Július 9-én a kínai Zhangzhou városának
képviselői látogattak Gödöllőre, és aláírták a két település közti együttműködésről
szóló szándéknyilatkozatot.
(3. old.)
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Július 6. és 8. között Gödöllőn rendezték
meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
XVIII. országos tanácskozását. (5. old.)
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A Kiskastély teniszcentrumban rendezték
a magyar Davis-kupa válogatott Fehéroroszország elleni mérkőzését, melyet a
magyar csapat 3:2-re megnyert. (8. old.)

Gödöllőnek egyértelmű sikert hozott a magyar EU-elnökség

Újabb fejlesztés

Bővülő érdeklődés városunk felé

Terápiás szoba

Noha Magyarország szempontjából vegyült
némi kudarc is az Európai Unió Tanácsának
magyar elnökségének sikerei közé, Gödöllő
városa egyöntetű sikert könyvelhetett el a
2011. január 1-je és június 30. közötti időszakra. A gödöllőiek türelemmel és szívélyességgel viszonyultak a városunkban zajló eseményekhez, az idelátógató delegációkhoz, azaz
– nekik is köszönhetően – zökkenőmentesen
zajlottak le az itteni események. Az alkalmat
kihasználva pedig számos esetben Gödöllő
városának kulturális csoportjai is bemutatkozhattak a kastélyban tanácskozó külföldi
politikusok előtt is.
A gödöllőiek hozzáállását még többre
értékelhetjük, ha figyelembe vesszük,
hogy például a bennünket követő lengyel elnökség idején a tanácskozásokat öt nagyvárosban, Varsóban (1.7
millió lakos), Krakkóban (760 ezer),
Wroclawban (630 ezer), Poznanban
(570 ezer) és Sopotban (38 ezer) rendezik meg – időarányosan, egyenletesen elosztva. A magyar elnökség
idején azonban a legkiemelkedőbb
csúcstalálkozókat is Gödöllőn bonyolították le, beleértve a miniszteri tanácskozásokat, az EU-Ázsia (ASEM)
és az EU-USA csúcsot is. Gödöllőn
kívül csak két vidéki helyszínen,
Debrecenben és Balatonfüreden tartottak meg egy-egy hasonlóan kimagasló rendezvényt.
Nálunk több mint 50 európai uniós
rendezvényt tartottak, köztük 14 csúcs-

miniszteri értekezletet.
Többek között
itt
született
döntés a súlyos gazdasági válságban
lévő Portugália megsegítéséről, s emiatt Gödöllőn
egyeztetett az EU-tagállamok képviselőivel Claude Trichet, az Európai
Központi Bank francia elnöke és JeanClaude Juncker, az eurozóna tagállamait tömörítő Eurogroup elnöke; de a
líbiai konfliktus miatt nálunk tárgyalt
Anders Fogh Rasmussen NATO-főtitkár és Catherine Ashton, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is.

Kiemelkedett még a rendezvények
közül az EU második legnagyobb döntéshozó szervezetének, a Régiók Bizottságának (CoR) ülése, melyet Mercedes Bresso elnök asszony vezetett,
és amelyen dr. Gémesi György polgármester, a CoR tagja is felszólalt.
Itt kell megjegyeznünk, hogy Magyarország nem kis presztízsveszteséget kellett elkönyveljen azáltal, hogy

Július 8-án, pénteken ünnepélyes keretek között adták át az
Egyesített Szociális Intézményben azt a terápiás szobát, mely
a németországi Chemnitzi Idősek Otthona és a Szászországi
Szamaritánus Szervezet segítségével valósult meg.

mégsem hazánk adhatott otthont a májusra, Gödöllőre tervezett Keleti Partnerség csúcstalálkozónak, amelyen
Hillary Clinton amerikai külügyminiszter is részt vett volna. Az esemény
lemondását egyeztetési és szervezési
gondokkal indokolták, annak megszervezését a második félévben esedékes
lengyel elnökségre bízva.

Az Egyesített Szociális Intézmény és a
Chemnitzi Idősek Otthona, illetve a
Szászországi Szamaritánus Szervezet
között immáron 11 évre visszanyúló
kapcsolat van; a rendszeres szakmai
tapasztalatcserék mellett a német szervezetnek köszönhetően számtalan
adomány érkezett az évek alatt a gödöllői intézményhez. A német partner
legutóbb azért pályázott (sikerrel),
hogy az Egyesített Szociális Intézményben kialakíthassanak egy olyan
terápiás szobát, ami hozzájárul az ellátottak életminőségének javításához,
az egészség megőrzéshez, a rehabilitációhoz, közvetett úton a társas kapcsolatok javulásához, a konfliktusok
csökkentéséhez és azok kezeléséhez; a
pályázaton elnyert 12.000 euró révén
sikerült megvalósítani célt.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon)

Képviselő-testületi döntések

Növelni kell a G-Magistratus Zrt bevételeit
A múlt évtized közepén a megújuló Királyi Kastéllyal szemben, Gödöllő főterére a volt Községháza lepusztult, kívül-belül romos, dúcolt erkélyű – patkányfészekhez hasonlítható állapotú –
épülete nyomta rá bélyegét. Az önkormányzat hosszú időn át kereste az idegenforgalmi hasznosítás lehetőségét.
Ma szálloda, kávéház, üzletsor, mélygarázs működik az épületben, virágágyásokkal és fákkal beültetett díszudvarán át lerövidíthető a séta a Szabadság
térről a Dózsa György útra. Az ingatlan
harmonikusan illeszkedik a legutóbbi
időben megújult főtérhez. Értéke kétmilliárd forintra becsülhető.

A képviselő-testület 2005. május 26án fogadta el az Öresund Holding Vagyonkezelő Kft. és a Phoenyx Ingatlankezelő Kft. ajánlatát a volt községháza hasznosítására. Külső forrásbevonással kezdődött az ingatlan át- és újjáépítése, s közben a befektetők létrehozták a vendéglátó-ipari tevékenységet
végző, a volt községháza épületét bérlő
G-Magistratus Zrt.-t.
A társaság részvényei a részvény
adásvételi szerződésnek megfelelően a
projekt megvalósulását követően 100
százalékban az önkormányzat tulajdonába kerültek, de azokat részletekben,
19 év alatt kell megfizetni. Természetesen az épület továbbra is a város tulajdonában van.
Az Öresund Holding Vagyonkezelő
Kft. és az önkormányzat közötti megállapodás szerint a felújított épületben lévő szálloda és üzletek üzemszerű működésének megkezdését követő első időszakban a bérlőt eredményfelelősség
terheli. Az önkormányzatot azonos idő-
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szakokban ugyanannyi bérleti díj bevétel illeti meg, mint amennyi kiadása van
a részvények vételárának törlesztéséből
adódóan. A menedzsment szolgáltatási
szerződés szerint az Öresund Holding
Vagyonkezelő Kft. az első 20 hónapban
a bérleti díjak 100, a 21-32. hónap közötti időszakban a bérleti díjak 75, míg a
33-48. hónap közötti időszakban – ebben járunk most – a bérleti díjak 50 százalékáig felel. (Ez a felelősség anyagi
helytállási kötelezettséget jelent a tárgyidőszakban garantált és ténylegesen kifizethető bérleti díjak közötti különbözetért.)
A tulajdonosi ellenőrzés szükségessége azért merült fel, mert az utóbbi két
évben a bérleti díj bevételek nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően
alakultak. A jogi átvilágítás a közeljövőben zárul le.
Eközben a G-Magistratus Zrt. 2010.
évi beszámolóját a június 23-i képviselő-testületi ülésre terjesztette be Komlós János vezérigazgató. A 79 millió forint veszteséget kimutató beszámolót a
könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta
el és a képviselő-testület sem fogadta el.
A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a G-Magistratus Zrt-nél a teljes szerződés állományt átfogó jogi átvilágítás történjen és felhatalmazta a
polgármestert, hogy a G-Magistratus
Zrt. gazdálkodásában előállott, a tulajdonos érdekeivel ellentétes helyzet
helyreállítása iránt a szükséges intézkedéseket megtegye, érvényesítse az
önkormányzat polgári jogi igényeit az
Öresund Holding Vagyonkezelő Kftvel illetve amennyiben szükséges a
G-Magistratus Zrt. vezető tisztségviselőjével, illetve a korábbi könyvvizsgálójával, vagy más felelőssé tehető harmadik személlyel szemben, a beszámolás kötelezettsége mellett. A képviselő-testület arról is döntött, hogy pályázatot ír ki a G-Magistratus Zrt. vezérigazgatói tisztségére.
A G-Magistratus Zrt. működésének
problémái mellett gondként jelentkezett, hogy a projekt indítása egyéves
késedelmet szenvedett, hiszen Körösfői László (MSZP) 2006-ban a volt
községháza épületének műemléki vé-

dettség alá helyezését kezdeményezte.
Ebből mintegy 80 millió forint pluszköltség származott, amit 70-30 százalékban viselt az önkormányzat és az
Öresund Holding Vagyonkezelő Kft. A
szálloda átadása pedig belecsúszott a
turizmust is mélyen sújtó 2008-as gazdasági világválság kellős közepébe.
Amint Gémesi György polgármester rámutatott, az épület szolgáltatásai
jól működnek, a még ma is érzékelhető
válság ellenére a kihasználtsága jobb
az átlagosnál. A szálloda minden megtesz azért, hogy bevételeit emelje és ehhez kérte a polgármester képviselő-társai segítségét is: igyekezzenek minél
több rendezvényt ide hozni. Arra van
szükség ugyanis, hogy minél nagyobb
bevétel segítse a részvények törlesztését, amiből 17 év még hátra van. A
beruházás alapvető fejlesztést jelentett
a városnak – a befektető vállalkozás
kockázatára. A főtér európai uniós támogatást elnyert fejlesztése is aligha
történhetett volna meg enélkül.

Megújulhat az Erzsébet fagyizó is

elláthatnák ezt a feladatot. Mindezek
érdekében a képviselő-testület hozzájárult a Profi-Therm Kft. által építendő
fagyizó főbejárat mellett történő elhelyezésének megtervezéséhez és az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához.

A VÜSZI üzemelteti a sportcentrumot
Június 30-ával közös megegyezéssel
megszünteti az önkormányzat és az SE
Sports Kft. a Táncsics Mihály úti
Sportcentrum ingatlanra fennálló bérleti szerződést. A képviselő-testület
változatlan feltételekkel bérleti szerződést köt a VÜSZI Nonprofit Kft-vel
július 1-jei kezdő időponttal. A testület
elrendelte, hogy a hatályos bérleti szerződést át kell dolgozni a bérlő személyében beálló változásra tekintettel és
az átdolgozott szöveget jóváhagyásra a
testület elé kell terjeszteni a júliusi
ülésre.

Isaszeg is csatlakozott
Hozzájárult a gödöllői képviselőtestület ahhoz, hogy a Gödöllő és Szada településeket a Delta Országos Katasztrófa Mentő Csoport által ellátott
központi orvosi ügyelethez Isaszeg is
csatlakozzon.

Együttműködés a közbiztonságért

Az Erzsébet-park bejárata előtti közterület rendezése érdekében felmerült,
hogy az Erzsébet fagyizó kissé kibővített szolgáltatási körrel (nyilvános
illemhely működtetésével, fedett fogyasztótérrel) igényesebb kialakításban a park területén belülre kerüljön.
Most, hogy a felújított parkszakasz, a
szobor és a Kálvária felügyeletéről, őrzéséről, szándékos rongálásainak megakadályozásáról is gondoskodni kell,
felmerült az a lehetőség, hogy a fagyizó üzemeltetői – mintegy gazdaként –

Együttműködési megállapodást köt
a képviselő-testület a Helyközi Értékvédő Közhasznú Polgárőr Egyesülettel
az év végéig. Kölcsönös megelégedettség alapján ezt a következő években megújíthatják. A mostani döntés
nem zárja ki annak a lehetőségét,
hogy igény szerint más polgárőr egyesülettel is hasonló megállapodás szülessen.

Rovásírásos
helységnévtáblák
Kristóf Etelka, a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselője önálló indítványban javasolta rovásírásos
helységnévtáblák kihelyezését Gödöllőn. Az ehhez szükséges közútkezelői
hozzájárulás a Magyar Közút Zrt-től
már megérkezett. A polgármester elő-

terjesztésére a képviselő-testület egyetértett a helységnévtáblák kihelyezésével.
A határozathozatal előtt Futás Levente
(Fidesz) a következőket kérdezte:
– Mit üzenünk és kinek ezzel a táblával, és mitől vagyunk ettől magyarabbak?
Kristóf Etelka azt válaszolta, hogy
ősi írásunkkal a gyökereinkhez való ragaszkodást fejezzük ki.
– Én legalább olyan magyar vagyok,
mint a Jobbik képviselője, sokat jártam
a világon, mégis sehol sem láttam kiírva semmit sem ógörögül, sem óhéberül
– replikázott Futás Levente, majd kijelentette, ő nem támogatja a rovásírásos
helységnévtábla állítási kezdeményezést.
Gémesi György elmondta, a rovásírás szabványosítása is elkezdődött,
számítógépen használható betűtípus
lesz belőle. Halász Levente (Gödöllői
Lokálpatrióta Klub) megemlítette,
hogy Tökölön még cirill betűkkel is kiírták a település nevét. A közösség
múltja, hagyományai munícióval szolgálnak a következő generáció számára.
Támogatja a rovásírásos táblák kihelyezését, mert azt hagyományőrző értéknek tekinti. Kovács Barnabás
(MSZP) teljesen legitimnek tartotta a
kezdeményezést, de úgy vélekedett,
hogy e mögött pártpolitikai elképzelés
áll, hiszen a Jobbik központilag írta
elő, kezdeményezzék a helyi szervezetek a táblák felállítását. Ez nem borítja fel a várospolitika szakmaiságát, de
az indoklás tényszerűségét vitatta,
mondván, a rovásírás ismerete a kultúra része, de nem fokmérője az általános
műveltség szintjének. Hozzátette, a gödöllői önkormányzat bármilyen mércével mérve kiemelkedő módon őrzi,
ápolja nemzeti örökségünket.
Szűcs Józsefné (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) arról tájékoztatta a testületet, hogy jelentkezett a Damjanich iskolában egy fiatalember és felajánlotta,
ingyenesen tanítja a rovásírást érdeklődő gyerekeknek. Nagy meglepetésére három nap alatt több mint 50, 3-4.
osztályos gyerek jelentkezett, rendkívüli az érdeklődés a rovásírás iránt. A
szavazás előtt Kristóf Etelka elmondta,
kezdeményezésének pozitív elbírálása
is alátámasztja, hogy Gödöllőn akadály
nélkül végezhetik a kulturális tevéit
kenységüket.

Újabb fejlesztés az Egyesített Szociális Intézményben

Terápiás szoba német támogatással
(Folytatás az 1. oldalról)
Az összejövetelen a város részéről Gémesi György polgármester, Pintér Zoltán alpolgármester és Varga Árpád önkormányzati képviselő vett részt, Németországból pedig Christine Enderlein és Manfred Bartold, a Chemnitzi Szamaritánus Szervezet vezetői, illetve
Gunter Melzer, a Chemnitzi Idősek Otthona vezetője.
Ezt követően az ünnepi szalagot Gémesi György és Manfred Bartold vágták át, majd az egybegyűltek a Roll Dance Budapest Kerekesszékes Táncegyüttes műsorát tekintették meg.

ILYEN VOLT… ILYEN LETT

Gödöllő főtere európai uniós források bevonásával újult és szépült meg.
Közös érdekünk, hogy vigyázzunk rá!
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Gödöllőnek egyértelmű sikert hozott a magyar EU-elnökség

Gödöllőért ezüstérem partnereinknek

Bővülő érdeklődés városunknak

Testvérvárosi kitüntetettek

mindössze 20 percnyire esik az M31es autópályának köszönhetően – is
komoly súllyal esik a latba.

(Folytatás az 1. oldalról)
Barack Obama amerikai elnök azonban május 27-én, a Keleti Partnerség
csúcs eredeti időpontjában mégis tudott időt szakítani egy európai útra:
ellátogatott Varsóba, ahol részt vett a
kelet- és közép-európai országok államfőinek értekezletén.
Gödöllő városa, a Királyi Kastély,
mint a tanácskozások helyszíne, illetve a Művészetek Háza, mint sajtóközpont jelesre vizsgázott. A jelentős
részben EU-s pénzekből felújított
Rudolf- és Gizella-szárnyak mellett
2010 decemberére készült el a lovarda és a hozzá tartozó barokk istálló,
amelyek otthont adtak a tanácskozásoknak és a delegációk irodáinak. A
már korábban elkészült Barokk Színház az úgynevezett „családi fotózások” fő helyszíne volt. A fotózkodások során többször volt alkalmuk bemutatkozni a gödöllői kulturális csoportoknak az idelátogató politikusok
előtt: Benedek Krisztina kis népdalénekes tanítványai mellett a Chopin
zeneiskola több növendéke is felléphetett a Barokk Színházban. Sőt, idén
májusban, Brüsszelben, az Európai

Parlament mellett működő Régiók
Bizottsága épületében Gödöllő városáról készült fotókiállítást is megtekinthettek a szakemberek.
A Herendi Porcelánmanufaktúrának köszönhetően hónapokon át a
kastély díszterme előtti helyiségben
volt kiállítva az az úgynevezett Viktória-mintás hatalmas váza, melyen
az EU-tagállamok, illetve a hamarosan csatlakozó Horvátország nemzeti
himnuszának kezdősorai vannak feltüntetve. A magyar EU-elnökség
vázáját június 27-én az Európai Parlament régi és új épületét összekötő
üvegfolyosóján helyezték el végleges
helyén. A kastélyban „megüresedett”
vitrinben ma már a magyar EU-elnökség emléktárgyait lehet megtekinteni. A Grassalkovich-kastély azonban nem maradt Herendi nélkül: idén
márciusban a manufaktúra egy hat

darabból álló, az elnökség tiszteletére
készített kávéskészletet kapott ajándékba.
A magyar EU-elnökséggel kapcsolatosan Gödöllő neve bejárta a világsajtót. Számos európai
országban
(Svájc, Lengyelország, Ausztria, Németország, Spanyolország), de más
országokban
is

(például Japán,
Egyesült Államok, Kanada)
terjedelmes cikkekben mutatták
be városunkat –
több esetben filmeket is vetítettek Gödöllőről.
A gödöllői EU-s
eseményekről
rendszeresen tudósított a Reuters hírügynökség, a
televíziók közül az angol BBC, az
amerikai CNBC, a spanyol TVE és a
portugál RTP.
Mindezeknek
köszönhetően már
most megnövekedett
érdeklődés
mutatkozik Gödöllő iránt; és ami
nagyon fontos, már
nem csak a kastély,
mint Erzsébet királyné egykori kedvenc pihenőhelye
jelenti az egyetlen
vonzerőt, hanem
konferenciaközpontként is tekintenek ránk.
Már most több nagy, nemzetközi
konferencia időpontját kötötték le, hiszen az EU-s tapasztalat mellett a
Liszt Ferenc repülőtér közelsége –

Köszönet a rendőröknek
Az uniós elnökségi rendezvények lebonyolításában részt
vevő rendőröknek mondott köszönetet a városházán július 5én Gémesi György polgármester. A rendezvényen a Gödöllői
Rendőrkapitányság, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, a
Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Köztársasági Őrezred és
a Készenléti Rendőrség munkatársai kaptak elismerést.
Az elmúlt hat hónapban a Gödöllőn
szolgálatot teljesítő rendőröknek jelentős szerepük volt abban, hogy az
uniós rendezvények lebonyolítása teljesen zavartalan és sikeres volt. A
rendkívüli gondossággal előkészített
feladatot úgy hajtották végre, hogy
közben a lakosság részéről sem volt
semmi panasz, s mindeközben jelentősen javult a város közbiztonsága –

mondta köszönő beszédében a polgármester. Gémesi György a munkában résztvevő rendőröknek emléklappal és az uniós elnökség alkalmából
készített emlékéremmel köszönte

meg az elmúlt fél esztendőben végzett munkájukat. Az ünnepségen dr.
Simon Tamás dandártábornok, a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság meg-

Nagy sikerrel rendezte meg Gödöllő a Testvérvárosok fesztiválját
június utolsó hétvégéjén. A program keretében az Alsóparkban
felavatták a testvérvárosi sétányokat, konferenciát rendeztek és
bemutatkoztak a települések művészeti csoportjai.

Persze turisztikai szemszögből a
kastély vonzereje továbbra is meghatározó marad, de például a Norvég
Alap hathatós anyagi támogatásának
köszönhetően számos komoly célponttal gazdagodott Gödöllő: megújult, s immár múzeumként funkcionál a Királyi Váróterem a vasútállomáson, megszépült az Erzsébetpark, benne a növényzettel, a felújított Erzsébet-szoborral, a barokk kálváriával, újra régi fényében tündököl
a máriabesnyői bazilika mellett felállított Grassalkovich-filagória, de az
Alsópark is jelentősen megszépült,

A rendezvényen Gémesi György polgármester kitüntetést adott át azoknak a
személyeknek, akik az elmúlt években kiemelkedően sokat tettek városuk és
Gödöllő együttműködéséért, a kapcsolatok fejlesztéséért.
Gödöllért ezüstérmet vehetett át Valdemoroból Nuria Martín García és Isabel Mesa Barranco, Laxenburgból Susanne Feichtinger, Wageningenből
Kees Beurmanjer és Tjitske Zwerver, valamint Turnouthból Simone Evrard.
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Városunkkal ismerkedett Zhangzhou küldöttsége
benne az új Világfával, sétányokkal
és a japán szolidaritási koncert alkalmával telepített sakura-fasorral (japán cseresznye). Szintén komoly
vonzerőt képvisel a tavalyi esztendő
végére – jelentős európai uniós támogatásból – elkészült új városi főtér,
ahol már az idei első félévben színvonalas kulturális rendezvényeken vehettek részt az érdeklődők: Múzeumok Éjszakája, Testvérvárosok
Fesztiválja…
Köszönet illeti mindezért a gödöllőieket, a Művészetek Házából időlegesen kiszorult csoportokat, illetve

Kínai együttműködés
Július 9-én, szombaton, a Kínai Népköztársaság Zhangzhou városának képviselői látogattak el Gödöllőre, hogy többek között
aláírják a két település közti együttműködésről szóló szándéknyilatkozatot. Zhangzhou figyelme Wageningenen keresztül irányult Gödöllőre, holland testvérvárosunk és a kínai település között ugyanis már korábban létrejött a testvérvárosi kapcsolat.
A vendégek először
megtekintették városunk nevezetességeit,
majd a delegáció tagjait Gémesi György
polgármester fogadta a
városházán, ahol a két
fél kölcsönösen átfogó
képet vázolt fel településük múltjáról, jelenéről, annak mindennapjairól.
A szándéknyilatkozat
Gémesi György polgármester, és Huang Yaoguang, Zhangzhou alpolgármestere látta el kézjegyével, majd a látogatók felkeresték a Világbéke-gongot, és megszólaltatták azt.
jb

mindazokat, akik megértéssel vették
tudomásul, hogy a kastély fél éven
keresztül csak igen korlátozott időpontokban volt látogatható.
(t.a.)

bízott vezetője elmondta, több mint
1000 rendőr, több mint 10.000 órában
dolgozott a rendezvények sikeres lebonyolításáért. Kijelentette, bár a jövőben kevesebb munkatárssal látják
majd el feladataikat Gödöllőn, de azt
ugyanazon a színvonalon fogják végezni, mint az elmúlt hat hónapban.
Bozsó Zoltán, a Gödöllői Rendőrkapitányság
vezetője ehhez kapcsolódva úgy fogalmazott:
kötelességüknek tekintik, hogy a lakosságnak
továbbra is azt a biztonságot nyújtsák, mint
2011 első félévében.
„Jó volt gödöllői
rendőrnek lenni ebben
az időszakban” – mondta a rendőrkapitány, aki
egyúttal megköszönte
Gémesi Györgynek és Pintér Zoltán
alpolgármesternek, hogy mindig számíthattak a segítségükre.
jk

„Vasútért” kitüntetést kapott
Gémesi György polgármester
A 61. Vasutasnapon, július 8-án
213 vasúti tisztet avattak, és
324 vasutasnak adtak át miniszteri és vállalati kitüntetéseket. A MÁV Zrt. elismerte a
vasút tevékenységét segítő
partnerek munkáját is, így
Szarvas Ferenc elnök vezérigazgató Vasútért kitüntetésben
részesítette
Gémesi
Györgyöt, Gödöllő polgármesterét, megköszönve azt a munkát, amit június 18-án átadott
Királyi Váró felújítása érdekében tett.
Szarvas Ferenc, a MÁV elnök vezérigazgatója mind a 37 ezer vasutas-

HELYREIGAZÍTÁS
Június 22-ei számunkban
megjelent „Japán érdeklődés Gödöllő iránt“ című
írásunkban tévesen közöltük a Josai International
University, és az intézmény dékánja, Dr. Masumi Ishida nevét.
A hibáért az érintettek elnézését kérjük!

nak megköszönte azt a fáradhatatlan
munkát, melyet napról napra, sokszor
emberpróbáló körülmények között
végez, annak érdekében, hogy a vasút
működjön, hogy a vonatok eljussanak
célállomásukra. Hagyomány már a
vasutasnapokon, hogy „civileket“ is
jutalmaznak.
A legnagyobb számban ezúttal is
önkormányzati vezetőket tüntetett ki
a vasút. Mindez bizonyítja, hogy leginkább a vasutas települések segítségére számíthat a vasút, ha az utazási
körülmények javításáról vagy értékvédelemről van szó. Örömteli tény,
hogy ezúttal Gödöllő is a felsorolt települések közé került, a mindkét területen végzett munkája révén.
it
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Búcsú Gödöllő díszpolgárától

Elhunyt Habsburg Ottó
Kilencvennyolc éves korában elhunyt Habsburg Ottó, akit a bajorországi Pöckingben, július 4én érte a halál.
Habsburg Ottó (teljes nevén Franz Joseph Otto Robert Maria Anton Karl
Max Heinrich Sixtus Xavier Felix Renatus Ludwig Gaetan Pius Ignatius von
Habsburg-Lotharingen) az alsó-ausztriai Reichenau an der Rax közelében lévő Wartholz villában született az utolsó
osztrák császár és magyar király gyermekeként és legidősebb fiaként. Édesanyja Zita Bourbon-pármai hercegnő,
császárné és királyné volt, keresztapja
pedig Ferenc József.
A nyilvánosság előtt 1916-ban, Ferenc József temetésén tűnt fel először,
egy hónappal később pedig részt vett

Az ifjú trónörökös

apja magyar királlyá koronázásán is a
Mátyás templomban.
A Monarchia összeomlása után
száműzetésben élt. Egyetemi tanulmányait a Leuveni Egyetemen végezte
Belgiumban, ahol 1935-ben megszerezte a politika és társadalomtudományok
doktora címet. A második világháború
idején Washingtonban Roosevelt elnök
környezetében is dolgozott.
1936-tól tagja, 1957-től alelnöke,
1973-tól elnöke, s haláláig tiszteletbeli
elnöke volt a Páneurópai Uniónak.
1978-ban német állampolgárságot kapott. 1979 és 1999 között a CSU frakció
mandátumával tagja volt az Európai
Parlamentnek, két ízben is a frakció korelnökeként.
1951. május 10-én a franciaországi
Nancyban vette feleségül Regina szászmeiningeni hercegnőt (1925-2010), akitől hét gyermeke született.
Bár kezdetben még híve volt a restaurációs törekvéseknek, de a társadalmipolitikai változásokat felismerve, 1961ben lemondott az osztrák trónról, hogy
az európai egységeszme szolgálójává
váljon. (Habsburg Ottó a magyar trónról
sosem mondott le – a szerk.)
Nagy szimpátiával kísérte az 19881989 évi közép-kelet-európai változásokat. Sokat tett az Európai Unió bővítéséért, ennek keretében Magyarország
csatlakozásáért. Amikor a rendszerváltást követően egyes politikai körök jelölni akarták köztársasági elnöknek, azt
rendkívül udvariasan elutasította.
1966. október 31-én négy évtizednyi távollét után térhetett vissza Ausztriába,

2011. július 13.

Civil
nak, amit Ferenc József halálának és IV.
Károly koronázásának emlékére közösen bocsátott ki a magyar és az osztrák pénzintézet.
2005-ben a Református Líceumba látogatott el, ahol diákokkal találkozott,
2007-ben pedig ismét itt köszöntötték,
akkor a 95. születésnapja alkalmából.
Habsburg Ottót a bécsi Kapucinustemplom kriptájában, a család hagyományos temetkezési helyén helyezik
végső nyugalomra, szívurnája pedig –
kérésére – másnap a Pannonhalmi Ben-

de csak halála előtt néhány héttel, 2011.
június 16-án hozta meg az osztrák parlament döntését az úgynevezett Habsburg-törvény megszüntetéséről. Ez az
1919-ben meghozott törvény megfosztotta a Habsburgokat a nemességtől, és
eltiltotta őket a közügyektől, így például
nem voltak választhatóak, vagy kinevezhetőek állami tisztségekbe.
Magyarországra először
1988-ban látogathatott el
ismét.
Habsburg Ottó sok szállal kötődött Gödöllőhöz,
ahhoz a városhoz, ahonnan
1918 őszén, néhány nappal
6. születésnapja után menekülnie kellett. A királyi
családot itt érte a Monarchia összeomlásának híre.
A királyi pár október 26-án
indult Bécsbe, gyermekeik 1991-ben a kastélyban
azonban néhány napot
még itt maradtak. Ottó trónörökös és cés Főapátságba kerül. Ez utóbbi szertestvérei 29-én még ellátogattak a tartást megelőzően, július 17-én, vasármáriabesnyői kegytemplomba, ahol a nap Budapesten, a Szent István-baziliHistoria Domus szerint magyarul imád- kában szintén gyászmisét tartanak.
kozták a Miatyánkot, az Üdvözlégyet és
Gémesi György polgármester levéla Hiszekegyet. Másnap már nekik is
ben fejezte ki részvétét Habsburg Ottó
menekülniük kellett.
Magyaroszágon élő fiának, Habsburg
A visszatérésére csak 1991-ben keGyörgynek.
rülhetett sor. Ezt követően többször is
„Igen Tisztelt és Kedves Habsburg
járt városunkban.
György!
1994-ben a Gödöllői AgrártudomáEzúton is szeretném kifejezni mély
nyi Egyetem, két évvel később, 1996részvétemet édesapja, Habsburg Ottó
ban pedig Gödöllő városa a rendszerfőherceg elvesztése miatt. Biztosíthaváltást követően őt választották meg eltom, osztozom mély fájdalmában.
sőként díszpolgárává.
Gödöllő város nagy megbecsülésben
A kapcsolat azonban nem csak protorészesült, amikor az elhunyt elfogadta,
kolláris volt. Ezt ékesen bizonyítja az is,
hogy önkormányzatunk díszpolgárrá
hogy fia, Habsburg György 1997-ben
avassa. Kifejezést adva annak a mély
itt kötötte meg a polgári házasságot Eilimeggyőződésünknek, hogy Habsburg
ka oldenburgi hercegnővel, 2001-ben
Ottó a szavak legtisztább értelmében
pedig Habsburg Ottó és felesége Gödölnagy ember volt. Nem végtelen sok és
lőn ünnepelte aranylakodalmát.
nagy tisztségei tették azzá, hanem ő
2002-ben, a 90. születésnapja alkaltette megbecsültebbé tisztségeit és elmából rendezett ünnepségen Mádl Feismeréseit.
renc is itt köszöntötte. Habsburg Ottó az
Habsburg Ottó nagy volt, mint gondolkodó, hatszáz év uralkodói bölcsesséA díszpolgári cím átvételekor
gén okulva lett azzá.
Nagy volt demokratának; felülkerekedett mindenféle embernyomorító
kisszerűségen, elítélt bármifajta önkényt és hatalmi gőgöt, fellengzőséget
és emberellenességet.
Nagy volt polgárnak, képes volt bonyolult időkben is a tisztánlátásra, a
helyes ügy melletti kiállásra.
Nagy volt európainak, felismerte, képviselte a korszerű európaiság eszméjét
és ki is állt azért, mindig és minden fórumon.
ünnepségen arról szólt, hogy az országNagy volt magyarnak, mert azzá tette
tól távol kényszerűségből eltöltött éva sorsa, az alkalom és a történelem,
tizedekben a magyar nyelv ápolása és a
személyes története, tudása, bölcsespannonhalmi bencésektől magába szísége, a nemzet iránt érzett tisztelete.
vott irodalom iránti vonzalom segített
Életének tanulságai, példája és értékes
megőrizni az ország iránt érzett szereöröksége az európai kultúrának.
tetét. A hallgatóság derültsége közepette
Gödöllő Város Önkormányzata tisztehozzáfűzte: kedvenc versei közé tartolettel adózik édesapja emlékének és
zott Petőfi Sándor Akasszátok fel a kirászellemi örökségét megőrzi.
lyokat című költeménye.
Gödöllő, 2011. július 7.
2004-ben szintén a kastély volt a
Tisztelettel:
helyszíne annak az érem-pár bemutatóDr. Gémesi György polgármester”

Szeptemberben nyit a Gödöllői Református Óvoda
A város korábbi képviselő-testületének határozata alapján Máriabesnyőn, a Szabadság út 201. szám alatti megüresedett
önkormányzati óvoda ingatlan a Gödöllői Református Egyház használatába került. A megalapított Gödöllői Református
Óvoda júniusban megkapta a működési engedélyt két csoporttal való indulásra.
A fenntartó tájékoztatása szerint a tágas, jól parkosított kertben lévő kis
létszámú, családias légkörű egyházi óvoda általános felújítás után még ez
év szeptemberében megkezdi működését.
Július 29-éig várják a keresztény szellemiségű óvodai nevelést fontosnak
tartó szülők, családok gyermekeinek jelentkezését. Az óvodába való belépés három éves kor elérésétől lehetséges, előzetes jelentkezéssel év közben is történhet. A vegyes csoportokban a jelentkezők számától és korösszetételétől függően lehetőség van az iskolába készülő gyermekek
hangsúlyos felkészítésére is. Az eredményes nevelő munka, és a keresztény értékek átadására alkalmas szeretetteljes légkör feltételeit egyházi óvodákban is gyakorlatot szerzett, hitben járó
óvodapedagógusok és dajkák biztosítják. Jelentkezni a református egyház lelkészi hivatalában lehet a kitöltött jelentkezési lap beadásával, illetve beküldésével, ami a helyszínen (Szabadság tér 9.), vagy a www.refgodollo.hu honlapon érhető el. Tájékoztatás a 410-191-es vagy a 70/945 2897-es számokon kérhető.
ro

Elhunyt Kiss Éva
A gyászoló család mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatja mindazokkal, akik
szerették és ismerték, hogy Kiss
Éva nyugalmazott tanár türelemmel viselt hosszú betegség után
2011. július 9-én életének 84. évében
hazatért megváltó urához.
Szeretett halottuktól 2011. július
29-én, 14 órakor vesznek végső búcsút a római katolikus egyház szertartása szerint a gödöllői városi temető ravatalozójában. Engesztelő
gyászmisét a premontrei kápolnában tartanak 2011. július 29-én, 18
órakor.

Gazdag program várta a lészpedi csoportot

Csángó gyerekeket fogadtunk
Folytatva a korábbi évek hagyományait, az idén is érkeztek
csángó gyermekek városunkba,
hogy tovább fejlesszék anyanyelvi tudásukat. A Gödöllői
Értékvédő Közhasznú Egyesület szervezésében gazdag, élménydús program, és szerető
vendéglátók várták őket. Büttner Sarolta főszervező köszönő sorai arról tanúskodnak,
hogy a látogatás mindkét fél
számára jóval többet jelentett,
mint nyelvtanulást és egymás
kultúrájának megismerését.
Köszönet minden segítőnek!
Az idén is sikeresen lezajlott a 23
lészpedi gyerek magyarországi nyaralása, amihez sokak összefogására
volt szükség!
Nagy hálával tartozom annak a tíz
családnak, amely vette a bátorságot és
jelentkezett a felhívásunkra, hogy be-

fogad egy-két-három-négy gyermeket öt napra, hogy a gödöllői tartózkodásuk alatt teljes ellátásban részesítse őket. Ha csak ennyit tettek volna, akkor is nagyon sokat köszönhetnénk nekik, de ők vállalták, hogy a
gyakran változó programokra is pontosan eljuttatják a gyerekeket, ami komoly szervezési feladatokat rótt a
családokra!
Méder Ákosné és Kolta Dóra már
többször fogadott csángó gyerekeket,
a többiek (Horváthné Márta, Füle
Kornélia, Dénes Andrea, Simon
Angéla, Vass Éva, Szné Kati, Balogh Tímea és Hamerli Ágnes) most
először vágtak ebbe a kalandba. Beszámolóik szerint nemcsak a gyerekek, hanem ők is sok élménnyel gazdagodtak.
A vendégek részt vettek a Damjanich János Általános iskola évzáró
ünnepélyén, ahol bemutatták a hagyományos lészpedi lakodalmas
Márton Attila tanár úr által koreografált változatát. Az 1200 kilométeres
úton magukkal hozták az esemény
fontos kellékét, egy kocsikeréknyi
kalácsot, amit az ünnepség után elfogyasztottunk. Ezt követte a jó hangulatú moldvai táncház, amelyet Gergely
Mihály szervezett és a Berka együttes
húzta a talpalávalót. Köszönjük Szűcs
Józsefné igazgató asszonynak és
munkatársainak a szervezést és a lehetőséget, hogy a megújult iskolában

ismét jól érezhettük magunkat!
A további programok is mind azt
szolgálták, hogy élményeket szerezve, felszabadultan gyarapodjon a magyar szókincsük, ismeretük: a könyvtár fiatal munkatársai irodalmi barangolásra hívták őket. Ez is és a pizza
ebéd is egyértelmű siker volt, majd a
Szárítópusztai kalandpark tette próbára bátorságukat.
Nem volt kétségünk afelől, hogy a
strandolás mindenki számára nagy élmény lesz. Köszönjük a VÜSZI Kft.
vezetőinek a kedvezményes bebocsátást!
Kevésbé volt népszerű a fogorvosi
vizsgálat! De Dobos doktor úr kedves
egyénisége, és lenyűgöző szakmaisága majdnem minden gyereket meggyőzött ennek szükségességéről.
Hatalmas viharfelhők tornyosulásától kísérve órákon keresztül próbáltuk a Szabadság Napi ünnepélyes eskütételen való szereplést, míg mindnyájunk számára létrejött a csoda, a

gyönyörű előadás! Belefért a programunkba egy erdőkertesi kiruccanás
is. Pallag Katalin faluház vezető és
munkatársainak pompás vendégfogadása rögtön feloldotta a gyerekek tartózkodását. A magyar gyerekektől
szatmári táncokat tanultak, míg ők
verseiket és énekeiket mutatták be az
erdőkertesieknek. Az ebéd „erőst jó
volt”!
A gödöllői Testvérvárosi Fesztivál
változatos, színpompás programja is
érdekes volt számukra.
A besnyői Bazilikában részt vettünk az Úrnapi szentmisén! Köszönjük Turai János atya kedves üdvözlő
szavait, és a hívek adományait, melyet az idén is Pesti Rudolfné gyűjtött össze. Az igazi keresztényi testvériség nevében a református hívek is
támogatták adományaikkal a lészpedi
gyerekeket, Kónya Katalin szervezésében.
A Balaton kellemes idővel várta
vendégeinket. Köszönjük az önkormányzatnak, hogy immár ötödik alkalommal adott lehetőséget, hogy a
szép környezetben élvezhessék a tó
kínálta élményeket! Szécsi Zsuzsa táborvezető ismét kiváló pótanyukája
volt a kis diákoknak!
Reméljük, hogy jövőre is hasonlóan változatos programmal tudjuk
fogadni kis barátainkat!
Büttner Sarolta
szervező
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Arpeggio Gitárzenekar

Huszárgyerek, huszárgyerek…

Siker Németországban

Fülöp Tibor Zoltán Huszárkonyha című könyve alcíme
szerint: Kalandozás a magyar
ízek és a magyar hagyományőrzés világában. Honnéttól
kezdve mutatja be a hazánk területén fellelhető hagyományokat? Egészen a római kortól. Következik az Árpád-kor, a
lovagkor, a török kor, a kuruc
kor, a 48-as időszak. Az egyegy életformához köthető hagyományok is megjelennek,
van Betyár világ vagy Lovaglás
és lovaskocsi hagyományőrzés
című fejezet. Fejezetcímek
még: Német és lengyel hagyományőrző barátaink, Horthykorszak, Népzene, Ételünnep,
Mesevilág, Kézművesség, Tündérvilág, Népszokások, népi
élet.

A Kósáné Szabó Beáta által
csaknem 20 éve vezetett Arpeggio Gitárzenekar ezúttal a
Gödöllőtől csaknem 1.000 kmre fekvő, 14.000 lelket számláló németországi, Baden-Württemberg tartománybeli Brühl
kisvárosába kapott meghívást.

Rendkívül sokrétű a könyv. Megtalálhatjuk benne a hagyományőrzés mestereinek portréit, hagyományőrző
egyesületek életébe nyerhetünk általa
bepillantást. De talán a legnagyobb
teret a receptek kapják. Mint a szerző
a bevezetőben meghatározza. „A Huszárkonyha olyan sütő-főző ágazat,
amely eredendően a magyar ízvilág
kereteiben igyekszik új összeállítású
és új elnevezésű ételeket megalkotni,
hagyományőrző külsőségek között.”
Fesztiválokról olvashatunk, s hogy
milyen ételek is köthetők ahhoz a fesztiválhoz. Mostanában, július közepén
rendezik meg többek közt például a
csobánci napokat.
Van-e, ki Csobánc várát nem ismeri? Ha máshonnét nem, hát Kisfaludy
Sándor, az élete jó részét a Balatonfelvidéken töltő, Badacsonyban nősülő, örök álmát a sümegi temetőben

álmodó reformkori költő verséből: „Ülj mellém a kandallóhoz, fel
van szítva melege, Csobánc várról, édes-kedves, ím halljuk, egy agg rege…”
A nevezetes várnak mára már csak
némely csekély romjai maradtak
meg, tört falak, falrészletek, ám
2003-ban, tudjuk meg ezt is Fülöp
Tibor Zoltán könyvéből, egy helybeli – vagyis Gyulakeszire és környékére valósi – baráti társaság létrehozta a Csobánc Váráért Alapítványt.
Mára a török kori katonai hagyományőrzés jeles képviselőivé váltak,
akik akár, ha úgy hozza a kedvük, elkészíthetik a csobánci török csirke
nevezetű ételt. Hogy ez az étel
mennyire török és mennyire magyar?
Melyik nemzet konyhája hatott inkább a másikra? Ezt a kérdést talán
nem is lehet eldönteni, de a csobánci
török csirkéhez mindenesetre kell
először is csirkecomb, aztán méz, citromlé, vaj, dió, tarhonya, vargányagomba, petrezselyem, bors, só és paradicsomsaláta. Tehát rossz már semmiképpen sem lehet.
Hasonlóképpen juthatunk el a
könyvben más receptekhez is. Megismerünk egy tájat, a táj történelmét,
mostani lakóit, azoknak mindennapi
életét, ünnepi szokásait.
De elmehetünk valahová messzire
is. A Don-kanyarba. Követhetjük az
1990-es évek végén megtett Doni hősök Emléktúrája résztvevőit, s olvashatunk arról, hogyan készül – készülhet akár – a „bakagulyás”.
Máskor ide jönnek messziről. Idén
pontosan húsz éve, hogy az augusztus
eleji napokban megrendezik Jászberényben – „Birinyben”, ezzel a nevével a városnak majd a népszokások

fejezetben találkozunk – a csángó
fesztivált. Kik a csángók? Honnét
jönnek? Hogyan élnek? S végül: mit
főznek vagy főzhetnek?
Sokan nem is tudjuk, hogy a zsíros
kenyér is a magyar ételek sorát gazdagítja. Nemrég egy falusi utcán
ütötte meg a fülem ez a beszéd:
„Majd eszünk zsíros kenyeret, mint a
magyarok. Jó az…”Könyvünkben a
Magyaros zsíros kenyér leírása így
vezettetik be: „A világ egyik legízletesebb étele, ha jó házi zsírral kenik…”
És a macok! A világ csodája. Népszerűségéről tanúskodik az is, hogy
olyan sokfajta néven nevezik kis hazánkban: tócsni, lapcsánka, cicege…
(Cicegeként hirdetni Pápán láttam,
nyilván ez a dunántúli neve.) Szükségeltetik hozzá rengeteg krumpli, egy
kevés liszt, tojás, zsiradék. Ugye,
nem is kell eztán mondani, hogy a
szegény ember eledele. De csodálatosan finom. Most már itt nálunk a
vasútállomásnál, az Ady Endre sétány elején – vagy végén - is kiírták
egy büfé portáljára: macok. Kíváncsi
vagyok…Bőséges fotóanyaggal ellátott a könyv. Nézegessük, lapozgassuk, olvasgassuk.
(Fülöp Tibor Zoltán: Huszárkonyha)
-nád-

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

Különleges programok, sok muzsikával

Múzeumok éjszakája

A számtalan rendezvény között több
egyházi témájú is helyet kapott, így
például augusztus 7-én vasárnap
„Nyitott templomok” várják az érdeklődőket Gödöllőn, akik szakmai
vezetéssel ismerhetik meg az épületek történetét. A programot este koncert zárja: 19 órától a kastélykápolnában Gémesi Gabriella és zenész ba-

rátai adnak hangversenyt. A belépés ingyenes.
Augusztus 13-án a megújult
főtér is sok érdekességet tartogat
majd, egész napos barokk vásár
várja az érdeklődőket, este pedig
a Gödöllő Consort muzsikál. Sötétedés után ismét gyönyörködhetünk majd a Városi Múzeum és a
Református templom falára vetített fényjátékban, ami a Múzeumok Éjszakáján már óriási sikert aratott.
A Barokk hét részletes programját
következő számunkban közöljük.
jk

Prima Primissima Díj 2011

A Demján Sándor üzletember és a
Vállalkozók Országos Szövetsége Elnöksége által alapított díj ez alkalommal is tíz kategóriában kerül átadásra.
A választás során a kategóriánként kiválasztott három-három „príma“ közül mindegyik kategóriában egy „pri-

misszimát" választanak titkos szavazással a Gálaest napján.
A rangos névsorban az idén is találunk gödöllői kötődésűt: Bogányi
Gergely zongoraművészt a „Magyar
zeneművészet” kategóriában jelölték
a díjra. A „prímák“ 10 ezer euró, míg
a „primisszimák“ 50 ezer euró díjazásban részesülnek. A „primisszimák“ megkapják a Zsolnay Porcelánmanufaktúra csodálatos eozin „Kincsem-szobrát“ is, melyet Schrammel
Imre, Primissima- és Kossuth-díjas
keramikusművész tervezett.

Az Arpeggio Gitárzenekar útban az
I. Brühl-i Nemzetközi Gitárzenekari
Fesztiválra, városunk testvérvárosában, Aichachban is bemutatta a fesztiválra szánt programját. Ott a rendezvényt követően dr. Klaus Habermann, Aichach polgármestere úgy
fogalmazott: „A mai este méltó folytatása volt az elmúlt heti Gödöllőn
megtartott Testvérvárosi Találkozónak“.
ag

Helyismereti kérdések könyvtáros szemmel

Háromnapos tanácskozás

A rendezvényt Pintér Zoltán alpolgármester nyitotta meg, aki köszöntő beszédében a gödöllői városi könyvtárat a helyi kulturális élet egyik legfontosabb
bázisának nevezte.
A rendezvényen szó volt többek között a helytörténeti kutatásoknak a világhálón való megjelenéséről, a digitalizálási törekvésekről, valamint tájékoztatást kaphattak a kalocsai, a dunakeszi és a százhalombattai könyvtárosok munkájáról, az ott lezajlott pályázatok, fejlesztések eredményeiről. A témák között
európai uniós tájékoztatás is szerepelt.
A háromnapos tanácskozás során a
résztvevők felkeresték Gödöllő nevezetességeit:
megtekintették a
királyi
kastélyt,
ahol az uniós elnökségi helyszíneket is bejárták,
ellátogattak Máriabesnyőre, valamint
többek
között
megismerkedtek a
Gödöllői Városi Múzeum helytörténeti gyűjteményével, és az ahhoz kapcsolódó kiadványokkal. Ezek közül többet részletesen is bemutattak a konferencia
során.

Bogányi Gergely a jelöltek között

Megválasztották a Prima Primissima Díj 2011. évi jelöltjeit.
A díjak ünnepélyes átadására
2011. december 2-án immáron
kilencedszer kerül majd sor a
Művészetek Palotájában.

Az Arpeggio zenekar a fesztivál
tervezett programja szerint három alkalommal lépett volna a helyi közönség elé, de ebből végül is négy lett.
A gödöllői együttes a koncertek
mindegyikén utolsóként szerepelt, feltehetően azért, mert a szervezők előadásuk színvonalát biztosítéknak tekintették arra, hogy a közönség lelkileg feltöltődve, megismételhetetlen –
egyszeri – élménnyel gyarapodva távozhat a fantasztikusan jó akuszti-

Gödöllő adott otthont július 6-8 között a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete XVIII. országos tanácskozásának. A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központban Európaiság és nemzeti, helyi értékek címmel megrendezett konferencia során áttekintették a legfontosabb szakmai kérdéseket.

Barokk hét a Barokk évben
Az idén a szokásosnál is gazdagabb programmal emlékezik meg városunk Mária Terézia királynő 260 esztendővel
ezelőtti látogatásáról. A Gödöllői Barokk Év keretében az
idén barokk napok helyett barokk hetet rendez városunk.

A 2010-ben Gödöllőn megrendezett
IV. Nemzetközi Gitárzenekari Fesztivál egyik résztvevője a Walter Barbarino vezette gitáregyüttes volt. Az
itteni nagyon kedvező tapasztalatokra
alapozva (ahogy ő mondta a fesztivál
nyitóhangversenyén): „a gödöllői Arpeggio Gitárzenekar pozitív kisugárzása hatására“ született meg a döntés,
miszerint 2011-től három évenként
ők is bekapcsolódnak a gitárzenekari
fesztiválok sorába.

kájú, új „Festhalle“-ból. A feltételezést alátámasztotta, hogy a záróhangversenyen előadott műsort követően a
csaknem 300 fős közönség felállva, a
résztvevő zenekarok közül egyedüliként percekig tapsolva, ráadást kérve
fejezte ki elragadtatását produkciójuk
iránt.
A zenekar többek között Bach, Vivaldi, Weiner Leo műveit tűzte műsorra, köztük olyan művek is szerepeltek amelyek szükségessé tették az
együttes vonósokkal ütősökkel és fúvósokkal történt kibővítését. Szintén
érdekes színfolt volt a Cibri énekegyüttessel közös produkció: a balatoni népdalcsokrot és az ugrótáncot
hatalmas tapssal jutalmazta a közönség. A gödöllőiek fellépéséről a
Schwetzinger Zeitungban is elismerő
vélemények jelentek meg.

Ebben az évben is átadásra kerül a
Közönség-díj, melyet a 30 díjazott
közül nyeri el a közönség kedvence.
A „prímákra" idén július 1-jétől lehet
szavazni a www.primaprimissima.hu
honlapon, szeptembertől pedig telefonon és SMS-ben is.
jb

Mint azt Fülöp Attiláné, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója lapunknak elmondta, mind a szakmai résznek, mind pedig a
gödöllői szervezésnek rendkívül pozitív volt a visszhangja. Az előkészítés során nagy hangsúlyt helyzetek arra, hogy a résztvevők minél szélesebb európai
és hazai szakmai kitekintést kapjanak, valamint, hogy a gödöllői helytörténeti
kutatásokról minél átfogóbb metszetet kapjanak az érdeklődők.
A rendezvény keretében adták át a Kertész Gyula díjat is, amit az idén Gerjk
ber György, a Pest Megyei Könyvtár igazgató-helyettese vehetett át.
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Város-Kép

Lezárult Gödöllő városának az első „norvég” korszaka

Megújultak féltett értékeink
Hosszú folyamat, közel öt esztendei munka zárult le a Királyi Váró épületének átadásával június 18-án. Gödöllő városa ugyanis
még 2007-ben nyújtotta be a „Várostörténeti és kulturális szempontból jelentős helyszínek rehabilitációja, többcélú hasznosítása” című pályázatát a Norvég Alaphoz. A projekt megvalósításához, mely a Királyi Váró felújítása mellett tartalmazta az Alsópark
egy részének rekonstrukcióját és a Világfa helyreállítását, az Erzsébet-park részleges felújítását az Erzsébet-szobor és a kálvária
restaurálásával, valamint a Grassalkovich-filagória helyreállítását, az önkormányzat az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati konstrukció keretében 1.701.238 EUR támogatást nyert el.

A Pénzügyi Mechanizmusok irodájának „Támogatási Ajánlata” 2009 május elején érkezett meg, majd 2010.
március 26-án kerülhetett sor a Támogatási Szerződés aláírására, az akkor még lerobbant állapotú vasúti váróteremként funkcionáló Királyi Váróban.

Az első megvalósult projektelemet,
a megújult Világfát 2010. június 27én adták át a Magyar Szabadság Napja ünnepségének részeként. A korábban a város jelképévé vált, 1992-ben

készült alkotást kikezdte az időjárás,
végül pedig egy viharnak esett áldozatul. Helyén ma a megújult Világfa
látható, amit szintén Velekei József
Lajos szobrászművész készített.
A legjelentősebb munkák a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt
végül 2011. januárjában kezdődhettek meg. Szinte egy időben kezdtek el
dolgozni a Királyi Várónál és az Erzsébet-parkban, néhány héttel később
pedig megkezdték az egykor az Antalhegyen álló Grassalkovich-filagória felújítását is.
Legutoljára a projekthez kapcsolódó, az Alsóparkot, az Erzsébet-parkot
és a máriabesnyői bazilika melletti területet érintő kertészeti munkák kezdődtek meg, ezekhez csak a fagyok
elmúltával fogtak hozzá a szakemberek.
A műhely- és a helyszíni munkák
után május 8-án ünnepélyes keretek
között adták át és szentelték fel a

Grassalkovich-filagóriát, amit Máriabesnyőn, a bazilika oldalában állítottak fel. A restaurálást Szomolányi
Péter és Dremmel Gábor kőrestaurátorok végezték. A hazánkban egyedülálló építményen megmaradtak a
különböző korokból való bevésések.
Erről egy restaurátori és művészettörténész zsűri döntött. A feliratok
(vésetek) közül a legkorábbi az 1767es dátum, valamint egy 1794-es évszám. Ezek mellett a későbbi korokból is találtak több emlékhagyó dátumot.
A filagória felállításával megszépült a bazilika melletti terület is. A
korábban parkolónak használt részt
elzárták a forgalom elől, sétautat
építettek ki, gyepesítettek és virágokkal telepítették be.
A felújítás és a környezetrendezés
összköltsége 98.000 euró volt, amihez a Norvég Alap 84.000 euró támogatást biztosított.
Május 19-én ismét ünnepelt Gödöllő: az eredeti átadó ünnepség 110.
évfordulóján nyitották meg a park kapuját, amikor már megújulva fogadta
a látogatókat Erzsébet királyné szobra
és a Grassalkovichok által építtetett
kálvária.
Erzsébet királyné egészalakos
bronzszobra Jeges András és dr.
Forgács György restaurátorok keze
nyomán újult meg. Róna József alkotása hosszú heteket töltött a szakemberek műhelyében. A munkálatok során a szobor belsejében időkapszulát
találtak az állításhoz és a korábbi felújításokhoz kapcsolódó dokumentumokkal. A visszaállítás során ezeket
visszahelyezték, valamint egy újat
tettek melléjük, ami a 2011-es felújításnak állít emléket.
A megszépült barokk kálvária a
tervezettnél jóval nagyobb munkát
adott a szakembereknek.
Az építmény több részre bontott
korlát elemeit, valamint Mária és János apostol szobrát elszállították, a
szükséges munkákat Varga Zoltán
Zsolt és Bíró János szobrászművé-

lyére újra megformázták azt az eredetit, amitől jelentősen eltért a 60-as
években készítettől. A két művész a
rendelkezésre álló régi fotók alapján
készítette el az eredetivel megegyező
arcvonásokat viselő Szent János-fejet, s a műemléki zsűri engedélyét követően ezt helyezték a szoborra. Új
feladatot jelentett a két alkotás és a
korlátelemek festése is, ami szintén
nem szerepelt az eredeti tervek között. A tisztítás során azonban olyan
festéknyomokat találtak, amik lehetővé tették az eredeti színeinek visszaállítását.
Mindezek mellett megújult a park
főbejárati kerítésének egy szakasza,

gyobb érdeklődés a Királyi Váró felújítását kísérte. A MÁV Zrt. kezelésében lévő állami tulajdonú műemlék-

és megszépült a park első része is, a
fősétány a műemléki szakemberek
döntése értelmében gyöngykavicsos
terítést kapott, s közel 13 ezer növényt telepítettek ki a területre.

épület teljes külső és belső rekonstrukciójára sor került. A munkák januárban kezdődtek, ezek során viszszaépítették a kupolás fedélszerkezetet, a három homlokzaton végigfutó

egykori kovácsoltvas oszlopokon álló míves perontetőt. Felújították a város felőli oldalon a kocsifelhajtót, valamint az előtte lévő területet és a két
oldalán a hajdani kerti ágyásokat.
Az épület új funkciót kapott: az
egykori hercegi, királyi és királynéi

szek műhelyeiben végezték el. A restaurálás azonban sokkal alaposabb
lett, mint ahogy azt eredetileg tervezték. A korábbi felújítás során ugyanis
Szent János alakjának sérült feje he-

A Erzsébet-parki munkák összköltsége 240.000 euró, a Norvég Alap támogatásának összege pedig 204.000
euró volt.
A projektelemek közül a legna-

várókban közlekedéstörténeti és egy
helytörténeti kiállítás várja a látogatókat, a fennmaradó területeken pedig
rövidesen idegenforgalmi létesítmény
és az épülethez méltó kávézó nyújt
majd színvonalas szolgáltatást.
Az épület külső részére, annak
mindkét bejárata fölé visszakerülnek
a korábbi díszítések, a füzéreket és a
figurákat Bíró János és Varga Zoltán
Zsolt korabeli ábrázolások alapján
készítette el. Az 1.337.000 eurós felújítás 1.136.000-es támogatást kapott.
A Királyi Várótól néhány lépésnyire lévő Alsópark is megszépült a Norvég Alap támogatásának eredményeként. Az épülettel átellenben alakították ki a várakozók parkját, ahol árnyas fák alatt várakozhatnak a tömegközlekedéssel utazók. Felújították a
fősétány jelentős részét, parkrendezési munkákat végeztek a Világfa körüli
területen, és hársfasort telepítettek a
fősétány és a palotakerti lakótelep közötti szakaszon. A pihenni vágyókat
padok, asztalok várják, s a korábbinál
jóval több információs tábla segíti a
tájékozódást is.
A parkrekonstrukciós munkák és a
Világfa felújítása 239.000 eurót tett
ki, amihez 203.000 euróval járult
hozzá a Norvég Alap.
A főpályázó Gödöllő város önkormányzata a projektet példaértékű
együttműködés keretében valósította
meg a Magyar Államvasutak Zrt., a
Kapucinusok Magyarországi Központja, a Magyar Katolikus Egyház, a
Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit
Kft., a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, a Gödöllői Városi Múzeum, a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület a Sisi Baráti Kör és
a Gödöllői Szolgálat partnerségével.
Mint azt Siri Ellen Sletner norvég
nagykövet a Királyi Váró átadásán elmondta, a Norvég Alap várhatóan új
pályázatot ír ki. Gémesi György polgármester reményének adott hangot,
hogy Gödöllő meg tudja majd találni
annak a módját, hogyan szerepeljen
(k.j.)
ismét sikeresen a pályázaton.
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Sok védett madarat pusztítanak el Európában

Kerecsensólyom

Hogyan termesszünk zsákos paradicsomot?

Ragadozók veszélyben

Nem csak kertészeknek

A szigorú szabályozások ellenére riasztóan sok védett és fokozottan védett madarat pusztítanak el Európában. Ha a kormányok nem biztosítják a törvények betartatásához szükséges forrásokat, a helyzet nem fog változni a jövőben sem. Többek között
erről is szó volt azon a konferencián, amelyet az illegális madárpusztítások témájában tartottak Cipruson. Bár a legtöbb jelentés
a madarak illegális levadászásáról és befogásáról a mediterrán
régióból érkezik, ez a probléma az országok jóval szélesebb
körét érinti, és sajnos kevesen tesznek érdemi lépéseket ellene.

A zsákos paradicsom termesztése nagyon elterjedt, főleg akkor ideális, ha nincs elég helyünk és gyorsan szeretnénk
saját termesztésű paradicsomot szüretelni. Időtakarékos,
mert a megvett zsák földbe
máris elültethetjük a palántákat.

A tömeges mészárlás és befogás általában egyszerű gazdasági okokra vezethető vissza (feketekereskedelem,
mezőgazdasági termények vagy haszonállatok – vélt vagy valós – védelme), de gyakran pusztán kedvtelésből vagy a trófeáikért irtják az állatokat. „Lelövés, csapdázás, hálózás,
lépvesszőzés, mérgezés: a bűnözők
Parlagi sas

kreativitása határtalan, ha természetkárosításról van szó. Zéró toleranciát
várunk az elkövetőkkel szemben
mind a hatóságok mind pedig a lakosság részéről” – mondta Boris Barov,
a BirdLife Europe természetvédelmi
igazgatója a konferencián.

A számos „madárpusztítási mód” közül kétség kívül a mérgezés okozza a
legnagyobb természeti kárt, nem beszélve a komoly humán-egészségügyi
kockázatáról. „1998 és 2010 között
977 védett és fokozottan védett madár
esett bizonyítottan illegális mérgezés
áldozatául, és a meg nem talált áldozatok száma ennek többszöröse lehet”
– mondta Horváth Márton, a Magyar Madártani Egyesület (MME) fajvédelmi csoportvezetője. A magyarországi mérgezéseknek a legnagyobb
hatása a világszerte veszélyeztetett
parlagi sasra volt. Az elmúlt hat évben 45 példány került kézre – 36 bizonyíthatóan, 9 feltételezhetően mérgezés következtében –, közülük mindössze 7 példányt sikerült gyógyultan
szabadon engedni.
A parlagi sasok mellett többek között 65 rétisas, 12 kerecsensólyom és
271 egerészölyv is szerepelt az áldozatok között. A mérgezések mellett
hazánkban is rendszeresen előfordul
védett madarak lelövése és fészekbe-

lövés is. Magyarország a madárcsempészet kedvelt útvonala is, szerencsére az elmúlt évtizedben több szállítmányt sikerült feltartóztatni. Az
MME nemrég adott hírt arról, hogy
egy hazánkban 2009-ben gyűrűzött
kanalasgémet lőttek le a máltai Salina
madárrezervátumban, korábban ugyan

itt egy német gyűrűs halászsas esett a
vadászok áldozatául.
mme

Első alkalommal találtak fészkelő búbos cinegéket a természetvédők Baranyában – közölte Bank László, a Magyar Madártani Egyesület (MME) Baranya
megyei csoportjának irodavezetője.
A madarászok Bükkösd határában már korábban is észlelték a búbos cinegék
jelenlétét, ezért mesterséges fészekodúkat helyeztek ki. Egy pár végül mégsem
ezekben, hanem egy természetes odúban fészkelt és költött a nyáron.
A mostani megfigyelés az első bizonyítéka a búbos cinegék baranyai fészkelésének. Bank László hozzátette: az erdő a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága kezelésében van, így megvan rá az esély, hogy a cinkék hosszú időn keresztül otthonra találjanak benne.
mme

Júliusban bemutatkoztak a budapesti állatkert legújabb „sztárjai”, a május 10-én született tigriskölykök. Mindhárom apróság
hímnek bizonyult, nevük Virgil,
Thrax és Manu lett. A kölyköket
és Nivát, az anyaállatot a gondozók már kiengedték a kifutóra,
így mostantól a nagyközönség is
láthatja őket.

kellett venni, hiszen az apróságoknak
meg kellett kapniuk a szükséges kombinált védőoltást, illetve az azonosító mikrochipet is.

Szerezzük be a szükséges mennyiségű komposztot, a paradicsompalántákat, és már neki is állhatunk az ültetésnek.
Tipp: A legjobb, ha ültetés előtt pár
órával a palántákat vízbe állítjuk,
mert így fel tudják venni a szükséges
nedvességet.
A komposztzsákot napos helyre
rakjuk, tegyünk alá egy szemeteszsákot, majd a zsákot fektessük rá. Alaposan igazgassuk el a zsákban a komposztot, hogy egyenletes legyen az eloszlása, majd vágjunk rajta nyílást.
Ezt többféleképp megtehetjük: vághatunk egy nagy nyílást hosszában,
vagy akár köröket, négyszögeket egymástól körülbelül 30 cm távolságra.
A lapáttal kicsit lazítsuk fel az ültető-

Fészkelő búbos cinegéket találtak a madarászok Baranya megyében. A madárfaj eddig csak átutazóban jelent meg a megyében,
most először fordult elő, hogy költeni is ott maradt.

Nevet kaptak a kistigrisek

közeget, és alakítsunk ki gödröket,
ahová a paradicsomot ültetjük.
A kialakított gödörbe ültessük el a
palántákat, majd locsoljuk meg őket.
Ha nem akarunk kannából locsolni,
azt is megtehetjük, hogy a tövek mellé a komposztba teszünk vízzel töltött
cserepeket. A cserép alján lévő lyukakból a víz a paradicsom tövéhez folyik le.

Egerészölyv

Új madárfaj telepedett meg Baranyában

Fővárosi Állat- és Növénykert

Szükséges eszközök: paradicsompalánta, zsák komposzt, olló, lapát, üres
szemeteszsák
Egy zsák komposzt tökéletesen
megfelel a „kiskert“ létrehozásához.
A zsákos komposztban megmarad a
nedvesség, nem igényel kapálást, talajlazítást, gyomlálást sem.

A zsákos termesztés annyira elterjedt, hogy készen is kapható erre a
célra használható zsák. Még a nyílások helye is be van rajta jelölve, anynyi csak a dolgunk, hogy ollóval kivágjuk a bejelölt részt.
Még a zsákos paradicsom termesztésekor is ügyeljünk a paradicsomot
ek
megtámadó betegségekre.

Agárkiállítás a kastélyban
Nahar frigyéből szintén három kölyök
született. Az azóta eltelt csaknem két évtizedben rendszerint nem voltak megfelelő tenyészállatok, vagy pedig nem
tetszettek egymásnak. A mostani szaporulatot az tette lehetővé, hogy a nyolcéves Norbi nevű hím korábbi párja, Nadia helyére (Nadia a szkopjei állatkertbe került) tavaly októberben egy új nősHarmadik alkalommal rendezett agárkiállítást a MEOE Hungária
Agárklub a királyi kastély hátsó parkjában. Július 2-án klubkiállításra, július 3-án pedig speciálkiállításra került sor.
A rendezvényen Erzsébet királyné kedvenc kutyafajtájának képviselői, az ír farkasagarak is felvonultak. A benevezett kutyákat
nemzetközi zsűri bírálta el.

Korábban csak a gondozók láthatták
őket, mivel az apróságok – az anyjukkal
együtt – egy elkülönített, a közönség
szeme elől elrejtett férőhelyen cseperedtek. A kifutóra való kiengedésük
előtt a kicsiket mindenképpen kézbe

Vadbiológus Tábor
A Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete a nyár utolsó hetében augusztus 22 és 26 között Vadbiológus Tábort szervez.
A kölykök bő fél órán át voltak különválasztva az anyaállattól, utána újra
összeengedték őket. A vizsgálat alatt
igencsak aggodalmaskodó anyatigris
egyből megnyugodott, miután visszakapta kölykeit, és néhány percen belül
már a kifutóba is ki lehetett engedni
őket, hogy minden látogató jól láthassa
az apróságokat. Budapesten utoljára
1992. május 5-én születtek kistigrisek.
Az akkori tenyészállatok, Jeroska és

6 hetes szürke
kiscicák (fiú-lány) szerető gazdit keresnek. Egyenként vagy együtt is
elvihetők. Tel.: 20/996-7608.

tény érkezett a rheneni születésű, hatéves Niva személyében. Az új nőstény
összeszoktatása a régi hímmel sikeresen
ment végbe, januárban már párzást is
megfigyeltek a gondozók.
A kölykök világrajövetele nemcsak
azért fontos, mert a közönség bizonyára
örömmel tekinti majd meg őket, hanem
azért is, mert e veszélyeztetett nagymacskák állatkerti szaporításának természetvédelmi jelentősége is van. pts

Keverék labrador 2,5 éves fekete
„Berci” kutyus szintén szerető gazdit
keres, kertes házba!
Tel.: 20/996-7608.

A táborba várjuk mindazokat, akik érdeklődnek a hazai vadfajok, a vadbiológiai és természetvédelmi kutatások iránt, vagy a jövőben az egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán terveznek tanulmányokat folytatni.
Részletes információk az intézet honlapján: www.vmi.info.hu

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Július 16-17-én, 9-11 óráig:
Kovavet Kisállatrendelő
Rendel: dr. Varga Ferenc
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Tel.: 20/4823-058.
Július 23-24-én, 9-11 óráig:
Plútó Állatorvosi Rendelő
Rendel: dr. Horváth Márk
Gödöllő, Szabadság út 97.
Tel.: 20/3855-726.
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Sport

Kerékpársport – Triatlonban is siker a Bike-Zone-nál

Atlétika – Országos U23, junior és ifi egyéni bajnokság

Jól tekertek a gödöllőiek Aranyos június vége az atlétáknál
Balatonfüreden rendezték meg
az X2S TEAM a Tereptriatlon Országos bajnokságot június 26án, a Balaton Bike Fest keretein
belül. Ez egyben az első olyan tereptriatlon verseny volt, ahol a
Balatonban úsztak a résztvevők.
A férfiaknál drámai küzdelemben a
többszörös bajnok és XTERRA Európa-bajnok, a Bike-Zone Gödöllő versenyzője, Medgyes Gábor szerezte kategóriája, valamint az abszolút 1. helyet.
A rendezvény egyben előversenye
volt a visegrádi Európa-bajnokságnak,
amely a legjelentősebb rendezvény a
sportág hazai történetében. Mester Bálint, többszörös magyar bajnok sokáig
vezetett, de a hétkörös kerékpáros pályán lassan felzárkózott rá a fiatal Fenyvesi Péter. Mester rutinosan hagyta az
előzést, majd a futás első harmadában visszavette a vezetést. Az
Európa-bajnok Medgyes Gábor
azonban még ezt is túlteljesítette, a futás második harmadában beérte az élen haladókat.
Mester és Medgyes az utolsó métereken is fejfej mellett haladtak,
végül a célegyenesben az atléta
múlttal rendelkező Medgyes fan-

tasztikus iramváltással szerezte meg az
abszolút győzelmet.
A Bike-Zone versenyzői, köztük Sőregi Anett június 18-án Nagykovácsiban megrendezett „Crosskovácsi” mountain bike maratonon /XCM/ vett részt.
Sőregi kimagasló versenyzésével újabb
érmet szerzett és ezúttal a Buda maratontól eltérően itt a dobogó legfelső fokára sikerült felállnia, a „Felnőtt Nő”
kategóriában.
Ezt követően, június 25-én Gödöllőn,
immár második alkalommal lebonyolításra került a Szabadság Napi Futás elnevezésű sportrendezvény. A futószámok között megtartott kerékpárversenyen két versenyző is dobogón végzett.
Nagy véghajrában, néhány másodperccel lemaradva az első helyezésről Balázs Róbert a 2., Bényi László 3. helyezéseket érték el.
-liSőregi Anett a dobogó tetején

Remek év a Gödöllő II-nél

Városunkban három csapat is versengett a különböző bajnokságokban. A
Gödöllői Sport Klub első csapata a
Pest megyei I. osztályban próbált maradandót nyújtani, a GSK kettő a megyei III. osztály gödöllői körzetében
vitézkedett, míg az „egyetemi csapat”, vagyis a GEAC a megyei I/B
osztályban szerepelt az elmúlt bajnoki évben.
GSK I. – Kupaspecialisták
A szinte csak saját nevelésű és a
mezőny legfiatalabb átlag életkorával
rendelkező játékosokra támaszkodó
Gödöllői SK I. a bajnokság 11. helyén
fejezte be a szezont, ami annak tudatában, hogy teljesen amatőr szinten,
pénz nélkül szerepeltek, jónak mondható. Lovrencsics László legényei 38
pontot gyűjtöttek (10 győzelem, 8
döntetlen, 12 vereség a mérleg), ez 56
rúgott és 57 kapott góllal párosult. A
csapat legeredményesebb játékosa
Lovrencsics Balázs lett, aki egymaga 26 gólt vállalt, ezzel a mezőny második legjobb góllövője
is lett. A megyei kupaküzdelemben viszont brillírozott a csapat.
A második lett ebben a sorozatban (a Törteltől kapott ki a GSK a
döntőben), ezzel az előző évhez
hasonlóan a 2011/12-es Magyar Az

Kupa főtábláján ismét ott van az együttes.
GEAC – Vol már jobb is
A GEAC a megyei I/B osztály 11. helyén zárt, ami a részben egyetemistákból álló csapattól talán a maximum is
volt. Nagy Béla alakulata 36 pontot ért
el (mérleg: 10 siker, 6 döntetlen, 14 vereség), 44 rúgott gólja mellé 82-őt kapott. Talán ennek is tudható be az elfoglalt helyezés. A házi góllövő párbajt
az egyaránt 8-8 találatig jutó Teréki
Máté és Zechner Péter nyerte meg.
GSK II. – Bearanyozott év
Az elmúlt bajnokságok legsikeresebb
felnőtt csapata városi szempontból a
Gödöllői SK második alakulata volt,
akik megnyerték a megyei III. osztály
gödöllői csoportját, valamint a körzeti
bajnokcsapatok tornáját is sikeresen vették, ezzel Pest megye bajnoka lett Legéndi György csapata a harmad osztályban. Szeles Dávid lett a házi gólkirály nyolc találattal. A játékosok egy része erdélyi vendégjátékkal ünnepelte a
bajnoki címet, ahol megmérkőztek a
Torja csapatával, ápolva a magyar-magyar barátságot is.
-lt-

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

Serdülő összetett országos bajnokság – Négy érem
Június 29-30-én benépesült a Puskás
Ferenc stadion. A legfiatalabbak: a 13,
14,15 évesek összetett bajnoksága ke-

Továbbment a Davis-kupa csapat
Július 9-11. között, a gödöllői
Kiskastély teniszcentrum adott
otthont a Davis-kupa, Euro-Afrikai-zóna II. csoportjának második fordulójára, ahol a magyar
válogatott ellenfele, a papíron
esélyesebb Fehérorosz válogatott volt. A mieink hatalmas csatában, 15 év után először fordítva 1:2-ről, 3:2-re legyőzték ellenfelüket, ezzel bejutottak a harmadik körbe, ahol a brit válogatott lesz az ellenfél.
A magyar Davis-kupa válogatott a
Ciprus elleni 5:0-s győzelemmel kezdett, így jutott el a második fordulóba, míg a fehérorosz csapat Bulgáriát
verte 4:1-re az előző körben. Az első
találkozót Kellner Ádám játszotta és
veszítette el 3:2-re, de Balázs Attila
egalizált, egy sima 3:0-s meccsel.
A második napon a Bardóczky Kornél-Fucsovics Márton magyar páros

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

közel állt a csodához, de végül 3:2-re
maradt alul a júniusban Roland Garrost nyerő Maksz Mirnyij-Uladzimir Ignatyik párostól. Ismét előny a
vendégeknál, de jött újra Balázs Attila
és megint egalizált.
A mindent eldöntő ötödik mérkőzésen simán, 6:2, 6:0, 6:2-re nyert
Kellner Ádám Szergej Betau ellen,
így a magyar válogatott 3:2-es összesítéssel legyőzte Fehéroroszországot.
A szombati páros után még 1:2-re álló
Davis-kupa csapatnak
15 év után először sikerült fordítania.
„A nagyon kemény és
következetes
csapatmunkának köszönhető a
siker – mondta az MTInek Hornok Miklós
szövetségi kapitány. –
Valamennyi játékosunk
megállta a helyét."
Az Euro-Afrikai-zó-

na I. csoportjába jutásért rendezendő
playoff meccsen Nagy-Britannia lesz
a mieink ellenfele szeptember 16. és
18. között. A britek elleni mérkőzésre
várhatóan Glasgow-ban kerül sor.
Amennyiben a világranglistán negyedik helyezett Andy Murray ismét
vállalja a játékot – amint azt tette a
luxemburgiakkal szembeni hétvégi
siker alkalmával –, nehéz ütközet vár
a Hornok-tanítványokra.
-li-

Sportpolitika – Pozitív válasz Brüsszelből

A kiemelt sportágak esélyt kaptak
Brüsszel elfogadta hazánk beadványát, azaz azt az adójogszabály-változást, amely alapján a kiválasztott, úgymond kiemelt csapatsportágak – a vízilabda, jégkorong, kosárlabda,
kézilabda, labdarúgás – támogatása a jövőben megindulhat.
"Az Országgyűlés elé kerülő adó-jogszabály-változás törvénytervezete szerint a társasági adó meghatározott százalékát fordíthatják a cégek az öt kie-

aranyérmes GSK II. egy része, néhány
vendégjátékossal Erdélyben

ÚSZÁSOKTATÁS !

A Benkő Ákos vezette egyesülete öszszesen kilenc aranyérmet, négy ezüstöt
és három bronzot gyűjtöttek be. Fülöp
Péter tanítványai (Fajoyomi Dávid és
Viktor, Hordós Evelin, Végvári Dóra)
öt számban is az első helyen végeztek.
Benkő Ákos 400-as sprintere, Deák
Nagy Marcell toronymagasan nyerte fő
számát, a 400 métert. Szörényi István
ugrói közül ezúttal Jilly Krisztina lett
bajnok, hasonlóan Etédi Endre tanítványához, Tóth Angélához. Máté Alpár neveltje, Reva Vanda mondhatni,
hogy hozta szokásos aranyát diszkoszban.
Eredmények (1-6. helyezettek, fiúk,
ifjúsági: 1500 m: 5. Pápai Márton; 3000
m: 4. Pápai M.; Gerely: 3. Ambrus Lóránd

Juniorok, 400 m: 1. Deák Nagy Marcell; Magas: 5. Fajoyomi Christopher;
Rúd: 2. Barcsay Zsombor; Hármasugrás: 6. Fajoyomi Christopher
U23, 200 m: 1. Fajoyomi Dávid; Magas: 1. Fajoyomi Viktor, 2. Fajoyomi
Dávid; Rúd: 2. Gajdácsi András, 3. Herdovics Bálint; Hármasugrás: 4. Fajoyomi V.
Lányok, ifjúsági 400 m: 6. Rendik
Zsófia; 800 m: 6. Moldován-Horváth
Katinka; 2000 m akadály: 2. Moldován-Horváth K., 5. Zsíros Zsanett; Rúd:
1. Tóth Angéla, 2. Koós Blanka; Diszkosz: 1. Reva Vanda
U23, 100 m: 1. Hordós Evelin, 6. Zagyva Zita Zsófia; 400 m: 1. Hordós E.;
Magas: 4. Navarette Noémi; Rúd: 1.
Jilly Krisztina, 3. Csillag Zsófia; Távol:
1. Végvári Dóra, 4. Zagyva Z.
Juniorok, 100 m: 6. Komiszár Kriszta

Tenisz – Bravúros fordítás: 15 év után először nyert 1:2-ről a csapat

Labdarúgás – GSK I.: Kupamenetelés

Az elmúlt számunkban a 20102011-es labdarúgó évet boncolgattuk a gödöllői utánpótlás
szemszögéből, ezúttal pedig a
felnőtt labdarúgást vesszük
górcső alá.

Június utolsó hétvégéjén rendezték meg Nyíregyházán a 2011. évi
országos U23, junior és ifjúsági
egyéni bajnokságot, amelyen a
Gödöllői EAC atlétika szakosztályának sportolói parádésan teljesítettek.

rült megrendezésre a patinás létesítményben. A két nap során a bajnoki címekért, helyezésekért 315 serdülő atléta
versengett (158 fiú-157 leány). Bajnoki
címmel 16 szakosztály térhetett haza, a
GEAC atlétika szakosztálya összetettben és egyéniben is egy 2. és egy 3. helyet hozott el.
Eredmények:
13 éves fiúk, nyolcpróba (80m, távol,
súlylökés, 300m, magasugrás, gerelyhajítás, 1000m, 80 m gát): 3. Kerekes Marcell; négypróba B variáció (80m gát,
távol, 300m, 1000m): 7. Skribek Mátyás; 14 éves fiúk, nyolcpróba: 5. Szekeres Martin; Négypróba C variáció
(távol, súly, diszkoszvetés, gerely): 4.
Príma Balázs
Összetett csapatverseny, 14 évesek: 4.
GEAC (Szekeres M., Príma B., Fekete
Márk, Bencsik Dániel; 13 évesek: 2.
GEAC (Kerekes M., Skribek M., Grenács Krisztián, Esztergly Koppány)
13 éves lány, 13 évesek, hétpróba (távol, súlylökés, 200m, magasugrás, gerelyhajítás, 800m, 80 m gát): 2. Kovács
Emma; 14 évesek, hétpróba: 4. Ajkler
Eszter Sarolta; 15 évesek, hétpróba: 9.
Jászai Vanda
Összetett csapatbajnokság, 13 évesek:
3. GEAC (Kovács E., Madácsi Réka,
Kis Tamara, Győre Fanny)
-tl-

melt sportág - a vízilabda, jégkorong,
kosárlabda, kézilabda, labdarúgás - támogatására, de ezt nem költségként
számolják el, hanem az adójukból adják, így cserébe nem kaphatnak reklámlehetőséget“ - mondta Czene Attila államtitkár egy sportfórumon.
Az államtitkár szerint alapvető szemléletváltozás történt, mert a jelenlegi
kormány a gazdaság részének tekinti a
sportot, amit az adójogszabály megváltoztatásával is bizonyít.
Az elfogadott törvénymódosítás alap-

Röplabda – Új edző, új játékosok

Ludvig Zsolt a csapat élén
A TEVA-Gödöllői RC elnöksége, legutóbbi elnökségi ülésén
úgy határozott, hogy a felnőtt
csapatnál edzőt vált és 1 éves
szerződést írt alá a 36 esztendős Ludvig Zsolttal.
A Deme Gábort váltó Ludvig Zsolt
korábban másodedző volt a BSE,
majd az NRK-Nyíregyházánál. Később vezetőedzőként a szabolcsi csapattal öt bajnoki elsőségnek és hat

Magyar Kupa aranyéremnek örülhetett. 2010 októbere óta a Magyar Röplabda Szövetség szakmai igazgatója.
Jelenleg a szövetségben dolgozik az
utánpótlásprogramok koordinátoraként, valamint immáron a remélhető
gödöllői sikerekért.
Információk szerint több új játékos
is érkezni fog a klubhoz. Első fecske,
az egy éves amerikai kitérő után viszszatérő Csengeri Petra lehet majd..
-li-

ján az amatőr sportszervezetek vehetik
igénybe a támogatást az utánpótlás nevelés céljából, vagy létesítmény felújításra. A profi szegmensre vonatkozó
javaslat ugyan nem ment át Brüsszelen, de így is pozitívan értékelhető a kiemelt sportágak támogatását szorgalmazó törvénymódosítások.
Remélhetőleg, ezzel megnyílnak az
érintett gödöllői egyesületek előtt is a
lehetőségek és a városunkban működő
vállalatok látnak fantáziát az igen sikeresen működő bázisokban majd. -tt-

2011. július 13.

Közérdek

Gödöllői Szolgálat 9

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 KÖLTÖZÖTT!
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 27., AUGUSZTUS 10., AUGUSZTUS 24.
A Gödöllői Szolgálat hirdetésfelvétele az alábbi időpontokban ZÁRVA TART:
Július 11-15., augusztus 8-12.

FELHÍVÁS

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.

A Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69. alatti, a
VÜSZI Kft. épületében levő ügyfélszolgálatának nyitva tartása (személyes ügyintézés, többlethulladék
gyűjtőzsák értékesítése):
Hétfő: 8 - 18 óráig
Kedd: 8 - 16 óráig
A többlethulladék kihelyezéséhez
szükséges műanyag zsákok Gödöllőn ezen kívül az alábbi helyeken vásárolhatók meg szintén 225 Ft/db
bruttó áron:
1. Kószó János Mezőgazdasági Bolt,
2100, Gödöllő, Szabadság u. 28/B.
2. Gazdabolt, 2100, Gödöllő, Dózsa
Gy. u. 51.
3. Mezőgazdasági Áruház, 2100, Gödöllő, Szabadság u. 60. (Máriabesnyő)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázatot meghirdető szerv neve,
címe: Gödöllő Város Önkormányzata,
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Munkahely és munkakör megnevezése:
1. számú Városi Bölcsőde (2100 Gödöllő,
Palotakert 17. ): BÖLCSŐDEVEZETŐ
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: a 1. számú Városi Bölcsőde munkájának koordinálása, szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok készítése,
személyügyi és gazdasági feladatok ellátása.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2.
számú mellékletének I. rész 1/2 B) pontjában meghatározott képe-sítés,
– legalább 5 év felsőfokú végzettséget
vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás,
az egészségügyi ellátás szerzett szakmai

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

FELHÍVÁS

ÜGYELETEK

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

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala bérbe adja a Gödöllő, Kossuth Lajos u. 42. (36 m2) és Palotakert 16. fsz. 4.
(38 m2) számú nem lakás célú helyiségeit.
A helyiségek üzlethelyiségként vagy irodaként hasznosíthatók.
A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 10 év + 10 év előbérleti jog. A
bérbevétel feltételeiről részletes írásbeli tájékoztató beszerezhető a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda III. emelet 303. számú helyiségében,
illetve érdeklődni lehet a 06-28-529-171-es telefonszámon.

Képviselői fogadóóra változás
Téjékoztatjuk a lakosságot, hogy Tóth Tibor önkormányzati képviselő júliusi és augusztusi fogadóóráját összevonva, július 22-én pénteken, 18
órától 19 óráig tartja a Palotakert 4. szám alatti Civilházban.

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

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

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Július 11-17-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Július 25- 31-ig: Az Egyetemi Gyógyszertár helyett ügyel: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

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
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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
Címünk: Művészetek Háza, Gödöllő, Szabadság út 6.
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

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

Július 11-15. ZÁRVA!
Augusztus 8-12. ZÁRVA!
Nyári megjelenések:
Július 13. és 27.
Augusztus 10. 24. és 31.
A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT
Hirdetésfelvétele 2011. JÚLIUS 1-vel a
MŰVÉSZETEK HÁZÁBA KÖLTÖZÖTT!
Az új helyen a megszokott nyitva tartással
várjuk tisztelt ügyfeleinket!

INGATLAN
*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
*Tulajdonostól áron alul eladó Gödöllő központjában 4 emeletes társasház 2-ik emeletén található, tehermentes, felújított 2 és fél
szobás, 62 nm-es erkélyes otthon. Ár:10,69 mFt. Tel:20-3456-552.
*Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt
kertvárosi részén eladó.Tehermentes.Akár vállalkozásra is alkalmas. Két
különálló szint, mindkettő konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz
tartozik még egy teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba, fürdő,
konyha.2 állásos garázs+szauna is van. Iá.: 32,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
*Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2
fürdő, 2garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút,
hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20420-6243 (egész nap).
*Eladó, Gödöllő Kör utcában 2 emeleti, 2+fél szobás, erkélyes fejújított
lakás. Egyedi borovi fenyőből készült beépített bútorok, fa belső
nyílászárók, új korszerű hőszigetelt külső nyílászárók. Nagy teljesítményű
konyhai berendezéseknek megfelelően kialakított elektromos hálózat.
Bútorozott konyha, egyedi fűtés, alacsony rezsi, csendes környék. Azonnal
költözhető. Ár: 14.500.000 Tel.: 30/860-6087; 30/411-4698. Ingatlanközvetítő ne keressen
*Gödöllőn, az Erzsébet királyné körúton, 2. emeleti, 2 és fél szobás erkélyes,
tehermentes, szépen felújított, frissen festett, parkettás lakás tulajdonostól
eladó. Új fürdőszoba, wc és konyha. Ár: 10,9 mFt. Tel.:20/3456-552.
*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 kétgenerációs, elkülönített
földszintes családi ház (saroképület) két külön bejárattal, külön helyrajzi
számmal. 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 (3092 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2) álló társasházban lakások, iroda és üzletek eladók. Árak: 9,9 – 27,4 mFt (280 eFt/ m2-től).
Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100 Gödöllő, Szabadság tér 14., Tel.:
20/9194-870; 28/411-086 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn az Ambrus közben eladó nappali+ 2 és fél szobás, 64 nm-es,
felújított parkettás, erkélyes lakás. Iá: 13 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20-9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn a Kertvárosban eladó 2+fél szobás tégla építésű családi ház
900 nm-es telekkel. Iá: 21 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn a Csanakban eladó MOST ÉPÜLŐ nyolclakásos, kertes övezetű
társasház külön kertrészekkel. Eladási ár: 12-22,4mFt kulcsrakész
állapotban, decemberi átadással. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

*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
*Kartalon eladó ALKALMI ÁRON 180 nm-es befejezetlen, amerikai konyhás nappali+ 3 szobás családi ház. Iá. 16,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Hatvanban eladóa Baross Gábor utcában előkertes felújítandó ikerház
egyik fele 2 szobával, konyhával, verandával, fürdőszobával. Iá.: 10 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*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
*Gödöllőn eladó a Kossuth Lajos utcában egy 1 szobás öröklakás. Iá: 7,5 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn, a Palotakerten eladó lakások 9,5-12,9 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 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
*Aszódon ÁRON ALUL eladó a Falujárók útján egy másfél szobás, I.
emeleti egyedi fűtésű erkélyes luxuslakás beépített konyhabútorral,
gépesítve, saját cirkó fűtéssel, pincerésszel, garázzsal. Iá: 11,5 mFt Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn eladó 61 nm-es magasföldszinti, 2 szobás, erkélyes öröklakás.
Iá.: 12,5 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
*Szadán kiemelt helyen eladó KEDVEZŐ ÁRON 228 nm alapterületű, kétszintes 2 kocsibeállós, amerikai konyhás, 4 szobás, 2 erkélyes, nagy teraszos családi ház 1510 nm-es telken. A szuterénban nagyméretű konditerem. Iá.: 33 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn új építésű, garázs összekötéses 3 szoba + nappalis ikerház
eladó. Iár: 17MFt 20-772-2428 WWW.GODOLLOIHAZ.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, ház 650
nm-es telekkel eladó. Iár: 29,9 MFt 20-772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*SÜRGŐSEN eladó Palotakerten 2 szobás, jó beosztású, lakás. Iár:
8,3MFt 20-804-2102
*Csanakban ÚJ ÉPÍTÉSŰ 3 szoba nappalis garázs összekötéses ikerház 500
nm saját telekkel kulcsrakészen eladó. AKCIÓS ÁR 24,5MFt 20-772-2429
*János utcában másfél szobás lakás 7.9 MFt-ért eladó 20-804-2102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,7 MFt 20-804-2102
*Kiváló áron, Kossuth Lajos u.-ban, nappali + 1 hálószobás 55nm-es,
felújított, jó beosztású lakás eladó Iár: 9,5MFt 20-772-2429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy
terasszal eladók 14,5MFt-tól 20-804-2102
*AKCIÓ! Új építésű 2 szoba +nappalis ikerház 350nm-es telekkel
kulcsrakészen19,9 MFt 20-772-2429
*Eladó Gödöllőn, tégla építésű, cirkós, jó állapotú 2szobás, 53nm-es
lakás a Kazinczy krt. Iár:9,5 MFt 20-8042102
*Eladó az Egyetemnél két szobás mfszi lakás 11.9MFt 20-804-2102
*Új építésű társasházban, nappali +2 szobás lakás Gödöllő központjában
16,4MFt Ugyanitt egyedi penthouse lakás 16,7MFt. Lakások
300.000Ft/m2 alatt 20-9447025 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*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
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15. péntek 21-04h Mojito Salsa Party / tánctanítás majd Latin Disco-Dj Enrique (venezuela) (Mojito koktél akciós
áron!) 16. szombat 22-04h Az eredeti Funkytól az elektonikus tánczenéig... Andrew G & Dj Tompa | Fent:
közkívánatra Karaoke (Belépés 22h-ig 0Ft majd 1000Ft klubtagsági kártyával 800Ft! Whiskey&Coca-Cola akció!) 18.
hétfő 20h Kolorlokál - BazárBezár - LINE UP: Ferenczi György és a RackaJam vendég:Szabó Attila (Csík Zenekar)
Jim Beam Blues Band Neumann Balázs (solo & jam) + Dj's: Tijuana Kolektív (jegyelővétel:1000.- (Tijuana Bazárban)
a helyszinen 1280.-) 22. péntek 22h Zártkörű rendezvény, belépés csak meghívóval! Béreld ki Te is!
info@trafoclub.hu ! 23. szombat 22h Az utolsó „Made in Hungary“ Magyar buli, hogy a külföldiek is értsék! Dj Téglási
Pisti és 25 év énekelhető dalai! (A belépés 22h-ig 0Ft, 23h-ig 500Ft, 02h-ig 1000Ft, klubtagsági kártyával 800Ft!)

*Szabadka u-ban erkélyes, konvektoros lakás eladó! Iár:9.9MFt!
20-539-1988
*Keresek készpénzes ügyfeleim részére 1-2 szobás téglalakásokat! 20-804-2102
*Palotakerten 45nm-es, tágas, jó beosztású, egyedi fűtésmérős/
szabályzós lakás liftes épületben eladó. Iár: 7,75MFt 20-772-2429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Kör u.-ban 69nm-es, felújított 3 szoba+ konyha-étkezős, tágas erkélyes, II.emeleti lakás eladó 14,3MFt-os i.áron. Beépített minőségi
konyhabútor gépekkel az árban. 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
*Eladó Szada belterületén 1663 nm ingatlan kis lakóházzal a Boncsoki
utcában. Érd: 30/3362-745, 30/2025-216
*Eladó Gödöllőn a Szt. János utcában 1,5 szobás 2.em.i. erkélyes, konvektoros LAKÁS. 10,3 MFT Érd: 20/520-5249
*Galgahévíz központjában eladó 3 szobás, összközműves, kertes
CSALÁDI HÁZ téglából, pincével, melléképülettel. Iár: 10MFt. Ugyanott
eladó 3 hektár termőföld. Tel: 20/968-0336
*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, BLAHÁN ELADÓ rendezett, felújított, téglaépítésű
CSALÁDI HÁZ 1.200 nöl-es telken. 2szoba, nappali, konyha, fürdőszoba, 2WC, pince, műhely. 30/878-8907
*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
*Gödöllő PALOTAKERTEN 2 szobás VI. em.i LAKÁS SÜRGŐSEN
ELADÓ. Tel: 20/3141-706
*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
*Palotakerti lakótelepen második emeleti 44 nm-es egy szobás
LAKÁS eladó. Ár: 8,5 MFt. Tel: 20/311-8475
*HARASZTBAN tulajdonostól eladó 107nm-es, 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
*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
*Boncsokban, Gödöllőn eladó 900 nm-es zártkert 40 nm-es kőépülettel,
villannyal. Iár: 5 millió Ft. 30/8467-063
*Eladó két szobás, konvektoros harmadik emeleti jó állapotú LAKÁS a
városközpont közelében Iár: 11 M FT. Tel: 20/544-2228
*Gödöllőn, Erzsébet parknál 2,5 szobás, erkélyes, 68 nm-es LAKÁS eladó.
Ár: 13,7 M Ft. Tel: 20/568-1608
*TELEKÁRBAN ZSÁMBOK központjában kis ház sürgősen eladó.
Komfortos, 936 nm telken 60 nm lakrész, 36 nm melléképület. Iár: 5,15
M Ft. Tel: 30/457-7956, 20/477-1198
*GYÖMRŐN jó övezetben, állomáshoz közel 3 szobás CSALÁDI HÁZ áron
alul eladó. Tetőtér beépíthető. Iár: 13 MFt. Érd: 30/2432-477
*Vállalkozásnak is kitűnő telephely, iroda vagy LAKÁS a városközponthoz
közel, 30-s főút mellett, saroktelken eladó: 3 szobás, összkomfortos
96nm-es 1.em. Tulajdonostól. Iár: 18,8MFt. 20/965-0066
*Gödöllő belvárosi Dózsa Gy. úti I.em. három szobás, -egyedi fűtés, zárt
parkoló- társasházi LAKÁS 16,5 M Ft-ért eladó. Tel: 30/481-4932
*LAKÁSCSERE: DEBRECEN NAGYERDEI, egyetemeknél, gyógyfürdőnél
található 3. emeleti kétszobás, erkélyes lakást cserélek 1,5-2 szobás
gödöllői ingatlanra. Tel: 30/202-4814
*Gödöllőn, a Kazinczy körúton I.em. felújított, konvektoros, egyedi órás
60 nm-es LAKÁS eladó. Tel: 20/807-9515, 70/317-0084
*Gödöllőn LAKÁST VENNÉK KP-RA MINIMUM 2 SZOBÁSAT, EGYEDI
FŰTÉSŰT. 20/421-9433
*Gödöllőn a Kossuth-Remsey társasházban 4.em. 73nm-es, nappali
+2szobás LAKÁS eladó. Parkettás szobák, egyedi konyhabútor beépített
konyhagépekkel. Iár: 16,8MFt. Ugyanitt a mélygarázsban gk. beálló eladó,
vagy kiadó. Ingatlanosok ne hívjanak! 30/968-9181.
*Vennék két és fél-, vagy három szobás; földszinti vagy első emeleti
lakást a Kossuth L. u., Szőlő u., Szabadka utcában, vagy a környéken!
Minden variáció érdekel! Tel: 30/364-6271
*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:7,2 MFt. 30/221-5203

*Gödöllőn, Palotakerten 2 szobás LAKÁS eladó. Új nyílászárók, ajtó.
Egyedi fűtés. Erkélyes. 20/927-0303, 30/223-9499
*PANORÁMÁS TELEK eladó Gödöllőn a Máriabesnyői templom
közelében, 900 nm. Érd: 20/923-8994
*Gödöllőn a Szabadka utcában a II. emeleten téglaépítésű, egyedi fűtéses, erkélyes, felújítandó 53 nm-es LAKÁS eladó. Tel: 30/203-5912
*Eladó Gödöllőn a Szent János utcában 2. emeleti 64 nm-es fiatalosan
felújított egyedi fűtéses, vízórás, ebédlős LAKÁS. Érd 30/308-1316
*Gödöllő fenyvesi részén elkezdett ingatlant 1000 nm-es
összközműves telken eladnánk vagy központhoz közeli házra cserélnénk 16–18 MFt értékben. Tel: 70/591-5379
*DOMONYVÖLGY ÜDÜLŐÖVEZETÉBEN 290 négyszögöles TELEK
eladó. Tel: 30/268-2084
*Eladó 76nm-es tetőtéri LAKÁS a központhoz közel, hatlakásos társasházban. Nappali +2 háló, külön WC, kamra, tároló, 2 erkély, +terasz.
Parkosított udvar, különálló garázs. Iár: 23,6MFt. 30/336-7096
ALBÉRLET KIADÓ
*Kiadó Gödöllőn, a Palotakerten két szobás, erkélyes, jó fekvésű, teljesen felújított, részlegesen bútorozott lakás. Tel.: 06-20/212-6315.
*Kiadó Gödöllő-Máriabesnyő csendes környezetben 60 m2-es különálló családi ház 2-3 fő részére. 50 ezer ft+rezsi+2 havi kaució. Tel.: 20/ 3 280 417
*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.: +36 70/318-2127
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*KIADÓ vagy ELADÓ! Gödöllőn az Ambrus közben 2. emeleti erkélyes
2,5 szobás távfűtéses, részben bútorozott LAKÁS hosszútávra kiadó
v. eladó. Kéthavi kaució szükséges. 70/611-8841
*GÖDÖLLŐN, FREKVENTÁLT HELYEN CSALÁDI HÁZ FELSŐ SZINTJE
(kétszoba-hallos, fürdő, konyha) bútorozottan (vagy részben) kiadó.
Tisztaságszeretők előnyben. Kocsibeállási lehetőség. 28/410-604,
30/569-8137, 30/811-9747
*Kiadó Gödöllőn (Palotakerten) egy 44 nm-es félig bútorozott LAKÁS.
(Egyéni vízóra, fűtésszabályozók.) Ár: 45.000,-Ft/hó +rezsi
+40.000,-Ft kaució. Tel: 70/265-0799
*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
*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
*Két szobás, konvektoros LAKÁS a városközpont közelében 50.000,Ft/hó bérleti díj és 2 havi kaucióért kiadó. Tel: 20/544-2228
*Isaszegen 75 nm-es kertes CSALÁDI HÁZ kiadó. 55.000,- Ft +rezsi.
Tel: 20/375-8687
*Petőfi téren vadonatúj, 34nm-es első emeleti LAKÁS hosszútávra
sürgősen kiadó. Irodának is! Érd: munkaidőben 20/910-0577
*Szoba-konyhás, zuhanyzós, fatüzelésű LAKÁS kiadó! Egy személynek. 1 havi kaució kell. Tel: 30/609-8707
*Gödöllő központjához közel kertes házban külön bejárattal 1,5
szobás LAKÁS kiadó. Tel: 20/264-7661, 70/526-0174
*Gödöllőn, Kazinczy körúton I.em. felújított, 60 nm-es sarokkádas,
konvektoros, egyedi órás, bútorozott LAKÁS kiadó. 55.000,- +rezsi, 2
havi kaució. Tel: 20/807-9515, 70/317-0084
*Gödöllő központjában, csendes környezetben 2 szoba összkomfortos, nagy erkélyes, redőnyös, gázfűtéses, egyedi órákkal ellátott
LAKÁS kiadó. Tel: 28/412-463
*Gödöllőn 50 nm-es bútorozatlan LAKÁS hosszútávra kiadó. Tel:
70/311-8615
*Gödöllőn Erzsébet körúton 55 nm-es 2 szobás távfűtéses, vízórás,
kábeltévés III.em. bútorozatlan LAKÁS hosszútávra kiadó. 48.000,-Ft
+ rezsi +2 havi kaució. 28/420-972, 70/4545-984, 30/2100-125
*80 nm-es önálló, két szoba + étkezős társasházi LAKÁS az Erzsébet
park közelében, családi házas övezetben kiadó. Érd: 20/248-8682
*LAKÁS KIADÓ A KÖZPONTBAN Gödöllőn: 104 nm, 1.em. egyedi
fűtésű, klimatizált, IGÉNYES, kerthasználattal. Kisgyermekesek kizárva. Szőlő u.27. Érd: H-P 8-18-ig 28/430-209
*Minimum 3szobás HÁZAT BÉRELNÉK augusztusi költözéssel Gödöllőn,
Saját célra, hosszútávra, lehetőleg garázzsal és kerttel. Tel: 20/977-5599
*Kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton 1. emeleti gázfűtéses 2 szobás
60 nm-es LAKÁS hosszútávra. Érd: 30/970-7676
*Albérlet kiadó Valkón, Gödöllőtől 10km-re, jól megközelíthető
helyen, főúton, központban. Akár több személynek is (munkások,
magánszemélyek). Ár megegyezés szerint. Teljes összkomfort, frissen
festve +garázs, 70/539-9929 (0-24)
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség,
mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is kitűnő. Iá:
14,9 mFt. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870

*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.
*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
*1500 – 2000nm összközműves IPAR-KERESKEDELMI TERÜLET
bérbeadó hosszútávra, -konténer és/vagy mobilház telepítése lehetséges-, forgalmas főút mellett saját bejáróval! Tel: 30/202-0050
*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
*SZABADSÁG TÉR 28. sz. alatti 26 nm-es üzlethelyiség kiadó.
(Parfüméria volt.) Tel: 30/224-7584
*KIADÓ IRODA KÖZPONTBAN, Postával szemben, Gödöllőn, 32 nm,
első emeleti, utcafrontos, igényes. Érd: napközben 70/373-8154,
20/9294-669
*60 nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ a PETŐFI TÉRNÉL. Ill. ZÁRT
GARÁZS KIADÓ a KOSSUTH-REMSEY KRT-i MÉLYGARÁZSBAN. Érd:
20/923-8994
*57 nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ GÖDÖLLŐ PETŐFI TÉR 14. sz
alatt. Tel: 20/951-6685
*Gödöllőn az Átrium Üzletházban, I. emeleten, berendezett magánorvosi rendelőben rendelési idő kiadó. 1500,-Ft/ óra. Tel: 70/219-3838
*2 db GARÁZS hosszútávra kiadó a Szt. János utcában. Tel:
30/9285-272
*KIADÓ IRODA KÖZPONTBAN, GÖDÖLLŐN, 104 nm, első emeleti,
utcafrontos, klimatizált, igényes. SZŐLŐ u.27. Érd: H-P 8-18-ig
28/430-209
ÁLLÁS
*Gödöllőn nyíló állateledel boltba keresünk eladót, szakmai tapasztalat előny! Érd: 70 312-5965
*Opel Gaál Márkakereskedés gyakorlattal rendelkező irodai
asszisztenst keres Gödöllő és közvetlen vonzáskörzetéből. Jelentkezn:
fényképes önéletrajzzal, fizetési igény megjelölésével: opelgaal@
vnet.hu, Gödöllő, Dózsa Gy. út 67.
*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
*GÖDÖLLŐI KÁVÉZÓBA, FELSZOLGÁLÓ, PULTOS MUNKAKÖRBE
KISEGÍTŐ MUNKATÁRSAT KERESÜNK. Érd: 30/400-4762
*Gödöllő belvárosában, a MINI SZALONBAN FODRÁSZNAK / fodrászoknak hely kiadó. Tárnoky Györgyi 30/962-5194
*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.
*Dinamikusan fejlődő cég gyakorlattal rendelkező munkatársakat
keres, AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ, AUTÓSZERELŐ,
GUMISZERELŐ munkakörök betöltésére. Fényképes önéletrajzaikat a
munkalehetoseg2100@gmail.com e-mail címre várjuk.
*Számítógépes ismerettel és ügyviteli gyakorlattal rendelkező
munkatársat keresünk gödöllői irodánkba. Fényképes önéletrajzaikat
a munkalehetoseg2100@gmail.com e-mail címre várjuk.
*Csömöri Auchanban lévő gyorsétterembe keresünk gyakorlattal rendelkező KONYHALÁNYOKAT. Jelentkezni: 70/2199-934 Személyesen
önéletrajzzal: Teli-Tál ételbár.
*Kisgyermekgondozó – nevelő végzettséggel gyermekfelügyeletet
vállalok. 30/424-4559
*A GENERALI BIZTOSÍTÓ Gödöllő és környéki területre keres 8 fő
pénzügyi tanácsadót átképzéssel és 15 fős üzleti csapat vezetője mellé
egy fő asszisztenst. Jelentkezni a kiválasztási folyamatra fényképes
önéletrajzzal a rozsa.stogli-piacsek@generali.hu címen július 30-ig lehet.
*Megbízható, gyerekcentrikus, káros szenvedélyektől mentes középkorú nő vállalja bármilyen korú gyermek felügyeletét. 30/341-7502
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* A Szent János utcában 2 szobás, 59
nm-es, 4. emeleti, felújított, erkélyes
lakás egyedi mérőórákkal, saját tárolóval eladó. Iá: 11,5 mFt.
* A Szent János utcában 2 szoba+ étkezős,
64 nm-es, 4. emeleti, felújítandó lakás egyedi mérőórákkal, tárolóval eladó. Iá: 11,4 mFt.
* A központban 12 lakásos társasházban földszinti, másfél szobás
lakás eladó vagy 1+2 fél szobás lakásra
cserélhető (1. emeletig). Iá: 12 mFt.
* A Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2
szobás, felújított családi ház 550 nm-es, ősfás
saroktelken sürgősen eladó. Iár: 27,5 mFt.
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*Munkát keresők figyelem! Irodánkba júliusi hónapban 7 fő személyében keresünk agilis és jó kommunikációval rendelkező munkatársakat hosszútávra. Ár: 110.000,-/hó. Tel: 20/976-3236
*Diákok figyelem! Kérdőíves feladathoz keresek diákokat. Ár:
75.000,-/hó. Tel: 20/523-7248, 20/976-3236
*Ha szeretnél tisztességes jövedelmet, és dolgozni is hajlandó vagy érte,
jelezd a neten, és megismertetlek egy telekommunikációs céggel. Csak
komoly munkatársakat keresek! Szakképesítés nem szükséges! Kitartás
annál inkább. INGYEN TELEFONÁLHATSZ, 0Ft-s percdíj. Diákokat keresek, egyetemistákat, akkor dolgozol, amikor ráérsz! 0628/413-417,
0630/600-4231, videotelefon: 0628/898-035, skype: dallos.julianna,
timar.belane@freemail.hu, http://dallos.acnrep.com
*Cégünk tejes munkaidőre GAZDASÁGI ASSZISZTENS, ill. PÉNZÜGYI
ÜGYINTÉZŐI munkakörbe keres munkatársat. FELADATOK: Számlák,
bizonylatok könyvelési programban való rögzítése. Kimenő számlák
készítése. Havi áfa zárás, ill. az áfa bevallás előkészítése. Tárgyi eszköz
nyilvántartás és analitika vezetése. Bérszámfejtés, nyilvántartások
vezetése, járulékbevallás előkészítése. Pénzügyi kimutatások, elszámolások, nyilvántartások készítése, folyamatos vezetése. Banki átutalások
kezelése. Partnerekkel való kapcsolattartás. Főkönyvelő napi munkájának
támogatása. ELVÁRÁSOK: Minimum képesített könyvelői, vagy pénzügyiszámviteli ügyintézői képesítés, (előnyt jelent a mérlegképes könyvelői
végzettség, valamint bérszámfejtésben való jártasság). Legalább 3 éves
szakmai gyakorlat, nagyfokú precizitás. Excel, Word magas szintű
ismerete és gyakorlott használata. Windows alapú könyvelési program
használatában való jártasság. Nem dohányzó, önállóan és csapatban is dolgozni tudó, rugalmas hozzáállás. Ha a fenti pozíció felkeltette az érdeklődését, kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát fizetési igény megjelölésével az info@agruniverholding.hu e-mail címre.
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.: 430-341,30/211-9388.
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 024-ig, 2órán belül. 30/3006200.
*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 70/2479072,
20/9177-555
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók,
kazánok szervize 2órán belül. Tel: 30/302-4622.
*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
*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I. Fordítóiroda,
Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/556-2653, E-mail:
info@ili.hu
*KÖLTÖZTETÉS ZONGORA ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS. Tel:
30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
*KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu
Tel: 20/5231-094
*25% ÁRENGEDMÉNNYEL ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS!
Szobafestés-mázolás, tapétázás, kartonozás, asztalos, ács, lakatos,
kőműves munkák. Víz, gáz, fűtésszerelés, szigetelés. Hideg és meleg
burkolás, közületeknek is. Ingyenes árajánlat! . Tel:20/9-361-233,
28/610-982
*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
*KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 30/508-1380
*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi
áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650

*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
*TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzatfestés
rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali
kezdéssel is, 30 éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944
*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
*Megbízható, fiatal brigád vállal javítást, felújítást, hideg-melegburkolást, gipszkartonozást, dryvitozást, térkövezést, viakolorozást,
kőműves és ácsmunkát garanciával, korrekt árakon. 20/237-4370,
70/222-1019
*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

*FŰKASZÁLÁST VÁLLALUNK Gödöllőn és környékén. Megbízható
munka. Tel: 20/2922-507
*Magánlakás, társasház, iroda takarítását, nagytakarítását, kertgondozást vállalok állandó, vagy alkalmi jelleggel Gödöllőn és közvetlen
környékén. Megbízhatóság, precíz, igényes munka elérhető áron.
30/341-7502
*KERTRENDEZÉST, PARKFENNTARTÁST, FŰKASZÁLÁST, fűnyírást
vállalunk Gödöllőn és környékén. Megbízható, korrekt munkavégzés,
professzionális géppark! 70/770-1051
*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javításacseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth
László. Tel: 30/9229-553.
*Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel: 30/9229-553.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron!
Tel: 20/9133-165
*Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
*Megbízható, fiatal házaspár eltartási szerződést kötne idős gödöllői
lakossal. VASALÁST VÁLLALOK. Tel: 70/591-5379
EGÉSZSÉG
*Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a
kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~
MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
*GYÓGYTORNÁSZ magánrendelés az Ön otthonában! Gerincferdülés,
tartáshibák kezelése Schrott-módszerrel, reumatikus fájdalmak kezelése,
műtét utáni rehabilitáció 70/7015617 www.mobilgyogytornasz.hu
*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel: 70/414-1629
*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
OKTATÁS
*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
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*BESZÉDCENTRIKUS ANGOL nyelvoktatás hétfőtől szombatig
egyéni és csoportos formában is. englishlearning.hupont.hu Tel.:
0630/932-4401
*TOP-TAN: 75 órás felkészítő az aug. 13-i TELC nyelvvizsgára, július
25-aug. 12-ig. 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: 30908-4130.
*F.H. AUTÓSISKOLA. Tel: 30/309-5598 vagy 30-369-4942,
www.fhautosiskola.5mp.eu
*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. 0630-374-6545 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
*NÉMETTANÁR tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást
vállal Gödöllő központjában. Tel: 30/274-1797
*TANÍTOK: 1962-óta sikeresen matekot, informatikát, németet,
kémiát, történelmet általános és középiskolásoknak. Vállalok:
komplex ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTÉST, EGYÜTT TANULÁST. Házhoz
is megyek. Általános- és középiskolai tanár, rendszerszervező. Tel:
30/551-6994
*OROSZ NYELVTANULÁS ANYANYELVI TANÁRNÁL. VÁLLALOK
TOVÁBBÁ FORDÍTÁST ÉS TOLMÁCSOLÁST IS. Tel: 30/466-7503

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: 6-12-ig. Tel: 30/556-8374
*CIPŐ-TÁSKA ÜZLETÜNK ELKÖLTÖZÖTT a Gödöllő, Bajcsy-Zs.
u.2. sz alól a GÖDÖLLŐ, PATAK TÉR 1. sz alá. Szeretettel várjuk
régi és új vásárlóinkat!
*KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
*ELADÓ ÜLŐGARNITÚRA 1db 2 személyes, ággyá nyitható, és
1db fotel fa berakással jó állapotban. Iár: 20.000,-Ft. Tel:
30/370-3766
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*Hűtőláda 200 literes, Leg Magic fitness gép, Canon fénymásológép
– közepes méret - eladó. Érd: este 28/412-262, 70/222-8606
*Négykerekű, fékezhető, összecsukható új járókeret áron alul
eladó. Érd: 30/524-0225
EGYÉB
*ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK IDŐS HÁZASPÁRRAL VAGY
EGYEDÜLÁLLÓ IDŐS EMBERREL. Tel.: 30/727-7667.
*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 fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
*TÁRSAT KERES? NÁLUNK MEGTALÁLHATJA! ORSZÁGOS
TÁRSKERESŐ IRODÁNK MINDEN KOROSZTÁLYNAK SEGÍTSÉGET
NYÚJT! 20/504-9910 http://godollo.ctk.hu
*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
*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.
*Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-hárs 1500 Ft +üveg. 720 ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó György
Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913
*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
*6 hetes szürke kiscicák (fiú-lány) szerető gazdit keresnek.
Egyenként v. együtt is elvihetők! – Keverék labrador 2,5 éves
fekete „Berci” kutyus szintén szerető gazdit keres, kertes házba!!
20/996-7608

Cselekvés:
Tervezéstől
a megvalósításig
Cselekvés motorja a motiváció
Melyikünk ne ismerné a halogatás csapdáját, "Ej
ráérünk arra még", "majd holnap", "majd, ha több
időm / pénzem lesz". Ha azt veszed észre, hogy
folyamatosan halogatod a nyelvtanulást, akkor
elsőként két dolgot ellenőrizz: van-e leírt nyelvtanulási célod és belső, valós motivációd. A
legjobb, ha örömet találsz magában a nyelvtanulás folyamatában. Ha csupán külső tényezők
kényszerítenek, akkor természetes, hogy halogatsz.
Keress olyan tanulási környezetet, ahol örömmel
tanulsz, ahol jó a társaság, érdekesek, élvezetesek
a nyelvórák. Keress és találj olyan tanulási formát, amely a Te személyiségedhez, tanulási stílusodhoz, céljaidhoz leginkább passzol.
Miért fontos a rutin?
Newton I. törvénye (Tehetetlenség) a szokások
kialakítása esetében is működik. Ugyan
erőfeszítés, energia és önfegyelem kell egy új
szokás, rutin bevezetéséhez, ha azonban kialakul
a rutin, nagyon pici energiákkal fent lehet azt tartani. Gondoljunk csak a fogmosásra. Emlékeim
szerint nekem évekbe telt gyermekkoromban,
mire tényleg automatizmussá vált. Most azonban,
ha altatáskor elalszom a gyerekeimmel, képes
vagyok akár éjfélkor felkelni és fogat mosni, mert
egyszerűen rossz érzés, ha nem teszem meg.
Alakítsd ki a saját nyelvtanulási rutinodat!
Mikor és hányszor jársz nyelvórára, mikor
tanulsz otthon. Hogyan tudsz napi 10-15 percet
beilleszteni az életedbe.
Már mindent megpróbáltam, mégsem megy
Sokszor látok olyan nyelvtanulókat, akik már mindent megpróbáltak és mégsem jutnak egyről a kettőre. Ebben az esetben legtöbbször egy vagy több
önkorlátozó hiedelem áll a háttérben. Sokszor
ezek a hiedelmek saját számunkra is rejtettek,
valahol a tudattalan elménkben gyökereznek. Ez
lehet sikerkerülés vagy kudarckeresés, erős
önbizalomhiány, vagy valamilyen hibás önképből
eredő tévhit (pl. én nem vagyok elég okos). Ebben
az esetben első lépésként igyekezz kideríteni, hogy
melyek azok a hiedelmeid, melyek korlátozzák a
céljaidat, visszatartanak.
Egy másik, sok sikeres ember által alkalmazott
technika is segíthet: összpontosítsd gondolataidat
arra, hogy milyen szeretnél lenni, ahelyett, hogy
milyen vagy most. Például: képzeld el magad,
amint gátlások nélkül szabadon beszélgetsz egy
anyanyelvűvel angolul. Próbáld meg a jelenetet
minél életszerűbben elképzelni. Mielőtt leülsz
nyelvet tanulni "vetítsd le" magadnak ezt a
jelenetet. Próbáld ki! Hihetetlen, de működik.
Élményekben gazdag, eredményes nyelvtanulást!
Csősz Ildikó
OktaTárs Nyelvstúdió - Gödöllő, Kandó K. u. 2.
www.oktatars.hu/angolul
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
JÚLIUS 27.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Richter Ingrid, Fácán sor 61., Dr.
Takács Irma, Akácfa u. 21.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Bartókné Sz. Ágnes, Szabó Pál u.
17.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Erdélyi Éva Erika, Kör u. 10.
A Városi Mozi belépőjét
nyerte: Tóth M. Jánosné, Sió u.
6., Czomba Józsefné, Szabó Pál
u. 51.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Jenei Istvánné,
Kandó K. u. 42.

