
metszéspontjaiban csúcsosodik ki.
Ezeket a metszéspontokat vázolta fel
a műfaj jellegzetes elemeit felhasználva.
Az előadást záró tűzijáték után a
résztvevők és a közönség együtt énekelte el Benedek Krisztinával a magyar és a székely himnuszt.
(ny.f.)
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Európa nap
(folytatás az 1. oldalról)

Az uniós elnökségi rendezvények
záróakkordjaként megtartott kétnapos
rendezvénysorozat része volt a június
25-ei Testvérvárosi Fesztivál és Európai Identitás Nap.
A programhoz kapcsolódóan a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központban konferenciát rendeztek a
delegációvezetők részvételével. Ennek
részeként dr. Gémesi György polgármester átadta a város zászlaját Małgorzata Bieszczadnak, Gödöllő lengyel
testvérvárosa, Zywiec alpolgármesterének, mivel Magyarországtól Lengyelország veszi majd át az elnöki feladatokat. A rendezvényen felszólalt
Sirková Anikó, Zenta polgármestere
is, aki köszönetét fejezte ki Gémesi
György polgármesternek azért a lehetőségért, hogy lehetővé tette a delegáció tagjainak, hogy a Magyar Szabadság Napja ünnepi rendezvényének keretében tegyék le állampolgársági esküjüket. Mint mondta, néhány éve, a
Milosevics-éra idején erről még álmodni sem mertek volna. A konferenciát követően a helyszínen, és a város-

házán fotókiállítás nyílt, amely valamennyi település nevezetességeivel
megismerteti az érdeklődőket.
A főtéren délelőtt 10 órakor kezdődtek meg az éjfélig tartó programok.
Ezek során felavatták a testvérvárosok
oszlopát, amin tábla mutatja valamenynyi település irányát és Gödöllőtől való
távolságát. Gödöllő testvérvárosainak
azonban nem csak ez az oszlop állít
emléket: az alsóparki sétányok is az ő
nevüket viselik. Az elnevezéseket jelző
köveket egy nappal korábban, június
24-én, a delegációk tagjaival közösen
avatták fel. Az eseményt Pierre Labouverie, Belgium, illetve Jari Villén,
Finnország magyarországi nagykövete
is megtisztelte jelenlétével.
A megnyitót követően a városháza
előtt felállított színpadot birtokba vették a kulturális csoportok: Aichach,
Beregszász, Brandys nad Lábem-Stará
Boleslav, Csíkszereda, Forssa, Giessen, Laxenburg, Turnhout, Valdemoro,
Wageningen és Zenta zenés-táncos,
művészeti produkcióit láthatta a közönség. A rendkívül színes összeállításban a népzenei előadások mellett többek között breaktánc-bemutató és harangjáték részesei lehettek az érdeklődők. Bár a rendezvényen Gödöllő legtávolabbi testvérvárosa, Bogor nem tudott részt venni, Indonézia nagykövet-

ségének segítségével egy indonéz művészeti csoport is bemutatkozott a délután folyamán. A Valdemoróból érkezett spanyol művészeti csoport pedig
igazi fiestahangulatot teremtett.
A kulturális programok mellett a főtéren felállított pavilonoknál is lehetőség nyílt a települések megismerésére:
a városokat bemutató könyvekkel, kézműves bemutatóval, idegenforgalmi
kiadványokkal, emléktárgyakkal várták az érdeklődőket a küldöttségek.
Mindezek mellett kirakodóvásár, az
uniós elnökséghez és annak munkájához kapcsolódó vetélkedők, bemutatók
várták az érdeklődőket, a kisebbek pedig válogathattak a különböző játékok
között. A fesztivált, és
ezzel a kétnapos ren- Małgorzata Bieszczad és Sirková Anikó
dezvényt éjfélig tartó Gémesi Györggyel
utcabál zárta.
A rendezvény az
„Európa a Polgárokért
Program Testvérvárosi Találkozók“ európai
uniós pályázatból valósult meg, amit a Malév,
a Lázár Lovaspark és
Spanyolország nagykövetsége is támogatott.

Testvérvárosok oszlopa

Turnhout

(k.j.)

Fotókiállítás a könyvtárban

Laxenburg

A Wageningen-sétány felavatása
Brandys nad Lábem-Stará Boleslav
Valdemoro

Csíkszereda

Zywiec
Dunaszerdahely

Zenta
Wageningen

Indonéz előadás

Beregszász
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Országgyűlési képviselői beszámoló

Képviselő-testületi ülés
A városi képviselő-testület június
23-i ülésén elsőként Vécsey László,
a gödöllői választókerület országgyűlési képviselője számolt be
munkájának első évéről. Mint elmondta, megkeresték az M3-as
autópálya gödöllői szakaszán hiányzó zajvédő fal pótlása érdekében. Ennek az ügynek a megoldására a 2012-es állami költségvetés készítésekor nyílhat lehetőség.
Beszámolója szerint a választópolgárok
szavazataival olyan örökség felszámolására kapott felhatalmazást a parlamenti többség, aminek jellemző elemei
a magas államadósság és munkanélküliség, az alacsony foglalkoztatottság,
az átláthatatlan, pazarló államigazgatás,
az összeomlott egészségügy, a nehezen
hasznosítható tudást közvetítő oktatás,
a generációs munkanélküliséget újratermelő igazságtalan szociális rendszer,
a rossz szerkezetű, túladóztatott, körbetartozást generáló gazdaság, a közbiztonság hiánya, a társadalmi értékvesztés. Úgy fogalmazott, hogy az 1990-ben
létrejött rendszer csődjét megérezte a
magyar társadalom, ezen változtatni
akart és a lehetőséget a kormánykoalíció kezébe adta.
A képviselő-testület tagjai a beszámolót követően számos kérdést tettek fel a
képviselőnek,

Autópálya, postaberuházás, törvények
Hogyan haladtak előre azok az
ügyek, kérdezte a képviselőt Kovács
Barnabás (MSZP) amikben a választókerület előző képviselőjének segítségével eredményeket ért el a város. Az
M31-es autópálya átadása megnyitotta
az utat az M3-as Gödöllő és Budapest
közötti szakaszának ingyenessé tétele
előtt, csupán arra kellett volna figyelni,
vélekedett, hogy a díjmentes szakaszokat meghatározó rendeletbe belevegyék.
De kimaradt. Érdeklődött a Gödöllőt elkerülő út megépítéséről is, hiszen a 3-as
főút körforgalmi csomópontja az előző
képviselő és a város közös erőfeszítésével azért készült el, mert így lehetett
elindítani a projektet. Azt is megkérdezte Kovács Barnabás, hogy Vécsey
László mivel tudja segíteni a város
nemrégen elfogadott gazdasági programjának megvalósítását. Végül arról
érdeklődött, mostohagyereknek számít-e
Gödöllő, mert a képviselő kevés rendezvényen jelenik meg.
Kis Antal (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub) a Magyar Posta tervezett beruházásának sorsa felől érdeklődött. Mint említette, a posta azzal a szándékkal vásárolt
Gödöllőtől területet, hogy egy nagy, 700
embernek munkát adó beruházást hajtson
vége rajta.
A közoktatás tervezett központosításáról Gödöllőn rendezett konferenciákon
felmerült, mondta Pecze Dániel (Gödöllői
Lokálpatrióta Klub), hogy a pedagógusok
bérét teljes mértékben az állam fogja fizetni. Mivel jelenleg e fizetések felét az
önkormányzatok fedezik, megkérdezte,
miként tervezik a másik felét előteremteni.
A kormányzati elképzelések szerint az
igazgatókat a jövőben a kormányhivatalok vezetői nevezik ki, folytatta, majd elmondta, hogy az önkormányzatiság egyik
nagy vívmánya az önrendelkezéshez való
jog. A települések képesek eldönteni, hogy
kik vezessék az iskoláikat. A zajvédő fal
megépítéséhez a továbbiakban is kérte a
képviselő segítségét.
Tóth Tibor (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub) arra volt kíváncsi, hogy Vécsey
László hogyan értékeli a Gödöllő érdekében végzett munkájának az intenzitását. Mit tervez tenni azért, kérdezte
a képviselőt Varga András (Gödöllői
Lokálpatrióta Klub), hogy ne kelljen fizetni az M3-as használatáért Gödöllő és
a főváros között?
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Kampányban az autópályadíjról…
A választási kampány egyik reggelén a Duna TV
élő adásában 7 óra 10 perckor a következőket
nyilatkozta B oros Andrea, a Fidesz polgármesterjelöltje:
„– Gödöllőről 6 óra 10 perckor indultam és
sminkben itt ülök önöknél. Tehát nagyon jó fekvése van, nagyon sokan járnak Gödöllőre dolgozni
Pestről, sajnos autópályadíjat kell fizetniük.
– Ez igen, esetleg megváltoztatható? (Kérdezte a
riporter – a szerk.)
– Igen, ez célom, hogy megpróbáljam elérni, hogy
ez megváltozatható legyen, ugyanúgy, mint ahogy
az érdieknek sem kell fizetniük az autópályadíjért.”
Az interjú megtekinthető Boros Andrea blogján…
Szűcs Józsefné (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) megkérdezte: mi a véleménye arról, hogy a jövőben polgármesterek nem
lehetnek országgyűlési képviselők.
Pelyhe József (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub) az önkormányzati törvény tervezett
módosítása kapcsán említette azt az elképzelést, ami szerint az iparűzési adó egy
része az önkormányzatoktól átkerül a megyei területfejlesztési tanácsokhoz. Támogatna-e egy ilyen döntést? – kérdezte Vécsey Lászlót. Az iparűzési adó sorsa azért
is fontos, mert az önkormányzatok az önként vállalt feladatok jó részének költségeit ebből fedezik. Ezekre a bevételekre
korábban felvett hitelek törlesztésénél is
számítanak.
Halász Levente (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) jelezte, hogy értesülése szerint
az egyetem értékesíteni kívánja az alsóparki kertészet területét. Ahhoz kért segítséget, hogy az önkormányzat mielőbb,
minél kedvezőbb áron meg tudja vásárolni
az ingatlant, hogy azon termálfürdőt létesíthessen.
Gémesi György elmondta, hogy a Pest
Megyei Önkormányzat a csőd szélén áll.
Megkérdezte, hogy Vécsey László, mint
Pest megyei képviselő, tud-e arról, vizsgálták-e már ennek az okait, történt-e átvilágítás, feltárták-e a nyilvánosság számára, hogy hány százalékban játszott szerepet e helyzet kialakulásában az önkormányzatok kivéreztetéséhez vezető korábbi politika, és hány százalékban a megye gazdálkodása. Ez azért is fontos, mert
most értesült arról, hogy a megyei fenntartású Madách iskolában kikapcsolják a
villanyt. Ebben a gödöllői intézményben
1200-1400 diák tanul, bérelt konyhájában
pedig a városi Kalória Kft. naponta 1600
adag ételt főz.

Vécsey: városi legendák
Vécsey László a kérdésekre válaszolva
elmondta, hogy nem a szocialista lobbi
harcolta ki az M31-es ingyenes használatát, hanem úgy tudták erre a beruházásra a
maximális európai uniós forrást lehívni,
hogy vállalták a díjmentességet a fenntartási idő végéig. A szocialista kormány
szakmai koncepciója szerint – amit az új
kormány átvett – át kell majd térni a használatarányos útdíjfizetésre. Az ingyenesség meg fog szűnni ott is, ahol most nem
kell fizetni. Kijelentette, az M31-es nem
része az M0-ás körgyűrűnek. A Gödöllőt
elkerülő út megépítése csak azon múlik,
hogy mikor lesz rá pénz. A város gazdasági programjával kapcsolatban azt válaszolta, hogy minden olyan ügyben eljár,
amivel a képviselő-testület megbízza. Elmondta még, hogy mindenhová igyekszik
elmenni, ahová meghívást kap. A Gödöllő
érdekében végzett választókerületi munka
intenzitásával kapcsolatos kérdésre azt válaszolta, hogy a családok évéhez kapcsolódó parlamenti felszólalásában utalt egy
péceli konferenciára.
A postaberuházás sorsával kapcsolatban kijelentette, hogy a terület nem alkalmas arra a célra, amire a Magyar Posta
megvásárolta. A 700 gödöllői munkahely
létesítését elterjedt legendának értékelte.
A posta új vezérigazgatója azt mondta neki, soha nem vállalták egyetlen gödöllői
munkahely létesítését sem, mert más

postai munkahelyekről csoportosították
volna át a dolgozókat. A beruházás azért
marad el, mert csökkent a posta forgalma,
az új központ megépítésére nincs szükség.

A tények forrása a Magyar Posta
Vécsey László beszámolójának vitájában többször
is legendának nevezte, hogy a Magyar Posta Gödöllőre tervezett beruházása 700 új munkahelyet
hozott volna létre. A legendák eredete gyakran a
múlt ködébe vész. Ezzel szemben a tények ellenőrizhetők. A Magyar Posta Zrt. hivatalos honlapján 2011. június 26-án is el lehetett olvasni a „Gödöllőn épít új logisztikai bázist a posta” című
2009. július 14-én kelt sajtóközleményt.
Internet: http://posta.hu/object.7d44c853a30f-45e9-a537-fea36ab5a2a4.ivy)
A telekvásárlási szerződést a polgármester és
Szűts Ildikó, a posta vezérigazgatója a közlemény napján írták alá. Az akkori sajtótudósítások
szerint a „helyszín kijelölésekor figyelembe kellett venni, hogy az építési telek a 2-es és a 4-es
főút által határolt területen, maximum 30 km távolságra helyezkedjen el a fővárostól, valamint
azt, hogy a mindenkor érvényes építési előírások
betartása mellett 13 000 m2 alapterületű épület
és mintegy 9.000 m2 technológiai kiszolgáló terület építhető legyen rajta. A Magyar Posta szakemberei 14 megvizsgált terület közül Gödöllőt választották.”

A közoktatási törvény módosításáról
azt mondta, hogy a korábbi tervekkel
ellentétben várhatóan csak ősszel terjesztik be, és ez a javaslat összefügg
más törvények megalkotásával is.
Egyetért azzal, folytatta, hogy polgármester ne lehessen a jövőben országgyűlési képviselő. Az önkormányzati
törvénnyel kapcsolatos kérdésekre válaszolva azt felelte, bízik benne, hogy
az emberek elvárásainak leginkább
megfelelő jogszabály és az eddiginél
teljesen más szemléletű önkormányzati
rendszer alakul ki. Az elsődleges szempont az, hogy az állampolgárok hogyan
tudnak a legjobban, legegyszerűbben
hozzájutni az elvárt szolgáltatásokhoz.
Az állam 100 százalékig finanszírozza
azoknak a feladatoknak az ellátását,
amelyekkel megbízza az önkormányzatokat. Korábban vállalt kötelezettségek
fedezetének elvonása nem fordulhat elő.
A Pest Megyei Közgyűléssel kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta,
nyilván lesz átvilágítás, mint más önkormányzatoknál is, de jelenleg a tűzoltás
az elsődleges. Meglepte a Madách Iskolával kapcsolatos hír, mert a megszűnő
Flór Ferenc kistarcsai középiskola egy
részét ez a gödöllői intézmény veszi át.
Nem hiszi, hogy a megye a Madách iskola kapacitásának szűkítésére törekedne.

Gémesi: tények és kész tervek
Gémesi György írásbeli tájékoztatást
kért Vécsey Lászlótól arról, hogy van-e
felelőssége a megyei vezetésnek a
csődközeli helyzet kialakulásában és
hogy hogyan fog biztonságosan működni a Madách Iskola. Az elhangzottakat kiigazítva közölte, hogy az M31-es
út tervei 2000-ben készültek el. A parlamentben volt, amikor 2005 december
12-én Gyurcsány Ferenc miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány döntött az M31-es megépítéséről. Az M0-ás
3-as számú főút és az M3 autópálya közötti szakaszának pályáztatása után
megmaradt összeget kapta meg ez a beruházás, mert erre volt kész terv. (Fábián Zsolt alpolgármester ezzel kapcsolatban elmondta: az M0-ás gödöllői átkötését az M3-as autópályához
1992-1993-ban vetették fel, mivel már

akkor látni lehetett, hogy lényegesen
tehermentesítené a körgyűrű keleti
szakaszát. Azzal is érveltek, hogy ezzel mintegy 20 kilométerrel rövidíthető a távolság – ami megtakarítást
eredményez a közlekedés költségeiben.) Az M3-as Gödöllő és Budapest
közötti szakaszának díjmentes használata kapcsán csupán ugyanazt a lehetőséget kéri a gödöllőiek számára, amivel
az érdiek és ócsaiak rendelkeznek – addig, amíg be nem vezetik az úthasználattal arányos díjfizetést. Jelenleg mindkét említett városból ingyenesen lehet
Budapestre utazni az autópályákon. Cáfolta, hogy legenda lett volna a tervezett
postaberuházás 700 új munkahelye. A
város éppen ezért adta el kedvezményesen a telket a Magyar Postának, mert a
beruházással új munkahelyek teremtését vállalta. A képviselő állítását azért
sem tudja elfogadni, mert a beruházás
megvalósítását sürgető, Fellegi miniszternek küldött levelet együtt írta alá Vécsey Lászlóval. A postával nagyon korrekt együttműködést alakított ki a város, szögezte le a polgármester, hozzátéve, hogy az akkori megítélés szerint a
beruházás javította volna a posta versenyképességét a 2013-es európai postai liberalizáció idejére. Az ingatlan al-

kalmasságát pedig az építkezés céljára
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az
engedélyezett kiviteli terv birtokában a
közbeszerzési pályázatot is kiírták. Más
kérdés, hogy a posta a forgalom csökkenése miatt elállt tervének megvalósításától.
Az önkormányzati rendszer átalakítására született belügyminisztériumi
anyagot a polgármester teljesen alkalmatlannak értékelte, mivel az visszalé-

pés lenne a tanácsrendszerhez; az önkormányzatok végrehajtó szerepbe kerülnének. Arra kérte Vécsey Lászlót, hogy keményebben lépjen fel a frakció polgármester tagjaival együtt az önkormányzatok érdekében, hiszen azok már most
lakosság közeli ellátást működtetnek.
Iskoláikat is képesek fenntartani a települések, csupán az a baj, hogy az állam
alulfinanszírozza az oktatást.
A további reagálásokban Kovács Barnabás megállapította, hogy a megyei önkormányzat iskolafenntartó funkciója
összeomlott. Varga András a képviselő válaszából azt a következtetést vonta le,
hogy semmit sem szándékozik tenni az
M3-as Gödöllő és Budapest közötti szakaszának ingyenessé tétele érdekében, holott
a Fidesz őszi választási kampányában
még nem erről volt szó...
Vécsey László továbbra is kitartott
azon véleménye mellett, hogy városi legenda a postaberuházással kapcsolatban jelzett új munkahelyek száma. Hozzátette, bármikor, készséggel aláír minden olyan levelet, amely munkahelyteremtésről szól.
S amikor Kovács Barnabás a múlt évben a gödöllői kistérség polgármesterei,
így az általa is aláírt petíciót idézte az autópálya szakasz díjmentessé tétele érdekben,
azt is elmondta, minden további nélkül
aláír bármit, ami arról szól, hogy legyen
valami ingyenes. Ő nem tud olyan kormányhatározatról, ami lehetővé tenné e
kívánság teljesítését.
Gémesi György továbbra is kérte a képviselő lobbizását azért, hogy Gödöllő és
Budapest között ne kelljen fizetni az M3as használatáért. S kitartott azon meggyőződése mellett, hogy a posta által megvásárolt ingatlan igenis alkalmas volt a beruházásra. Ha az ingatlant más kívánja
hasznosítani, akkor is érvényesíteni fogják
a helyi munkahelyek létesítésének követelményét. A beszámolót követő vita végén a képviselő és a polgármester is
egyetértett abban, hogy összefogásra, közös munkálkodásra van szükség Gödöllő
további fejlesztése érdekében. Ehhez az
országgyűlési képviselő minden segítséget meg is kap, hiszen, mint elmondta,
rendszeresen megérkeznek a postájára a
képviselő-testületi ülések meghívói és
előterjesztései.
it

A T. Házban az M31-es építéséről
Az Országgyűlés 2005. december 12-i ülésnapján felszólalt Gyurcsány Ferenc. Részlet a jegyzőkönyvből:
„…olyan verseny indult el az M0-s építéséért, amelynek az lett az eredménye, hogy Magyarországon megspóroltunk … majdnem 30 milliárd forintot. … Meg fogjuk építeni azt a gyorsforgalmi autóútszakaszt, amit
eddig nem terveztünk; azt a szakaszt, amely össze fogja kötni az M0-st Gödöllővel. És nem gondolkodtunk
azon, hogy ha Gödöllőre megy az autópálya ahol egyébként nem kormánypárti polgármester van – nézek itt
most Gémesi képviselő úrra –, hogy lehetne-e olyan szakaszt választani, amely egy kormánypárti polgármesterhez vagy kormánypárti képviselőhöz vezet el…”
***
Fogarasiné Deák Valéria, aki az előző ciklusban a gödöllői választókerület országgyűlési képviselője volt,
2010. február 22-én a következő felszólalást tette a Parlamentben:
„Tisztelt Államtitkár Úr! Az M0-s autópálya keleti szektorának megépítése a Megyeri híddal együtt választókerületemben, Gödöllőn, Isaszegen, Pécelen, Kerepesen, Kistarcsán, Nagytarcsán és Csömörön számos
előnyt hozott, tapasztaljuk ezeket az előnyöket mindenütt.
Tapasztalatból látjuk ugyanakkor már azt is, hogy jó döntés volt az M0-st tehermentesítő, úgynevezett gödöllői átkötő szakasz, hivatalos nevén az M31-es autópálya megépítése is, hiszen a tehermentesítés már ma
is nagyon indokolt. Településeinken a díjmentes M31-estől az átmenő forgalom csökkenését is várják, különösen a 3-as főút mentén, ahol ez az M0-s csomópont átadásával sajnos bizony megnövekedett, és van,
ahol a 0-s forgalom zajának csökkenésére számítanak, mint ahogy – zárójelben jegyzem meg – számítunk
nagyon az ígért zajvédő létesítmények elkészítésére is. Az M31-es építkezés látványa impozáns, de a laikusok számára ez nem ad pontos információt, és aggódunk a kemény tél hatása miatt is.
Kérdezem tehát, államtitkár úr, hol tart, hogyan áll a beruházás, mikorra várható a befejezése; és kérem,
erősítsen meg, hogy bár volt erről vitánk, de az M31-es valóban ingyenes lesz. Szerintem ugyanis csakis
ebben az esetben tölti be a funkcióját.”
Dr. Oláh Lajos közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztériumi államtitkár a többi között a következőket válaszolta:
„… az autópálya-szakasz a korábbi egyeztetéseknek megfelelően – amiben önnek valóban sok munkája van,
képviselő asszony – díjmentes lesz valamennyi közlekedő számára, tekintettel arra, hogy az Európai Unió az
M0 pénzügyi kereteiből és annak feltételrendszerét figyelembe véve finanszírozta ezt a projektet.”
***
Az M3-as autópálya M31-es és M0-s közötti szakaszának díjmentessé tételét 2010 augusztusában kérte
Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési minisztertől a gödöllői kistérség 12 polgármestere, köztük Vécsey
László is.
Mint az erről szóló MTI hír közölte: „A gödöllői kistérség települései örömmel vették az M31-es autópálya
múlt heti átadását, de úgy látják: mivel az M3-as autópálya Gödöllő és főváros közötti szakasza része a Budapest körüli autópálya-gyűrűnek, az M3-ast a két város között ingyenessé kellene tenni. Ehhez kérik a
nemzeti fejlesztési miniszter segítségét. A polgármesterek az M5-ös példájára, illetve egy olyan korábbi
kormányhatározatra hivatkoznak, amely szerint az M3-as autópálya M31-es és M0-s közötti szakaszát díjmentesen használhatják majd az autósok. A településvezetők emlékeztetik a minisztert, hogy az átkötő szakasz – vagyis a most átadott M31-es – feladata az M0-s autópálya Budapestet érintő részének tehermentesítése. Kérésük indoklásaként hozzáteszik: az M0-s északi szakasza megépítésének engedélyezési
feltétele volt, hogy a Budapest körüli autópályagyűrű részeként épüljön egy úgynevezett távolabbi átkötő
autópálya az M3-as és az M0-s között.”

2011. június 29.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Negyvenes nő társat keres
Laura Fraser írót, újságírót
akár irigyelni is lehet a csöppet
sem titkoltan önéletrajzi Hét
év a nagyvilágban című
könyvében leírtak alapján.
Előtte a nagyvilág. Oda utazik,
ahová csak kedve tartja. Hazájában, az Egyesült Államokban mindig akad olyan újság,
magazin, melynek szüksége
van arra a témára, amit a világ
valamelyik szögletében talál,
felkutat, megveszik a cikkeit,
riportjait. Fizetnek értük. Anynyit, vagy talán kicsivel még
annál is többet, mint amennyiből az utazás kitelik.
Az állandó otthona San Franciscóban
van. Állandó? Bérelt lakásban él. S
nem várja senki, ha az utazásairól
visszatér. Negyvenéves. Aztán megünnepli a negyvenegyedik születésnapját, a negyvenkettediket, és így tovább, negyvenhétig. Hét évnyi beszámolója talán inkább szól a reményeiről és csalódásairól, a küzdelméről,
hogy társra, párra találjon, mint az
utazásairól. Be-belátja, hogy: vagyvagy. Család, gyerekek mellett nem
tehetné meg, hogy bármikor kapja
magát, s Argentínában, Ruandában, a
Szamoa szigeteken és más helyeken

teremjen. Társkeresési
próbálkozásai, az interneten vagy akár társkereső iroda révén, sorra
kudarcot vallanak. Egyre kevésbé tervez már, inkább az emlékeiben talál vigaszt. Hiszen voltak
szép kapcsolatai. Volt sok öröme az
életben. Mindig vele marad, a gondolataiban, az érzéseiben a sok szívmelengető élmény, melynek részese lehetett. A gyerekkorától kezdve…
Először megriad, mikor az egyik
lap azzal bízza meg, hogy egy mexikói kisvárosban, San Miguel de Allendében készítsen riportot. Olyan
emberekkel, akik ott újrakezdték az
életüket. Életük delén, vagy azon is
túl, új karriert építettek. San Miguel
de Allende a nagy újrakezdések városa. Sokan azért mennek oda, telepednek le, mert olcsóbb az élet, mint
az Államokban. Szerény nyugdíjból
is szépen eléldegélhetnek. De olyanok is vannak szép számmal, akikből
az új, színes környezet az alkotókedvet, alkotóerőt hozza elő.
Neki korai emlékei fűződnek a kisvároshoz. Tízéves korában egy egész
nyarat töltöttek ott a szüleivel, testvéreivel. Fél szembesülni a gyerekkora
legboldogabb helyszínével: hátha nagyon is megváltozott az évtizedek so-

rán. Meg aztán: még inkább érezheti
majd, mint bárhol másutt, hogy tovaszálltak az évek.
Persze, elutazik San Miguel de Allendébe. Nem is ő lenne, ha nem tenné meg. Határtalan vállalkozókedvében nem visszakozott még semmitől
se, tehát erről az utazásról sem mond
le. Aztán, saját magának is legnagyobb meglepetésére, egy házat vesz
a városban. Egy romot. Amit majd
teljesen fel kell újítani. Sose tudta korábban elképzelni, hogy egyedülálló
nőként belevágjon egy állandó otthon
megteremtésébe. S eljött az alkalom.
Háza lett.
Egy állandó pont számára a nagyvilágban.
(Laura Fraser: Hét év a nagyvilágban)
-nád-

Közös muzsika és játék

Nyári zenei tábor
Bár a tanév már véget ért, a
múlt héten mégis szorgos
munka folyt a Frédéric Chopin
Zeneiskolában. Június 20-26.
között rendezték meg a már
hagyományosnak számító „Zene és társművészetek táborát”.
Az egyhetes programon több
mint száz gyermek vett részt.
A tábori programban fontos szerepet
kapott a zenekari játék, a kamarazenélés, a közös éneklés, de indult tánc,
dráma, kreatív zenei, és zeneterápiás
csoport is. Mindezek mellett a gyere-

Újdonságok a nyárra

Vár a könyvtár!

kek különböző kézműves foglalkozásokon vehettek részt, kipróbálhatták a nemezelést, bábkészítést,
szövést, gyöngyfűzést
is.
Az egész napos
rendezvények során délelőtt és délután is voltak csoportfoglalkozások.
A jelentkezők tetszés szerint választhattak, melyik műhely munkájába kívántak bekapcsolódni, de a tanárok is
szívesen segítettek a választásban.
A kellemes nyári időjárás lehetővé

akik itthon töltik a nyarat. Emellett
azonban egy új, magyar fejlesztésű számítógépes program is lebilincseli az ifjabb korosztály képviselőit.

tette a szabadtéri munkát, így a csoportok az iskola szabadtéri színpadát
is birtokba vehették.
A tábor munkájába a zeneiskola
pedagógusai mellett vendégtanárok is
bekapcsolódtak: Vajda Gyöngyvér,
Baráth Nóra, Mészáros Beáta, Körömi Gábor, Horváth Gabriella,
Eckhardt Gábor és Kert Dániel is
tartott foglalkozásokat a résztvevőknek, akik nemcsak Gödöllőről érkeztek: tiszafüredi és pilisi diákok is
csatlakoztak a helyi diákokhoz.
A gyerekek nagy örömmel vettek
részt a különböző foglalkozásokon,
és nem érezték megterhelőnek az intenzív munkát, amit délutánonként
kézműves foglalkozások, közös népiének tanulás színesített.
Az egyhetes tábor résztvevői vasárnap a kastélyban adtak záróhangversenyt.
bj
létrehozott alkotást tetszőlegesen el is
forgathatja. A Leonar3Do-hoz játékprogramok is tartoznak, de a könyvtár
elsősorban azért vásárolta meg, mert a

Nádudvari Anna rádiójátéka

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ a nyári szünetben is újdonságokat kínál
azoknak a gyerekeknek, akik
szeretnék hasznosan eltölteni
idejüket.
Az intézmény gyermek részlege az elmúlt időszakban megújult; akár olvasni,
akár játszani vagy internetezni szeretne
valaki, kellemes, kényelmes körülmények között teheti ezt meg.
Az egyik sarokban akár hason fekve
is olvashatunk a kényelmes babzsák fotelekben, amik nem csak a gyerekek, de
az őket kísérő felnőttek körében is rövid
idő alatt nagy népszerűségre tettek szert.
A folyamatosan bővülő könyvkínálat azok számára is kellemes kikapcsolódási és művelődési lehetőséget ígér,

Gödöllői szerző műve az MR1-en

A Leonar3Do-t az Ünnepi Könyvhéten mutatták be, és valamennyi korosztály képviselőit meghódította. A speciális programhoz a számítógép mellett
többek között egy hat szabadságfokú
beviteli eszköz (madár), és egy 3D
szemüveg is tartozik. Ezek segítségével
a felhasználó térben rajzolhat, s az így

kreativitást rendkívüli mértékben fejlesztő program a tanulásban is nagy
segítséget nyújt a felhasználónak. A
program használatát elsősorban 10
éven felülieknek ajánlják. Mivel a
gépet egyszerre csak egy személy
használhatja, érdemes előre bejelentkezni!
jb

Július 3-án, vasárnap 20 órai kezdettel
tűzi műsorra az MR1-Kossuth Rádió
Nádudvari Anna: Cigány vagyok című
rádiójátékát. A mű a Magyar Rádió
2010-es drámapályázatára készült, s hét
monológban mutatja be öt roma (férfi)
és két romnyi (asszony) sorsát.
Nádudvari Anna műve nemcsak nagy
empátiáról, hanem szakértelemről is tanúskodik. Nem csoda, hiszen, szabadidejében önkéntes pedagógusként a jezsuiták által működtetett VIII. kerületi
esti iskolában tanít betűvetést az írástudatlan romnyiknak.
Bátran mondhatjuk azt is, nem csak jól
ismeri, hanem szereti is a cigányokat,
akiknek kultúráját, művészetét gyer-

mekkora óta tanulmányozza.
Mint azt egy beszélgetés során elmondta, gyermekkorában, szülőfalujában békésen éltek egymás mellett magyarok és
cigányok, elfogadták, tiszteletben tartották egymás szokásait. Ekkor szívta magába a cigányság szeretetét, ami ma segítséget ad az általa végzett karitatív
munkához.
jk
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Város-Kép

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Andrássy szobor a kastélyban

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

Winkler Nándor (1917. október 9., Vereknye – 2005. július 10., Gödöllő)
Winkler Nándor a Trianon előtti Magyarországon, a Pozsony melletti Vereknyén született 1917. október 9-én. A
falu ma már nincs meg, Pozsonyhoz csatolták, a régi házak helyén tízemeletes épületek állnak. A trianoni békediktátum ezt a területet Csehszlovákiának ítélte, így magyarként, de csehszlovák állampolgárként végezte tanulmányait. A somorjai polgári iskolában érlelődött meg
benne a gondolat, hogy tanítói pályára lép.
1933-ban járt először Gödöllőn, amikor a Jamboreen, a
cserkész-világtalálkozón vett részt. Hazatérve cserkészcsapatot alapított.
1937-ben tett érettségi és képesítő vizsgát a pozsonyi
magyar tanítóképzőben. Ezután szülőfaluja, Vereknye iskolaszéke megválasztotta a tanítói állás betöltésére, ahol
ötödiktől nyolcadik osztályig tanított minden tantárgyat.
Színdarabokat rendezett és – mivel gyermekkorától zongorázott – kántorkodott a litánián.
1945-ben a benesi dekrétum rákényszerítette Magyarországra a lakosságcsere egyezményt. A kitelepítettek egy
része, köztük a Winkler család, vonatszerelvényével érkezett Gödöllőre 1947. szeptember 12-én.

A fiatal pedagógus a Premontrei Rend római katolikus Általános Iskolájában kapott munkát, ahol éneket tanított és vezette a gimnázium és általános iskola egyesített énekkarát.
Az egyházi iskolák államosítását és összevonását követően
az egyesített iskolában tanított tovább, s közben elvégezte a
Bartók Béla Szövetség karvezetői tanfolyamát, majd a Budapesti Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolán ének-zene szakos tanári oklevelet szerzett.
1965-ben, a Petőfi Sándor Általános Iskolában alakította
meg a később nagy hírű Rigók kamarakórusát az 5-6-7. osztályos tanulókból. 1973-ban kinevezték az iskola igazgatóhelyettesévé, ezt a tisztséget 1978-ig, nyugalomba vonulásáig ellátta. 23 éven keresztül, nyugdíjazásáig a járási énekzene munkaközösség vezetőjeként is tevékenykedett az iskolák munkájának segítése, az ének-zenei nevelés jobbítása
érdekében. Az iskolai zenei nevelésen kívül a község, majd a
város zenei életének szervezésében is tevékenyen részt vett.
1950-ben karnagyává választotta a nagy múltú Gödöllői Iparos Dalkör – későbbi nevén a Gödöllői Szakszervezet Férfikara, amely 1952-ben vegyeskarrá alakult. A kórus 35 éven
keresztül szerepelt a község, illetve a város minden nemzeti
ünnepén és adott saját hangversenyeket.
1957-ben a Ganz Árammérőgyár Vegyeskara is karnagyává
választotta. 31 évig szolgálta lelkesen, szívvel, nagy oda-
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adással, szeretettel Gödöllőn az általános iskolai ének- zenei
nevelés ügyét, végezte magas színvonalon a kórusok szervezését, működtetését, irányította tevékenységüket.
Gödöllő városának képviselő-testülete 2003-ban díszpolgári
címmel ismerte el munkáját.
Temetésén dr. Duffek Mihály zongoraművész, egykori tanítványa így emlékezett rá: „Mikor ötödikes lettem, kíváncsiskodtam leendő tanáraim felől, vajon kik lesznek ők, kell-e
majd félnem tőlük, van-e aki szigorú, van-e aki elnéző. És
akkor azt mondták, hogy lesz egy énektanár, aki nagyon kedves, gyermekszerető, de kényes arra, hogy amit elkezdünk,
azt be is fejezzük, sőt, néha szigorú is, ha fegyelmezetlenkedünk…Sosem felejtem el arcát vezénylés közben, amelyen
megjelent minden hangulat és érzelem, legfőképpen a mosoly barázdáit szerettem a szeme sarkában. Valóban szigorú
volt, ha dolgoztunk, de volt egy kis közösség, amelyre még ő
is elnézőbben tekintett: a Rigók Kamarakórus…Ebben a
kristálytiszta hangú együttesben sikerült megismernünk
igazán a zenén kívül a tanár úr igen nemes lelkületét, feltétlen humanitását és hivatásszeretetét…Szerettük Winkler tanár urat, mert mindig talált valamit, amiért megdicsérhetett
bennünket, mindig azt éreztük, hogy képesek vagyunk még
a lehetetlenre is. Szerettük azt, hogy a szépet adja, hogy embersége minden pillanatban a legjobb iránytűként vezérelte.
Szerettük azt, hogy mindig egyenes gerinccel élt, hogy sosem volt igazságtalan. Tőle még az indulatos hang sem szólt

Ma is példalép
A Gödöllői Királyi Kastélyban június 23-án
avatták fel Andrássy
Gyula gróf, egykori miniszterelnök, az Osztrák–Magyar Monarchia
külügyminisztere szobrát.
Az ünnepségen Martonyi
János külügyminiszter úgy
fogalmazott: Andrássy mindenki számára követendő
példa, jelenleg is érvényesek azok az értékek, amelyekért kiállt.
Martonyi
János
azt
mondta: Andrássy Gyula
célja a béke és a stabilitás
megteremtése volt, külügyminiszterként alapvetően a
magyar nemzeti érdekek vezérelték politikáját, ezeket
illesztette az európai nagyhatalmi érdekek közé.
Andrássy Gyula a magyar történelem egyik legnagyobb államférfija, mégis viszonylag kevéssé ismert – mutatott rá. Az őt
huszártisztként, Erzsébet királyné hódolójaként ábrázoló romantikus kép
elvitte a figyelmet arról, milyen nagy
államférfi volt – mondta. Emlékeztetett: a szabadságharc bukása után az
első adandó alkalommal hazatért, és
Deák Ferenccel együtt vitték végig a
kiegyezést.
Az ünnepségen megjelent Mark
Odescalchi, az Andrássy Gyula
Alapítvány elnöke, Andrássy Gyula

leszármazottja, aki úgy fogalmazott:
„A kommunista rezsim alatt emlékét
ki akarták törölni a történelemből”.
Az Andrássy utat Sztálin útra nevezték át, szobrát beolvasztották, és Sztálin szobrához használták fel – emlékeztetett.
A márvány mellszobrot, Siklódi
Lőrinc erdélyi szobrász XX. század
elején készített alkotását a kastély Ferenc József-szárnyában helyezték el.
A szobrot az alapítvány helyezte lejb
tétbe.

A hónap műtárgya – Kodak Retina I. 119-es
fényképezőgép a Csupor-gyűjteményből

Fotó: Tusor Mária

ijesztően, mert szeretet volt mögötte. Szerettük humorát, a
számtalan zenei anekdotát, amit szünetekben vagy próba
közbeni lazításként mesélt nagy nevetések közepette…”
Winkler Nándor 2005. július 10-én hunyt el. A Dózsa
György úti temetőben, július 15-én kísérték utolsó útjára.

A Kodak Retina fényképezőgépek a Kodak cég stuttgarti gyárában készültek.
Elegáns külső, egyszerű, letisztult forma jellemezte, és persze jól átlátható
funkciók. Könnyű kezelése tette közkedveltté az amatőrök körében is. Leginkább portréfényképezésre volt alkalmas. Az első Retina típusú fényképezőgép
1934-ben került piacra, majd 1936-ban két új sorozatot indított a gyártó: Retina
I. és a Retina II. Az olcsóbb Retina I-es sorozat a szélesebb réteg számára elérhető változat volt. Ebben a sorozatban az első típus az itt is látható 119-es, amelyet 1936 és 1938 között gyártottak. Ezt a fajta gépet Schneider-Kreuznach-féle optikával látták el, amely cég ma is készít Kodak gépekhez lencséket.
A kiállított fényképezőgép Csupor Zoltán Mihály szalézi szerzetes, tordasi
plébános magángyűjteményének darabjaként került a Gödöllői Városi Múzeum tulajdonába.
Kerényi B. Eszter

Bj

Újdonságok a főtéren

Július – azaz Nyárutó
A magyar szóhasználatban említik Nyárhóként vagy az Áldás havaként is júliust, amely a régi római naptárban ötödik hónap lévén a „quintilis“, ötödik nevet viselte – mígnem Marcus Antonius
javaslatára i. e. 44-ben az e hónap 12. napján született Julius Caesarról nevezték el. A keresztény hagyomány az egyik apostol
után Szent Jakab havának mondja.

Az elmúlt héten tovább szépült Gödöllő főtere, ahol a kellemes nyári időben szívesen töltik idejüket városunk lakói. A
felújítást megelőzően egyik megszokott elem volt a Gábor Áron utca sarkánál álló óra. A megszépült főtérre azonban
már nem illett a korábbi szerkezet. Június 20-án délelőtt új időmérőt helyeztek ki, ami megjelenésében illeszkedik a tér
új arculatához. A szerkezet a Városháza előtt kapott helyet.
Június 23-án megérkeztek a régen várt zászló- és virágtartók is, amiket még aznap felszereltek a kandeláberekre. Így a
hétvégi rendezvényeken már fellobogózott belváros fogadta az ide érkezőket, s a virágtartókba is bekerültek a teret még
színesebbé tevő növények.
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Július 2. vallási ünnep: Sarlós Boldogasszony napja. A keresztények a Jézussal
terhes Szűz Máriának Erzsébetnél, Keresztelő Szent János majdani anyjánál
tett látogatására emlékeznek ekkor.
Számos népi hiedelem, hagyomány is kötődik az időponthoz. Az ezen a napon
szedett gyógynövények, gabonafélék szentnek számítottak, a szerszámokat
ilyenkor megáldatták. Ehhez a naphoz kapcsolódva, annak folytatásaként másnap kora reggel is ünnepi rítusok szerint kezdtek hozzá az aratáshoz. Az életet
jelentő kenyérgabona tiszteletéről szól mindez, amely mindmáig tovább él a
Krisztus testeként tisztelt szent ostyában. A Sarlós Boldogasszony elnevezés
arra is utal, hogy egykoron az asszonyok vágták a gabonát sarlóval, és a férfiak
szedték a kévét – ez a munkarend csak később, a jóval nagyobb fizikai erőt kívánó kasza használatának elterjedésével változott meg.
jb
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Új lakók a Miskolci Állatkertben
Az elmúlt hetekben több új lakóval is gazdagodott a Miskolci
Állatkert és Kultúrpark gyűjteménye. A Trópusi-házban párt
kapott a Liszt-majmocska, a
madártóra egy Bahama-réce
pár került új fajként, valamint
három hattyúfiókát is nevelnek
a szüleik.
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tében kritikusan veszélyeztetettnek
minősítik – vadon csupán 6000 egyedre becsülik létszámukat. Ezért az európai állatkertek összehangolt tenyészprogram keretében tartják a fajt, hogy
ezzel is segítsék fennmaradását. A
Miskolcra érkezett állatok esetében is
a tenyészprogram holland koordinátorának jóváhagyására volt szükség,

elterjedésű fajjal gazdagodott: egy
pár Bahama-réce (Anas bahamensis)
érkezett. A két fiatal madár jelenleg a
madártó melletti mocsaras területen
szokja új környezetét.
A Dél- és Közép-Amerikában honos récefajjal a világ más részein is
gyakran lehet találkozni, mivel a madártartók körében kedvelt díszréce.
A szintén a madártavon élő bütykös hattyú (Cygnus olor) párnak idén

Nem csak kertészeknek

A zöldségfélék védelmében
A zöldségféléket leggyakrabban a káposzta bagolylepke,
gyapottok bagolylepke és a kukoricamoly károsítja. A károsítást minden esetben a hernyók
okozzák!
Hatékony védekezés a kártevők ellen
A gyapottok-bagolylepke egy soktápnövényű kártevő, mely előtérbe helyezi a
kukoricát (csemegekukoricát), a paprikát, paradicsomot és a babot, melyekbe
berág. Kívülről csak egy kis nyílás látható, ahol bejutott a termésbe. Paradicsom és paprika esetében egyetlen hernyó több bogyót is károsíthat, aminek
következtében másodlagos baktériumos
Gyapottok-bagolylepke

Tavaly nyáron érkezett a Miskolci Állatkertbe a csehországi Ostravából
egy hím Liszt-majmocska. A faj európai tenyészprogramjának köszönhetően most társat kapott – a hatéves
nőstény a Nyíregyházi Állatparkból
költözött Miskolcra, ahol a vadaspark
munkatársai bíznak benne, hogy hamarosan családot is alapítanak majd.
A Liszt-majmocska, vagy más néven gyapjasfejű tamarin (Saguinus
oedipus) Kolumbia egy kicsiny területén fordul csak elő, ahol állományát, elsősorban az erdőirtások miatti
rohamos élőhelycsökkenés következ-

hogy a csanyiki vadasparkba költözhessenek.
A majmocskák összeengedése minden probléma nélkül történt, gyorsan
megszokták egymás jelenlétét, és az
első napok tapasztalata alapján láthatóan elfogadták egymást társként,
együtt mozognak kifutójuk ágain,
kurkásszák egymást.

Új lakók a Miskolci Állatkert
madártaván is
A Miskolci Állatkert vízimadárgyűjteménye új, szintén dél-amerikai

három fiókája kelt. A pár gondos szülőnek bizonyul, még a gondozóiktól
is bőszen védik, oltalmazzák a hamuszürke pelyhes fiatalokat.
A bütykös hattyú Európában és
Nyugat-Ázsiában széles körben elterjedt, de betelepítették Észak-Amerikába, Afrikába és Ausztráliába is.
Hazánkban néhány évtizeddel ezelőtt csaknem kihalt, de a kedvtelésből telepített egyedeknek köszönhetően ma már újra gyakran találkozhatunk velük tavaink és nagyobb fopts
lyóink mellett.

Egzotikus állatfajok kihalásához járulhatunk hozzá

Ne vigyük haza őket szuvenírnek
Megkezdődött az utazási szezon, az egzotikus célpontokat választó turisták szinte mindenhol találnak olyan piacot, vagy állatkereskedést, ahol a helyi fauna élő vagy kipreparált egyedeit árulják.
Megvásárlásukkal nem csak fenntartjuk azt az ágazatot, amely ezen állatok gátlástalan hasznosítására épül, de hozzájárulunk a fajok kihalásához is.
Élő állat vásárlásakor ráadásul az esetek túlnyomó többségében az nem éli túl a hazautat vagy pár nap, esetleg heteken át
tartó szenvedés után pusztul el a nem megfelelő tartás következtében. A vadon befogott egzotikus állatok még hozzáértők
kezében is nehezen viselik a fogságot, laikusok kezében pedig
szinte esélytelen a túlélésük.
Különösen veszélyeztetettek a szárazföldi teknősök, amelyek mutatós páncéljuk miatt keresett árucikkek, belőlük dísztárgyakat, hangszereket készítenek. Tudnunk kell, hogy ezek
az állatok a Washingtoni Egyezmény (CITES), illetve a hazánkban is hatályos EU rendeletek védelme alá esnek. Határon
keresztüli szállításuk csak megfelelő engedélyek birtokában
lehetséges. Ezek hiányában bűncselekményt követünk el. Természetesen ugyan ez vonatkozik a vadon talált példányokra is. Ha valaki mégis nagyon szeretne egzotikus állatokat az
otthonába, inkább keresse fel a hazai kereskedőket, és vásároljon olyan állatokat, amelyek lelkiismeretes tenyésztőtől
származnak! A fogságban szaporított állatok sokkal jobban alkalmazkodnak a terráriumi körülményekhez.
mme

Ausztrália – ölelésre vágyott a depressziós vombat
Tonka, a vombat a
Billabong
ausztrál
vadrezervátum sztárja
volt, egészen addig,
amíg a Yasi ciklon el
nem érte otthonát.
A kétéves állatot egészen addig állandóan
ölelgették, ezért megszokta az emberi érintést – egy idő után
igénye is lett rá. A vihar pusztítása miatt
azonban a rezervátumot nyolc hétre bezárták, a gondozóknak pedig egy idő után szemet szúrt, hogy a jószág nagyon lesoványodott. Sokáig
vizsgálták, hogy mi lelte, mire kiderült, hogy Tonka az emberi érintést és figyelmet hiányolta. Testsúlya ötödét vesztette
el, de azóta újra dédelgetik. Most már boldog, és hízik...

CICA GAZDÁT KERES

ELVESZETT CICA

Félperzsa kiscica
elvihető!

Keressük ELVESZETT fiatal cicánkat.
Hasán friss műtéti seb látható.
Kérjük a megtalálót, értesítsen.
Gödöllő, Kandó K. u.11.
Tel.: 30/590-3514.

Tel: 20/340-4861

Az ellenük való védekezés nem egyszerű. A cél az, hogy még azelőtt elpusztítsuk azokat, mielőtt befurakodnának a
növénybe, a termésbe. Ezt különböző
vegyszerek, felszívódó mérgek nélkül is
megoldhatjuk. Két környezetbarát megoldás áll rendelkezésünkre, a petefürkész darazsak alkalmazása, illetve a Dipel használata.
Kapszula a kukoricán

vagy gombás fertőzések is megjelennek. Vándor lepke, jól repül, és akár
több száz kilométert is képes megtenni.
Dél felől érkezik, június elejétől lehet rá
számítani.
A káposzta bagolylepke is soktápnövényű kártevő, de mint azt a neve is mutatja elsősorban a káposztaféléket támadja,
de a borsóba, salátába is kárt tud tenni. A
hernyók berágnak a fejekbe és ürülékükkel is szennyezik azt. Az ürüléken
baktériumok és gombák szaporodnak
fel, aminek következtében beindul egy
rothadási folyamat. Nagyobb kárt az augusztus-szeptember folyamán előforduló második nemzedék okozza.
A kukoricamoly elsősorban a kukoricát
(csemegekukoricát) és a paprikát káro-

E petefürkész darazsakat a Trichoplus
készítmény formájában lehet beszerezni, mely egy polisztirol kapszulás kiszerelésű termék. Egy-egy kapszulában
1800-2000 fiatal lárva, előbáb, illetve
báb állapotú petefürkész darázs található. E darazsak szabad szemmel alig láthatóak, nagyságuk nem haladja meg a
0,5 mm-t. Obligát peteparaziták, azaz

Kukoricamoly

sítja. Ezek a hernyók a kukorica levél
„honaljába”, a szárcsomók környékén
rágják be magukat, majd a kukoricacsöveket és a címer alatti szárat támadják, a
megrágott szárrészek eltörnek. A gyapottok-bagolylepkéktől eltérően nem
maradnak a szemek környékén, a kukoricacsutkát károsítják. A második nemzedék rajzása július végétől szeptember
közepéig tart, ez idő tájt jelentkezik a
hernyók általi kártétel is.
Védekezési lehetőségek

kizárólag különböző lepkefajok petéiben képesek kifejlődni. Kiváló szaglásuk segítségével több 10 méterről is
megtalálják a növényre lerakott lepkepetét, és saját petéjüket tojják bele. A
kapszulákból kikelő fürkészek csupán
30-40 m-es átmérőjű körön belül mozognak, éppen ezért alkalmazhatóak
szabadföldön is. A polisztirol kapszulákat kettesével, a mellékelt kartonpapír
háromszöggel lehet kiakasztani a növények hajtásaira. Nagy terület esetében a
dózisa 100 kapszula/ha, de házikertben
is kiválóan használhatóak, ott 2-4 kapszulával kell számolni 100 m²-re és egy
lepkenemzedék ellen 2-3 kezelés javasolt. Az első kezelésre szolgáló Trichopluskapszulákat a célkártevő lepke rajzásának kezdetén kell kihelyezni és 710 naponként meg kell ismételni.
A védekezés kombinálható Dipel-lel is,
de külön-külön is jó hatékonyságúak. A
Dipel Bacillus thuringiensis toxinkristályokat tartalmaz, melyek a fiatal lárva
belében feloldódnak, perforálják azt,
minek következtében a lárva elpusztul.
A készítmény élelmezés egészségügyi
várakozási ideje 1 nap, tehát közvetlen
szedés előtt is lehet alkalmazni, anélkül,
hogy szermaradvány lenne a termésben.
A szükséges dózisa 10 liter vízhez 20-40
ml Dipel ES, vagy 20-40 g Dipel WP.
Ez utóbbi kukorica esetében használek
ható.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Július 2-3-án, 9-11 óráig: Kovavet
Kisállatrendelő
Rendel: dr. Vaskó Márta
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Tel.: 20/9913-057.
Július 9-10-én, 9-11 óráig:
Plútó Állatorvosi Rendelő
Rendel: dr. Horváth Márk
Gödöllő, Szabadság út 97.
Tel.: 20/3855-726.
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Szabadság Napi Futás – Három kategória, 129 résztvevő

Atlétika – Csapat Európa-bajnokság

Futottak és tekertek

Deák Nagy Marcell: újabb egyéni csúcs

Június 25-én rendeztük meg a
második Gödöllői Erdei Terep
Félmaratont. Az ismét jó hangulatban lezajlott versenyen a három kategóriában (5 km futás, 21
km kerékpár, 21 km futás) 129
versenyző indult.

Az idén a törökországi Izmirben
rendezték, immáron harmadik
alkalommal az I. osztályú csapat
Európa-bajnokságot, amelyen a
GEAC versenyzője, Deák Nagy
Marcell is a magyar csapat tagja
volt. A mieink remekül teljesítettek és összesítésben a 6. helyen
zárták az Eb-t.

Az ország minden részéről érkeztek
résztvevők, akik rendszeresen futnak,
tekernek más rendezvényeken is. Egyöntetű véleményük szerint a gödöllői
pálya az ország legkeményebb és legszebb 21 kilométere a hazai versenyhelyszínek közül.
Nagy Zoltán főszervező, így érté-

kelte a rendezvényt: Ez a verseny jól
mutatja az önkéntes összefogás erejét is.
Az a 22 ember, akik szervezőként, segítőként részt vettek a verseny megrendezésében, barátságból, jó szándékból és a
futás, kerékpározás iránti szeretetből tették ezt. Azonban a sok jó szándék mellett sem jöhetett volna létre ez a nemes
versengés Gödöllő város, a polgármester úr elkötelezett támogatása nélkül.
Mindenkinek köszönjük a segítséget és
jövőre ismét találkozunk.
A verseny eredményeit, információkat, fényképeket és videó felvételt a
www.szabadsagnapifutas.hu oldalon találhatnak az érdeklődők.
-nz-

Lovassport – Fogathajtó Derby

Lázár Vilmos a kettes fogat bajnoka
A hétszeres világbajnok Lázár
Vilmos nagy fölénnyel nyerte
meg a kettesfogatok versenyét
a Zánkán vasárnap befejeződött fogathajtó Magyar Derbyn.
A magyar szövetség elnökeként is
tevékenykedő sportember a díj- és
maratonhajtásban a legjobbnak bizonyult, majd a zárónapon az akadályhajtás során egy verőhibája volt, így
végső sikeréhez kétség sem férhetett.
Selyben Zsolt jött fel a második helyre, miután az akadályhajtást megnyerte, harmadik pedig ifj. Nagy
Tibor lett.
- Ezen a versenyen ismét kiderült, hogy nagyon egyben van a fogatom, mindhárom szám
kifejezetten jól sikerült.
Ez jó előjel az augusztusi világbajnokság előtt
- értékelte a négynapos

viadalt Lázár Vilmos az MTI-nek.
Ebben a kategóriában a verseny
egyúttal válogató volt a franciaországi vb-re. Fintha Gábor szövetségi
kapitány elmondta, az eddigi eredmények alapján Lázár és Selyben már
biztos résztvevő, a csapat harmadik
tagját pedig később jelöli ki, elsősorban olyan versenyzőt keres majd, aki
maraton- és akadályhajtásban hozzá
tud tenni a csapat teljesítményéhez.
-forrás: mti-

szik ez most is bejött. Motivált, hogy
előttem Borlee futott, az első 200-on rá
tudtam menni valamennyire és a végén
is tudtam hozni rajta egy kicsit. Tudtam,
hogy nem tudom megelőzni, de nagyon
jó volt így is. Nem gondoltam, hogy ennyit fogok futni, Jó volt minden körülmény, örülök.”
Júniusi éremeső – Hét GEAC érem

Június 19-én, a Puskás Ferenc stadionban rendezték meg az idei egyesületi
serdülő csapatbajnokságot. A Gödöllői
Egyetemi Atlétikai Club versenyzői
közül a fiúknál a 3000 méteren 6. helyen
célba érő Pápai Benedek, a gerelyhajításban negyedik Príma Balázs teljesített kiemelkedőbben. A lányoknál a
szintén 3000 méteren induló és itt a 4.
helyen célba érő Nagy Imola, a 3 kilométeres gyaloglásban 5. helyen záró
Halcsik Anett, a magasugrásban, hármas holtversenyben első Ajkler Eszter
Sarolta és a diszkoszvetésben ötödik
Burján Vivien teljesítménye emelhető
ki.
Összességében a fiúk 8449 ponttal a
8. helyen végeztek, míg a leány csapat,
7807 pontot gyűjtve a 11. helyen zárta a
csb-t. Az összesített pontversenyben a
GEAC csapata, 16256 pontjával a 10.
helyet szerezte meg.
-li-

Labdarúgás – Aranyak, ezüst és bronzérmek

mindössze két olyan egyesület előzte
meg a mieinket, amelyik nem NB I-es
nevelőegyesület, jónak mondható. Ez
mellett, Tóth László tanítványai megnyerték az egy évvel idősebbeknek kiírt,
megyei U16-os bajnokság gödöllői csoportját, valamint országos bajnoki címet
szereztek a futsal NB I-ben. Az év zárásaként pedig, szintén Spanyolországból
ezüstéremmel tértek haza a 31 csapatot
felvonultató nemzetközi viadalról..
A Takó Csaba edzette U17-es alakulat az NB II. közép C csoportjában végzett a szintén jónak mondható 8. helyen,
valamint ők is megmérettették magukat
hispán földön és koránt sem vallottak
szégyent. A 2010/2011-es bajnoki szezonban a megyei I. osztályban szereplő
U19-es gárda teljesítményével megkoronázta a Gödöllői Sport Klub utánpótlás csapatainak szezonját, ugyanis
Sztriskó István tanítványai bronzérmes
pozícióban végeztek.
(Következő számunkban a felnőttek
eredményeit értékeljük ki.)
-tt-

Jó úton az utánpótlás
Ez az év is többnyire a Gödöllői
SK utánpótlás labdarúgó csapatainak sikereitől volt hangos, bár
a felnőttek, megyei kupában elért ezüstérme és ismételt Magyar Kupa főtáblás helye is nagy
eredmény, valamint a GSK kettő
megyei bajnoki címe a harmad
osztályban a felnőttek sikereit is
felerősíti.

nokságában, ami Smeló Dávid tanítványaitól remek eredmény.
Kovács Szabolcs U13-as gárdája az
országos NB II. közép A csoportjában
szerepelt, szintén többnyire egy évvel fiatalabbakkal a csapatban, ez most meg
is látszódott az eredményen. A csapat
(1999, ’98 és ’97-es vegyes gárda),
Morvai László edző irányításával, egy
spanyolországi nemzetközi tornán, saját
korcsoportjában a 3. helyen végzett, ami
nagy lökést adhat a srácoknak a jövőben, míg az megyei kiemelt U14-es bajnokságban a 4. helyen zártak a fiatalok.
Itt Fellegi Nándi, aki a spanyol túrán
háromszor volt eredményes, 17 találatával nagy szerepet vállat.
Az U15-ös, 1996-os csapat az országos NB II. közép A csoportjában a 8. helyen végzett, ami annak fényében, hogy

Díjátadó ünnepség – Jó tanuló, Jó sportoló

343 díjazott az idén
Június 22-én, a Művészetek Házában tartották a „Jó tanuló, Jó
sportoló” díjátadó ünnepséget. A
2010/2011-es tanévben is számos kiemelkedő eredményt értek el az általános és a középiskolában tanuló diákjaink. A 343
díjazott az ünnepség előtt az aulában vehette át jutalmát (városi
címeres pólókat, könyveket, valamint a VÜSZI Kft. részéről felajánlott standbérleteket).

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

(Időpontok: 8:00-8:40, 8:40-9:20,
9:20-10:00) 5-12 éves korig
(kezdőknek és úszni tudóknak)
Részvételi díj: 15.000 Ft
Jelentkezés: Bencsik Ernő tanár
úr-nál, reggel 7 és 9 óra között,
valamint 19 óra után: 06/28-420632

Focizz velünk és csatlakozzak Bikákhoz!
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó-szakosztálya várja 12-17 éves kor közötti, focizni

vágyó LÁNYOK jelentkezését,
szeptemberben induló csapatába! Érd.: +36/70-60-44-388

Serdülő csapatbajnokság – Tíz
között az összesítettben

Június 18-19-én Budapesten
rendezték meg a 38. Paulínyi
Jenő, 11. Klics Ferenc, 7. Főző
János és 5. Bánhidi Béla emlékverseny, junior minősítő versenyeket. Természetesen a GEAC
kis és nagy atlétái is versengtek
a minél jobb helyezésekért,
A befutó pillanatai: Deán Nagy Marcell a 2. he- összesen egy aranyat, valamint
lyen
három-három ezüst és bronzérem a termés.
A sík 400 méter induló Deák Nagy a Eredmények: fiúk: 60 m 11-12
jobbik futamban indult, a barcelonai Eu- évesek: 1. Borhy Botond, 5. Siminváros
rópa-bajnok Kevin Borlee mögött. A Csanád; távolugrás, 9-10 évesek: 10.
még idén is junior korú, monctoni vb Bali Dániel; 11-12 évesek: 2. Borhy Bodobogós gödöllői atléta remekül tartotta tond, 7. Simonváros Csanád; 400 m, felnagyhírű ellenfelét és 46,01 mp idővel a nőtt: 8. Horváth Bence; rúdugrás, felmásodik hely mellett saját junior csúcsát nőtt: 3. Barcsay Zsombor; diszkoszvetés, felnőtt: 5. Bujdosó Gábor;
(46,03 mp) is megjavította.
Deák Nagy Marcell: „- Megpróbál- Lányok: távolugrás, 11-12 évesek: 10.
tam úgy futni, mint a tavalyi budapesti Kriszt Katalin; 100 m nők: 2. Komiszár
csapat Eb-n, gyorsan kezdeni. Úgy lát- Krisztina; 800 m női meghívásos: 7.

De maradjunk az utánpótlás csapatoknál, akiknél a nem versenyző korcsoportok szinte mindegyike örülhetett tornagyőzelemnek, vagy dobogós helynek,
bármilyen focikupán is indult el. A versenyző csapatok közül a legkisebbek, az
1999-es (U12) korosztály az egy évvel
idősebbek mezőnyében a 10. helyet szerezte meg az U13 ¾ pályás megyei baj-

ÚSZÁSOKTATÁS !

Moldován-Horváth Katinka, 8. Zsíros
Zsanett; 400 m gát, nők: 3. Rendik Zsófia; rúdugrás, nők: 3. Koós Blanka;
diszkosz nők: 2. Reva Vanda; 4x200 m
vegyes váltó: 4. GEAC A (Borhy B., Simonváros Cs., Simon Anita, Pavkó Natália), 6. GEAC B (Bali András, Kriszt
Katalin, Varga Vivien, Tamás Máté)

Az iskolák idén is javaslatot tehettek
azokra a tanulókra, akik kiemelkedő
tanulmányi és sporteredményeket értek
el, valamint példamutató közösségi
munkát végeztek. Így ők a „Jó tanuló és
jó sportoló”, a „Zeneiskola Legkiválóbb

Növendéke”, valamint a „Szakma Kiváló Tanulója” díjakat vehetik át városi
ünnepségünkön.
Előbb felolvasták azon diákok nevét,
akik az év során kiemelkedően teljesítettek mind tanulmányi, mind a sport
terén, majd Molnár Ferenc Caramel
műsorát hallhatták a jelenlévők, majd
Dr. Gémesi György köszöntötte azok a
diákok, akiket iskolájuk javasolt a „Jó
tanuló - jó sportoló”, a „Zeneiskola Legkiválóbb Növendéke”, valamint a „Szakma Kiváló Tanulója” díjakra. Az
alábbi tanulók vehettek át kupát:
A Damjanich János Általános Iskola „ Jó tanuló, Jó sportolója”: Réfi Dóra Zsófia. Az Erkel Ferenc Általános Iskola „ Jó tanuló, Jó
sportolója”: Szemjanyinov Sándor, A Hajós Alfréd Általános Iskola „Jó tanuló, Jó sportolója”: Kovács Márk. A Montágh Imre Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI „ Jó tan-

uló, Jó sportolója”: Csenteri Csaba. A
Petőfi Sándor Általános Iskola „Jó tanuló, Jó sportolója”: Sovány Adrienn. A
Premontrei Szent Norbert Gimnázium
és Egyházzenei Szakközépiskola „Jó tanuló, Jó sportolója”: Kinde Vanda. A
Gödöllői Református Líceum Gimnáziuma és Kollégiuma „ Jó tanuló, Jó sportolója”: Mészáros Anna. A Török Ignác
Gimnázium „Jó tanuló, Jó sportolója”:
Blaubacher Dóra. A Szent Imre Általános Iskola „Jó tanuló, Jó sportolója”:
Ilyés Zsanett. A „Zeneiskola Legkiválóbb Növendéke” Díjat kapják a Frédéric Chopin Zeneiskola növendékei:
Ella Orsolya és Kovács Borbála. A
„Szakma Kiváló Tanulója” díjat kapja
Tőkés Nóra, A Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
tanulója.
A további díjazottak a www.godollo.hu
oldalon megtekinthetőek.
-ltA díjazottak
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

BAROKK KIÁLLÍTÁS
„Birodalmam alatt…”
(Gróf Grassalkovich Antal)
– Gödöllő mezőváros élete
a XVIII. században
Szakmai tárlatvezetés
muzeológusokkal
Gödöllő mezőváros élete a
XVIII. században a kiállított
tárgyakon keresztül
(45-60 perc)
A tárlatvezetés díja:
1.500 Ft/csoport
Bejelentkezésmunkaidőben:
Fábián Balázs: 20/64518402
vagy 28/419-068.
***

ANGYALI KALANDOZÁS
A Múzeumi boltban kapható
a Gödöllői Városi Múzeum
legújabb, az időszaki
kiállításhoz és a barokk
évhez kapcsolódó kiadványa,
amit Kerényiné Bakonyi
Eszter neve fémjelez.
Acsaládi foglalkoztatóval az
érdeklődők önállóan
indulhatnak sétára,
felkeresve városunk
barokk emlékeit.
A kiadvány elsősorban a 6-10
éves gyerekeknek szól, de a
családon belül valamennyi
korosztály számára kellemes
játékra, hasznos közös
időtöltésre ad lehetőséget.
A hozzátartozó leporelló és
memória játék önállóan is
megvásárolható
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002
www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
(GIM‐HÁZ) KIÁLLÍTÓ TERMÉBEN ÉS KERT‐
JÉBEN, A BAROKK ÉV GÖDÖLLŐN 2011 KE‐
RETÉBEN RENDEZETT
Reflexiók barokk kertre című csoportos,
képzőművészeti kiállítás látható.

Résztvevő 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
A kiállítás megtekinthető: 2011. október 2‐ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18
óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.

GIM‐HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15‐17.
Telefon/fax: 28‐419‐660

e‐mail gimhaz@invitel.hu

www.gimhaz.hu
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Ajánló

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT HIRDETÉSFELVÉTELE
2011. JÚLIUS 1‐JÉVEL A MŰVÉSZETEK HÁZÁBA KÖLTÖZIK!
Az új helyen a megszokott nyitva tartással várjuk tisztelt ügyfeleinket!
A Gödöllői Szolgálat nyári megjelenései
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a nyári hónapokban a Gödöllői Szolgálat
az alábbi időpontokban jelenik meg:

JÚLIUS 13., JÚLIUS 27., AUGUSZTUS 10., AUGUSZTUS 24.
Ezt követően ismét visszaáll a heti megjelenési rend. Valamennyi olvasónknak kellemes nyarat kívánunk!
A Gödöllői Szolgálat Szerkesztősége

FELHÍVÁS
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot,
hogy a 2003.évi LXXXIV. törvény
15/B.§-ban foglalt rendelkezések
alapján július 1-je Semmelweis
nap, amely az egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatási jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókra és egészségügyben dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap.
A fenti rendelkezés alapján 2011.
július 1-jén a Tormay Károly
Egészségügyi Központ
ZÁRVA TART.
A háziorvosi,házi gyermekorvosi
ellátás ügyelettel lesz biztosítva
a Tormay Károly Egészségügyi
Központ II. számú Rendelő Intézetében.
Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel:
Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

„Gödöllő Vállalkozója” Díj
Tisztelt Gödöllői Polgárok!
Gödöllő Város Önkormányzata „Gödöllő Vállalkozója”
Díjat adományoz azoknak a köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások
személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város
gazdasági életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és
színvonalasnak minősül, illetve jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését
célzó vállalkozási tevékenységeikkel.
„Gödöllő Vállalkozója” Díj évente
két személynek adományozható.
Kérem, hogy javaslataikkal segítsék a
döntéshozókat. Indoklással alátámasztott javaslataikat szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára eljuttatni 2011. július 8-ig.
Tisztelettel: Halász Levente
Gazdasági Bizottság elnöke sk.

TÁJÉKOZTATÓ ÍTÉLKEZÉSI SZÜNETRŐL
Értesítjük Gödöllő város lakosságát, hogy a Pest Megyei Bíróság,
valamint minden helyi bíróság –
így a Gödöllői Városi Bíróság is –
2011. július 18-tól 2011. augusztus 19-ig ítélkezési szünetet tart.
Ezen időszak alatt tárgyalásokat
nem tartanak. A polgári és büntető
irodában ügyelet működik, mely a
hét minden napján a 9 órától 11
óráig tartó félfogadást, valamint a
panasznapot nem érinti. A bírósághoz érkezett beadványokat ezen
időszak alatt is az irodákban, illetőleg a bejáratnál elhelyezett panaszládába lehet leadni, vagy postán elküldeni.

FELHÍVÁS
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala munkatársat keres
szociális ügyintézői munkakörre:
– a munkakör alapfeladata szociális ellátásokkal kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása
– közigazgatási szervnél szociális területen szerzett tapasztalat előnyt jelent
– képesítési előírás: főiskolai szintű szociálpedagógus, szociális szervező
szakképesítés, államigazgatási és szociális szakképzettség, szociális ügyintézői szakképesítés.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen, vagy postai
úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének címezve (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 2011. július 15.
Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

ÜGYELETEK

FELHÍVÁS
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala munkatársat keres
anyakönyvvezető munkakörre:
– a munkakör alapfeladata: állampolgársági ügyek, házasságkötés, születés, halálozás anyakönyvezése, házasságkötések lebonyolítása,
– közigazgatási szervnél szerzett anyakönyvvezetői tapasztalat előnyt jelent,
– képesítési előírás: középfokú, vagy felsőfokú végzettség és anyakönyvvezetői
szakvizsga.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen, vagy postai úton kell
benyújtani Gödöllő város jegyzőjének címezve (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 2011. július 15.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Gémesi György
polgármester júliusi fogadónapjának időpontja:
2011. JÚLIUS 13-ÁN, 10-12 ÓRÁIG ÉS 14-16 ÓRÁIG.

ANYATEJ VILÁGNAPJA
A gödöllői Védőnői Szolgálat munkatársai sok szeretettel meghívják Önt az Anyatej Világnapja
alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségre.
Az ünnepség időpontja: 2011. július 8., 10 óra Az ünnepség helye: Polgármesteri Hivatal

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 27-júl. 3-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Július 4-10-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Július 11-17-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
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

2011. június 29.

Gödöllői Szolgálat 11

Mozaik

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

Szeretettel várjuk Gödöllő megújult Főterén működő
HANGULATOS TERASZUNKRA!
Grill ételek, salátakülönlegességek, fagylalt- és gyümölcskelyhek,
koktélok, csapolt Soproni, rosé borok! Nyitva: 10-22-ig. Dohányzó belső terasz!
RENDKÍVÜLI ESKÜVŐI AJÁNLAT!
Október, november hónapra lekötött esküvőjét 8000 Ft/fő áron vállaljuk!

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
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

2011.

Az iroda nyári nyitva tartása:
Hétfőn:
zárva
Kedd:
11:00 – 16:00
Szerda:
8:30 – 16:00
Csütörtök: 8:30 – 16:00
Péntek:
8:30 – 12:00
Július 1. ill. július 11-15. zárva.
Augusztus 8-12. zárva
Nyári megjelenések: Június 29.
Július 13. és 27. Augusztus 10. és 24.
A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT
Hirdetésfelvétele 2011. JÚLIUS 1-jével a
MŰVÉSZETEK HÁZÁBA KÖLTÖZIK!
Az új helyen a megszokott nyitva tartással
várjuk tisztelt ügyfeleinket!

* A Kertvárosban nappali+2 szobás
családi ház 1120 nm-es telken eladó
Iá: 24,9 mFt.
* A Nagyfenyvesben 120 nm-es, 4
szobás ház, 802 nm-es telken eladó.
Iá: 28,5 mFt.
* A városközpontban 99 nm-es,10 éve
épült, első emeleti lakás eladó. Iá: 24 mFt.
* A központban, másfél szobás, földszinti
lakás zárt kocsibeállóval eladó. Iá: 12 mFt.
* BAGON, 100 nm-es, felújítandó ház
1339 nm-es telken eladó. Irányár: 6 m Ft.

* 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, 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 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* Eladó Gödöllőn, tégla építésű, cirkós, jó
állapotú 2szobás,53nm-es lakás a Kazinczy
krt. Iár:9,5 MFt 20-8042102

* 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.

* Gödöllőn eladó az Alvégen cserépkályhás
nappali+ étkezővel, konyhával, 2 fürdőszobával,
3
hálószobával,
garázzsal,
szuterénnal, konditeremmel, terasszal, rendezett díszkerttel igényes családi ház. Iá.:
36 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Új építésű társasházban, nappali +2
szobás lakás Gödöllő központjában 16,4MFt
Ugyanitt egyedi penthouse lakás 16,7MFt.
Lakások 300.000Ft/m2 alatt 20-9447025

* 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, 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 ikerház-fél,
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/ m2től). Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100
Gödöllő, Szabadság tér 14., Tel.: 20/9194870; 28/411-086 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn az Ambrus közben eladó nappali+ 2 és fél szobás, 64 nm-es, felújított
parkettás, erkélyes lakás. Iá: 13 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
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T.C. KOZOSSEGI

* Gödöllőn eladó az Antalhegyi dombon egy
amerikai konyhás, nappali+ 2 szobás,
igényesen kialakított családi ház szuterénnal, 2 kocsibeállóval, rendezett díszkerttel,
házi játszótérrel. Eladási ár: 25 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086; 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

INGATLAN

* 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: 14.500.000Tel.: 30/860-6087;
30/411-4698.Ingatlanközvetítő ne keressen!

Jú

* Gödöllőn a Csanakban eladó MOST
ÉPÜLŐ nyolclakásos, kertes övezetű társasház külön kertrészekkel. Eladási ár: 1222,4mFt kulcsrakész állapotban, decemberi
átadással. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn, az Antalhegyen eladó egy 832
nm-es,
teljes
közművel
ellátott,
örökzöldekkel beépített, panorámás, 25 mes utcafronttal rendelkező építési telek. Iá.
12,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó áron alul családi ház,
amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő,
2garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla
fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30-2288403, 20-420-6243 (egész nap).

bemutatja:

június 29.

* Gödöllőn eladó a Kossuth Lajos utcában
egy 1 szobás öröklakás. Iá: 7,5 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn, a Palotakerten eladó lakások 9,512,9 mFt-ig. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn a Kertvárosban eladó 3 szobás
családi ház 100 nm-es szuterénnel. Iá: 23,9
mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó a Kazinczy körúton egy I.
emeleti felújított, erkélyes, egyedi fűtésű öröklakás. Iá: 12,5 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 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 20/9194870 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 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* 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 20772-2429
* 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
* János utcában másfél szobás lakás 7.9
MFt-ért eladó 20-804-2102
* Kossuth L.u. és
Dózsa György út
találkozásánál földszinti 45 nm-es 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 20772-2429 www.godolloihaz.hu
* Új építésű 1+2félszobás lakások
kertrésszel, autóbeállóval, nagy terasszal
eladók 14,9MFt-tól 20-804-2102

Július 01. péntek 21h Tehetségkutató jellegű élőzenei fesztivál (majnem 0km-es) zenekarok részére! A Zörög A
Haraszt próbaterem támogatásával fellépnek: Hit The Gas + Libidóka + Threeland (A belépőjegy egy Borsodi
Világost vagy egy üdítőt ér a pultnál!) 02. szombat 22h Fütyülős Buli: ajándékkal és 290Ft-os akcióval! zene:
Andrew G & Dj Varga + KongaShow / Az első 100 jegyvásárló jutalma egy Fütyülős Limonádé, az est folyamán az
összes fütyülős íz 290Ft/ 4cl! (Belépés 22h-ig 0Ft majd 1000Ft klubtagsági kártyával 800Ft!) 08. péntek 21h Gödöllő
Dzsem Öt: Asphalt Horsemen & +- 40 & Goddhard & 07.01-i győztes & Classic Rock Dj Resident (A belépőjegy egy
Borsodi Világost vagy egy üdítőt ér a pultnál!) 09. szombat 21h A '90-es, 2000-es évek leg-leg dalai Dj Téglától!
Sztárvendég: Happy Gang (A belépés 22h-ig 0Ft, 23h-ig 500Ft, 02h-ig 1000Ft, klubtagsági kártyával 800Ft!)

* 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 az Egyetemnél két szobás mfszi
lakás 11.9MFt 20-804-2102

* Nagyfenyvesben 5szoba + 2nappalis 2004ben 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 12 szobás téglalakásokat! 20-804-2102
* Szadán 800 nm-es építési telek eladó
Iár:6,9MFt 20-772-2429
* 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
* Gödöllőn, Kossuth L.u. eladó 34nm-es, Ny
fekvésű, Erzsébet park irányába néző, 3.em.
igényesen kialakított (kövezett, átalakított
fürdőszoba, irodának alkalmas, klímás)
1szobás LAKÁS. Iár:7,5 MFt. 30/221-5203
* Olcsón eladó Zsámbok központjában,
autóbuszhoz közel 1185nm-es TELEK, még
használható PARASZTHÁZZAL, megművelt
kerttel,
szőlővel,
gyümölcsfával.
Csatornázás folyamatban, gáz van. Iár:
5MFt. 28/412-186, 20/423-3473.
* Gödöllőn, BLAHÁN ELADÓ rendezett, felújított, téglaépítésű CSALÁDI HÁZ 1.200 nöl-es
telken. 2szoba, nappali, konyha, fürdőszoba,
2WC, pince, műhely. 30/878-8907
* 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
* 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/godolloicsal
adihaz/home
* 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
* 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
* Gödöllőn 67 nm-es belül felújított
CSALÁDI HÁZ nagy telekkel eladó. Üzlet,
busz a közelben. Érd: 30/431-0722
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* Az egyetem területén eladó 59 nm-es, első
emeleti, 2 szobás, átlagos állapotú LAKÁS
gyönyörű környezetben. Iár: 14,3 MFt. Tel:
70/291-2992

* Két szobás, konvektoros LAKÁS a
városközpont közelében 50.000,-Ft/hó bérleti díj és 2 havi kaucióért kiadó. Tel:
20/544-2228

* 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

* Gödöllőn, Kertvárosi részen 1 szoba
összkomfort kiadó! Tel: 20/226-3007

* Gödöllő Központjában (Szt. János u.)
napfényes, parkra néző, felújított, mérőkkel
ellátott, 3.em. 44 nm-es LAKÁS 7,6 MFt-ért
eladó. Érd: 28/418-648
* Gödöllő Erdőszél utcában 15% beépíthetőséggel panorámás TELEK eladó, ill.
Irtványban földterület bekerítve, mely
méhészkedésre is alkalmas. Tel: 70/229-8599

* Kiadó! CSALÁDI HÁZBAN 3 szoba
összkomfort, külön bejárattal, akár irodának
is kialakítható helyiséggel! 30/543-1877,
20/212-7984
* Gödöllőn a Paál László közben 50 nm-es,
2 szobás, konvektoros LAKÁS kiadó. Érd:
70/311-8615
* 2 szobás 4. emeleti gázfűtéses, félig
bútorozott LAKÁS kiadó a Szőlő utcában.
50.000,-Ft +rezsi, 2 havi kaució. Érd:
70/57-76-139

* Gödöllő PALOTAKERTEN 2 szobás VI. em.i
LAKÁS SÜRGŐSEN ELADÓ. Tel: 20/3141-706

* Kiadó Gödöllőn (Palotakerten) egy 44 nmes félig bútorozott LAKÁS. (Egyéni vízóra,
fűtésszabályozók.) Ár: 45.000,-Ft/hó +rezsi
+40.000,-Ft kaució. Tel: 70/265-0799

* Gödöllő PALOTAKERTEN 1 szobás földszinti LAKÁS 6,85 millióért, ill. DÓZSA GY.
ÚTON 4 szobás egyedi fűtésű 18,5 millióért
eladó. Érd: 30/528-5457

* Szigetelt, téglaépítésű társasházban 2,5
szobás, konvektoros, bútorozott LAKÁS
hosszútávra, igényesnek kiadó. Tel: 20/2121350

* Eladó egy két család részére is alkalmas
CSALÁDI HÁZ. Csere is érdekel. Iár: 16MFt.
Tel: 30/256-0145

* Kertes házban nőknek kiadó bútorozott
szoba-konyha, új fürdőszoba hosszútávra.
Tel: 30/581-3827

* Gödöllőn eladó Kazinczy körúton III.
emeleti, erkélyes, 57 nm-es teljesen felújított LAKÁS. Iár: 11 MFt. Tel: 30/6756-609,
30/339-1039

* Gödöllő központjában 1 szoba összkomfortos LAKÁS kiadó, CSALÁDI HÁZ különbejáratú része. Szép, rendezett környezetű.
Azonnali költözéssel. Tel: 30/307-7314

* Palotakerti lakótelepen második emeleti
44 nm-es egy szobás LAKÁS eladó. Ár: 8,5
MFt. Tel: 20/311-8475

* Gödöllői tavak mellett családi ház felső
szintjén 60nm-es, 2 szobás, összkomfortos
LAKÁS csendes, szép környezetben kiadó.
Tel: 20/663-7403

* Eladó Szadán (Boncsoki u.) egy 1.600 nmes telek kis lakóházzal. Víz, gáz, villany
bevezetve. Érd: 30/3362-745, 30/202-5216
* Eladó Gödöllőn a Szt. János utcában 64 nm-es
I. emeleti LAKÁS. Érd: 18 órától. 20/366-1808
* HARASZTBAN tulajdonostól eladó 107nmes, kétszintes, 4szobás sorházi ingatlan
első udvarral, hátsó kerttel. Nyugodt
környezet, városközpont, HÉV, Erzsébet
park közelsége kifejezetten előnyös.
Ár:21MFt. 28/412-971, 20/222-5907
* Tóalmás központjában, Béke u.57.sz. alatti 60nm-es CSALÁDI HÁZ eladó, vagy egy
gödöllői 1 vagy 1,5 szobás lakásra cserélhető! Iár: 7,5 MFt. Érd: 20/482-6394
* SZADÁN, csendes utcában 1200 nm-es
panorámás telken 2,5 szobás ház eladó. Iár:
12,5 MFt. Tel: 30/658-3147
* SZADÁN 1560 nm-es panorámás telken
126 nm-es 3 szobás +nappalis alacsony
energiaköltségű hőszivattyús, szellőztető
berendezéssel ellátott ingatlan eladó. Iár:
36 MFt. Tel: 30/548-4040
* Gödöllőn Zarándok utcában, csendes
környezetben eladó egy cirkófűtéses hétvégi faház: 36nm alsószint +26nm tetőtér
+18nm pince +20nm terasz. 660nm udvar.
Iár: 12,5MFt. 30/408-4648

*
Gödöllő
központjában,
csendes
környezetben 2 szoba összkomfortos,
szépen berendezett, erkélyes, egyedi
órákkal
ellátott
LAKÁS
kiadó.
(Kisgyerekekkel nem!) Tel: 28/412-428
* Gödöllőn, Erzsébet körúton kiadó
I.emeleti 2szobás felújított, bútorozott lakás
igényes, nemdohányzó fiatal párnak v.
egyetemista lányoknak. (Egyedi hőfokszabályozó, internet-szolgáltatás működik.)
30/271-6778, 28/420-032
* Gödöllő belvárosában egy 32nm-es önálló
garzon (45.000,-), valamint egy utcai bejáratú
konvektoros, egyedi mérőórás 58nm-es LAKÁS
(70.000,-) irodának is kiadó. 30/9617-621
* A Szent János utcában hosszútávra kiadó
egy 50 nm-es két szobás, konvektoros, első
emeleti LAKÁS, egyhavi kaució szükséges.
30/638-4947
* Gödöllőn, Palotakerten kétszobás első
emeleti vízórás, egyedi mérőórás, felújított
LAKÁS hosszútávra kiadó. Azonnal
költözhető. Bérleti díj +kaució. Megbeszélés
szerint. 20/928-0973, 20/420-5284

* Gödöllőn, Szt. János u. 3.em. 55nm-es 2
szobás, erkélyes, egyedi fűtéses, vízórás
LAKÁS csendes, patakra néző kilátással,
tárolóval hosszútávra kiadó. Azonnal
költözhető. 50.000,-Ft/hó +rezsi. 2havi kaució. 70/772-7850, 70/501-4280
* Gödöllőn a Szőlő utcában kiadó egy 69 nmes LAKÁS hosszútávra. Megtekinthető bármikor. Azonnali beköltözéssel. 70/533-1121

* A központban 2. emeleti, 69 nm-es, nappali +2 szobás lakás, zárt gépkocsi beállóval kiadó. Bérleti díj:85e. Ft/hó+rezsi.
* Az Antal-hegyen, 800 nm-es, körpanorámás telken, nappali+ 3 szobás, két
éve épült családi ház eladó Iá.: 69 mFt.
* A Kertvárosban, 2 szobás, 68 nm-es,
részben felújított családi ház 718 nm-es
telken műhelynek, raktárnak alkalmas
szuterénnel eladó. Irányár: 21 mFt.
* A Palotakertben, 3. emeleti, 62 nm-es,
kétszobás, erkélyes lakás hosszútávra
bérbeadó. Bérleti díj:55e. Ft/hó+rezsi.
Kéthavi kaució szükséges.

* Gödöllőn a Kossuth L. utcában 1.emeleti 1
szobás, összkomfortos LAKÁS kiadó. Tel:
28/430-696, esti órákban.
* 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
ÜZLET, IRODA, GARÁZS

* Garázs kiadó a Szent János utcai garázssor közepén. Tel.: 06-20/340-5575.
* Gödöllőn főútvonal mellett fekvő, 2010ben teljes körűen felújított 86 m2-es, 3 helyiségből álló, klímával és riasztóval felszerelt
bérlemény üzlet, szolgáltatás vagy irodai
tevékenység céljára kiadó. Nagy forgalmú
hely, kedvező bérleti díj, ingyenes parkolási
lehetőség, központi elhelyezkedés. Tel: 0620-572-3807
* Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nmes, 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 eladó a János utcában egy 44
m2 –es üzlethelyiség. Iá: 10 mFt Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
* 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.

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület?
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt,
s mi meg is írjuk Ön helyett! További információ: 70/381-76-94

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD

* Eladó a Szőlő utcában 2,5 szobás mediterrán stílusban felújított 1. emeleti LAKÁS.
Konvektoros fűtés, alacsony rezsi. INGATLANOSOK NE HÍVJANAK!! 20/313-1112
* Eladó (tulajdonostól) Gödöllőn a Szt.
János utcában egyszobás, 1.em. konvektoros, barátságos téglalakás parkos
környezetben. Kétszobás csere is érdekel.
Iár: 7,99 MFt. 30/389-5510

Szada, Dózsa György út
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Ár!

Termékeink bomba áron!

Ár!

979 Ft/kg

899 Ft/kg

A minôség garanciája

999 Ft/kg

699 Ft/kg

179 Ft

* Boncsokban, Gödöllőn eladó 900 nm-es
zártkert 40 nm-es kőépülettel, villannyal. Iár:
5 millió Ft. 30/8467-063

Sió üdítôk
1l

ALBÉRLET KIADÓ
* Gödöllőn kiadó az Erzsébet királyné körúton 2 és fél szobás, II. emeleti, bútorozatlan,
tégla építésű egyedi fűtésű lakás.
60.000+rezsi/hó. Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás lakás
egyik külön bejáratú, bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal, TV, telefon, internet
szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE KIADÓ. Azonnal költözhető, csak nem dohányzó személy
részére. Egy havi kaució szükséges. Ár: 30.000
Ft. + a rezsi fele. Érd.: 70/318-2127
* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.:
20/9455-583.
* Alacsony rezsijű 60 m2-es 2 szobás külön
bejáratú tetőri lakás a kertvárosban kiadó.
Tel.: 20-3464-718.
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Sertéstarja
csontos

Sertés csontos karaj
szûzpecsenye nélkül

Hazai Hús parasztkolbász
házi jellegû csipôs/csemege

Ász Füstölt
csemege szalonna

139 Ft

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Pékségünk ajánlata

249 Ft

Saját füstölésû termékek

Steffl
dobozos
0,5 l

699 Ft/kg

278 Ft/l

199 Ft/kg

Lottózó, telefonkártya-feltöltés,
fémdoboz visszaváltás

Kenyér 2 kg 124,50 Ft/kg

Borsodi
ízesített sörök
0,5 l
+ 25 Ft üveg
358 Ft/l

Grillbár napi ajánlat: 690 Ft

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

179 Ft

Füstölt sertés csülök

Paradicsom

359 Ft/kg
Étkezési paprika

99 Ft/kg
Görögdinnye

Üzlethelyiségek kedvezô áron kiadók Szadán a Centerben! Érdeklôdni lehet: +36-30-519-2783
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* Gödöllői Zöldség – Gyümölcs telephelyünkre, RAKTÁROSI munkakörre kollégát keresünk. Érd. munkaidőben 5-től –
13.30-ig 30/6592-161
* Az Arzenál Áruház lámpa, lakberendezési
osztálya munkatársat keres. Számítógépes
ismeret és szakmai gyakorlat szükséges.
Tel: 28/430-530

* 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
* GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN 38 nm-es
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ ! Irodának és
fodrászatnak is alkalmas. Érd: 30/231-7508

Úgy érzi, hogy behatárolja a
hirdetési felület?
Ajánljuk a reklámcikket,
ahol csak a mondanivalója
szabhat határt, s mi meg is
írjuk Ön helyett! További
információ: 70/381-76-94

* Gödöllőn a városközpontban 86 nm-es
üzlethelyiség kiadó vagy eladó. Érd:
20/236-0775
* Üzlethelyiség kiadó Gödöllőn a
POSTATÖMBBEN (UNIQA) 54 nm, KLÍMÁS,
TEAKONYHÁS, RAKTÁRHELYISÉGGEL. Érd:
30/9515-654
* Eladó Gödöllőn, a Szabadság téren a HÉV
megálló melletti Gyrosos Büfé! Érd:
gyrosos.csabi@gmail.com
* Vállalkozáshoz társulnék iroda jellegű ingatlan használatának biztosításával – személyes
közreműködéssel, vagy anélkül. Az ingatlan
Gödöllő városközpont közelében, családi
házas övezetben van – utcai bejárattal rendelkezik. Érd: 20/248-8682
* Gödöllő központjában, forgalmas helyen
(Kőrösfői u.) 100 nm-es üzlethelyiség
ingyenes
parkolási
lehetőséggel
hosszútávra kiadó. 30/209-0517
* Gödöllőn frekventált helyen, könnyen
megközelíthető 1.000 nm-es RAKTÁR irodával,
vagy anélkül akár megosztva is külön-külön
bejárattal kedvező áron kiadó. 30/9519-566
ÁLLÁS
* A La Valette étterembe beugrós szakácsot
keresünk. Tel.: 28/430-030, 20/315-095
*
Gyermekfelügyelő
szakképesítéssel
munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
* VILLAMOSSÁGI és GÉPÉSZETI SZERELŐ.
Gödöllői, mezőgazdasági automatizálással
foglalkozó cég munkatársat keres állattartó
technológiák villamossági, valamint gépészeti
szerelésére, szervizelésére hazai és külföldi projektekhez. A munka esetenként tartós távollétet
igényelhet. Feltételek: kommunikációképesség
angol nyelven, vezérléstechnikai és villamos
ismeretek és/vagy gépészeti ismeretek,
jogosítvány. Jelentkezését szakmai önéletrajz
leadásával várjuk a caliper@caliper.hu címre.
Információ: 28/510-985
* Gödöllő belvárosában, a MINI SZALONBAN FODRÁSZNAK / fodrászoknak hely
kiadó. Tárnoky Györgyi 30/962-5194
* Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata – a Duna House –
gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű
ingatlan értékesítő munkatársakat keres.
Érd: 30/280-0450, palosi.erika@dh.hu
* KERESEK RECEPCIÓS vagy hasonló állást
felsőfokú német, alapfokú angol nyelvtudással, főiskolai végzettséggel. Tel: 30/274-1797

* Gödöllői NON-STOP SÖRÖZŐBE fiatal,
csinos PULTOS LÁNYT KERESÜNK.
Jelentkezni (fényképes önéletrajzzal):
70/419-2022, alkolesz@gmail.com
* CNC gépkezelőket keresünk budapesti
munkahelyre. Magas kereseti lehetőség,
azonnali kezdés. Tel: 70/621-7884,
20/4429-121, kordinacioo@gmail.com
* Lakatosokat keresünk (feltétel: rajzolvasás),
illetve porbeles hegesztőket budapesti
munkahelyre. Azonnali kezdés! Tel: 70/6217884, 20/4429-121, kordinacioo@gmail.com
* Piacszervezéssel foglalkozó Marketing
cég kereskedelmi ismeretekkel rendelkező
területi képviselőket keres. Jelentkezés szakmai
önéletrajzzal
a
pestmegyei@
postafiok.hu e-mail címen.
* Piacszervezéssel foglalkozó Marketing
cég szlovák, ukrán, román nyelvismeretekkel és kereskedelmi ismeretekkel
rendelkező területi képviselőket keres.
Jelentkezés
szakmai
önéletrajzzal a
pestmegyei@postafiok.hu e-mail címen.
SZOLGÁLTATÁS
* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok,
házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok
gépelését. Érd.: 30-851-8763
*
Házak,
lakások
külső,
belső
hőszigetelését, teljes körű felújítását vállalom. Tel.: 0630/242-9441
* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások részére.
Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430341,30/211-9388.
* TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzatfestés rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár
azonnali kezdéssel is, 30 éves szakmai
tapasztalattal. 20/325-4944
* 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
*
KÖLTÖZTETÉS,
ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni
felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: 20/423-4828,
www.interiortrans.hu
* 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
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE,
ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása,
átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu
Tel: 20/5231-094

* 25% ÁRENGEDMÉNNYEL ÉPÍTŐIPARI
GENERÁLKIVITELEZÉS!
Szobafestésmázolás, 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
* SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Idén rendelje meg, tavalyi áron! Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4359-650
* LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. Kapuk, ajtók, ablakok javítása, zárjavítás,
zárcsere, betörés utáni javítás. Lamináltpadló lerakás, fürdőszobai javítások.
-Bútorok
összeszerelése.
–Redőnyjavítás. Tel: 70/201-1292
* KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat azonnali kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679
* FODRÁSZ házhoz megy! Gyors,
kényelmes, megbízható. Női hajvágás: 1800
Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek
hajvágás: 600 Ft. Hívjon bizalommal!
70/280-2276
* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rendszerek,
fürdőszobák
felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti
munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
* ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka.
Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650
* 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
* Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
20/2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok,
WC-tartályok javítása-cseréje, 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
* GYÓGYTORNÁSZ magánrendelés az Ön
otthonában! Gerincferdülés, tartáshibák
kezelése Schrott-módszerrel, reumatikus fájdalmak kezelése, műtét utáni rehabilitáció.
70/7015617. www.mobilgyogytornasz.hu
* 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
* PILATES TORNA az Isaszegi úton.
Szeretettel várunk családias hangulatú kis
csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel:
70/414-1629
* 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
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OKTATÁS
* HOGYAN GYŐZD LE AZ 5 LEGGYAKORIBB
NYELVTANULÁSI PROBLÉMÁT? Nézd meg
itt: www.oktatars.hu/neked
* HOL RONTJA EL AZ ANGOLUL TANULÓK
TÖBBSÉGE? Rengeteg időt, energiát és
pénzt fektettél már nyelvtanulásodba,
mégsem érzed magad sikeresnek? VEGYÉL
RÉSZT A MAGABIZTOSAN ANGOLUL
TRÉNINGEN
ONLINE:
www.oktatars.hu/megoldas
*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
* BESZÉDCENTRIKUS ANGOL nyelvoktatás
hétfőtől szombatig egyéni és csoportos formában is. englishlearning.hupont.hu Tel.:
0630/932-4401
* TOP-TAN: Nyári szuperintenzív, 50 órás, 2
hetes felkészítő angol nyelvtanfolyam az
aug. 27-i Euro, a szept.10-i Origo nyelvvizsgára, 75 órás felkészítő az aug. 13-i TELC
nyelvvizsgára. Szuperintenzív középszintű
érettségire felkészítő, középfokú nyelvvizsgára alapozó tanfolyam: aug. 15-szept. 2-ig.
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.
* GYAKORLÓ ÓRÁK JOGOSÍTVÁNNYAL
RENDELKEZŐKNEK. Tel: 30/369-4942
* 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/543-1775. Az I.L.I.
Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb
nyelviskolája, a Nyelviskolák Szakmai
Egyesülete által is AJÁNLOTT nyelviskola!
(Ny.sz:13-0295-04)
* MENCELUS 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
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* 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
* 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
* NÉMETTANÁR tanítást, nyelvvizsgára
felkészítést, korrepetálást vállal Gödöllő
központjában. Tel: 30/274-1797

Motiváció szerepe a
nyelvtanulásban

ADÁS-VÉTEL
*
VÁSÁROLJON
ZÖLDSÉGET
–
GYÜMÖLCSÖT NAGYKERÁRON továbbra is
Gödöllőn, a Repülőtéri úton, üzletünkben a
benzinkút után, a TEVA-val szemben.
Folyamatos nyitva tartás: H-P 6-14-ig, Sz: 612-ig. Tel: 30/556-8374
* AKCIÓ! A CIPŐ-TÁSKA KUCKÓBAN EGYET
FIZET, KETTŐT KAP! Nézzenek be hozzánk!
Gödöllő, Bajcsy-Zs. u.2. belső udvar.
* KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
* Eladó 2m magas virágzó leander (10E),
1m-es virágzó hibiszkusz (6E), 39-es cipős
görkori (3E), állítható gyermek görkori
(1,5E), vizibiciglis gumimatrac (5E), komplett reluxák (1,5-4E) 20/358-5309
* 200 m3 TÖLTŐ ÉS TERMŐFÖLDET
VENNÉK. Tel: 20/9354-687
* Eladó 2db heverő, 2db szekrény, 2db csillár, 2db íróasztal, 4db függöny tartó. Érd:
28/418-757, 20/477-2888
EGYÉB
* Bevezetett műszaki-barkács bolt bérleti
joga árukészlettel átadó! Tel.: 30/9509-841.
* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.:
20/9455-583.
* Hastáncosnő
20/9455-583.

fellépést

vállal.

Tel.:

*
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).
* TÖRPE TACSKÓ KISKUTYÁK, garantáltan
fajtatiszta, fekete – cservörös színűek július
végén elvihetők. Gondos tenyésztőtől.
Megtekinthetők
és
leelőlegezhetők
Aszódon. Iár: 23.000,-Ft. Tel: 70/456-7778

Miért fontos a
motiváció?

A nyelvtanulásban kiemelt szerepe van a
motivációnak, hiszen ez adja a tanuláshoz
szükséges kezdeti lendületet, illetve biztosítja a későbbi energiát a folytatáshoz.
Hogyan motiváljam önmagam?
A nyelvtanulás elején ritkán szoktak problémák
lenni a motivációval, mivel még tart a kezdeti
lendület és éppen ezért a problémák inkább a
motiváció fenntartásával vannak. A jó motiváció olyan, mint a szerelem: lehet, hogy
elfoglalt vagy, de RÁ mindig találsz időt. A
kezdeti fellángolás után azonban dolgozni kell
érte nap mint nap, hogy megmaradjon.
Nagyon fontos a tanulási környezet
megválasztása. Olyan helyen tanulj, ahol jól
érzed magad, ahol nyelvtanárod és társaid
ösztönöznek. Ha nincs lehetőséged megválasztani a tanulási környezetet, akkor találj egy
másik ösztönző nyelvtanulási lehetőséget:
• járj el nyelvi klubba, akár szervezhetsz is
egyet,
• utazz a célnyelv országába, baráthoz,
ismerőshöz,
• menj el nyelvi táborba, bentlakásos tanfolyamra,
• keress tanulótársat,
• chatelj / skypolj a célnyelven anyanyelvűekkel.
A másik fontos tényező a sikerélmény. Ezért
fontos, hogy legyen apró lépésekre lebontott
tanulási terved, amin ki tudod pipálni a már
végrehajtott feladatokat. Ha sikerül végrehajtanod a heti célodat, akkor jutalmazd meg
magad! Sokszor ehhez attitűdváltás is kell. A
kudarcot gyorsabban felfedezzük, mint az apró
sikereinket. Fókuszálj a sikereidre, bármennyire picinek tűnnek is!
A legtöbb nyelvtanulót ösztönzi, ha a tanult
nyelvet használni tudja az életében. Segít, ha
külföldi barátaival, munkatársaival kell beszélnie, kapcsolatot tartania. Mit tegyél, ha neked
nincs ilyen kapcsolatod? Az Internet világában
a megoldás nagyon egyszerű. Válaszd ki azt a
témát, ami most a legjobban érdekel,
foglalkoztat. Például, ha kismama vagy akkor
ez lehet a gyermeknevelés, ha üzletember vagy
akkor ez lehet a marketing, bármi lehet a lényeg
az, hogy téged nagyon érdekeljen. Mától
olvass, hallgass, nézegess ezzel a témával
kapcsolatos
célnyelvű
weboldalakat,
videókat, podcastokat, fórumokat, blogokat.
Élményekben gazdag, eredményes nyelvtanulást!
Csősz Ildikó
OktaTárs Nyelvstúdió - Gödöllő, Kandó K. u. 2.
www.oktatars.hu/angolul
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JÚLIUS 13.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os vásárlási utalványát nyerte: Bondár Zoltán, Erzsébet királyné
krt. 11.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szőnyi András, Alkotmány u. 32.,
Lovász Gyuláné, Október 6. u. 1.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Hajdú Péter, Palotakert 2.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Gelei Ágnes, Barackos u. 4.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Major Erika, Faiskola tér 17., Garai Istvánné, Honvéd u. 12.

Utazni jó

Szlovénia – legkisebb
szomszédunk
Hazánk dél-nyugati szomszédja területét
tekintve a legkisebb, viszont természeti
szépségekben és látnivalókban az egyik
leggazdagabb környező ország. Felszíne
rendkívül változatos, a gyönyörű magas
hegyektől a tengerpartig mindenki találhat
kedvére való kikapcsolódást az év bármely
szakában.
Szlovéniában található két alpesi tengerszem, a Bledi-tó és a Bohinji-tó, melyek az
Alpok legvadregényesebb tavai közé tartoznak. Bled városába ellátogatva semmiképp ne hagyják ki a tó fölé magasodó
sziklacsúcsra épült középkori lovagvárat,
valamint a tó kis szigetére érdemes pletnával átkelni és ott az ősi kegytemplomot

Recept – Meggyes muffin
Hozzávalók:
30 dkg meggy, 1 cs vaníliás cukor,
25 dkg liszt, 1 sütőpor, 10 dkg vaj,
15 dkg cukor, 3 tojás, 15 dkg natúr
joghurt, csipetnyi só.

Elkészítés:
A meggyet megmossuk, kimagozzuk és elfelezzük. A lisztet elkeverjük a sütőporral, a puha vajat a cukorral habosra keverjük, majd hozzáadjuk a tojást, a vaníliás cukrot és
egy csipet sót. Ezután beledolgozzuk a joghurtot, a sütőporos lisztkeveréket, majd beleforgatjuk a félbevágott meggyszemeket. A sütőforma mélyedéseit kibéleljük muffinpapírral,
és a masszát kanállal a mélyedésekbe szedjük. Előmelegített sütőben, 180 fokon körülbelül 20 perc alatt készre sütjük.

megtekinteni. (A pletna egy kb. 20 személyes csónak, amit egy evezős „vezet”) A
Bohinji-tónál járva feltételnül érdemes
felkeresni a Savica-vízesést, mely a Száva
folyó eredtét jelzi. A tótól északra emelkedik a 2864 méter Triglav, az ország legmagasabb hegye.
A Szlovén Karszthegység rejti magában a
méltán világhírű Postojnai cseppkőbarlangot, ahova egy kisvonat viszi le a látogatókat. A környéken található a meghökkentő fekvésű, bevehetetlen Predjama vár,
mely erődítményt egy 123 méter magas
sziklafal közepére építettek.
Az olasz határ közelében húzódik a világörökség részévé nyilvánított skocjani
cseppkőbarlang, mely egyediségét az adja,
hogy benne a Reka folyó egy 1400 méter
hosszú és helyenként 150 méter mély földalatti kanyont vájt magának.
Ljubljana, a főváros után Szlovénia második legnagyobb városa a Dráva parti Maribor, mely város méltán nyerte el 2012-re
az Európa kulturális fővárosa címet.
A főtéren áll a barokk városháza, melynek
asszimetrikus tornyai – a legenda szerint –
a ki nem fizetett itáliai kivitelezők bosszúja. A város legrégebbi, 1222-ben épült háza felújítva ad majd helyt az EKF szervezőbizottságának. Maribor egyik legismertebb épülete az a ház, melynek fakítóan fehér homlokzatán nő a világ legöregebb
még ma is termő szőlőtőkéje (kb. 400
éves). Ebből már gondolni lehet, hogy a
várost övező lankákon igen régi hagyománya van a bortermelésnek és nagyon
kedveltek a környék bortúrái. A mozgás
szerelmesei számára is jó hírem van, hiszen kitűnő a környék kerékpáros infrastruktúrája.
Szlovénia egész évben várja Önöket!
Sissy Utazási Iroda (GT)

