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Nagy siker volt a Gödöllői Helyi Élelmiszer Tanács által szervezett Babat-völgyi
aratási ünnep.
(4. old.)

Deák Nagy Marcell aranyérmes lett 400
m-es síkfutásban a Tallinnban rendezett junior atlétikai Európa-bajnokságon.
(8. old.)

Emlékezés a történelmi eseményekre

Maradnak a rendőrök

Barokk hét a Barokk Évben

Testületi ülés
Bozsó Zoltánnak, a Gödöllői
Rendőrkapitányság vezetőjének köszönetnyilvánításával
és rövid tájékoztatójával kezdődött meg a képviselő-testület július 21-ei rendkívüli ülése.

Augusztus első és második hétvégéjén különleges rendezvénysorozat helyszíne lesz városunk.
Ekkor kerül sor a gödöllői Barokk Év központi eseményeire, melyekkel Mária Terézia királynő 260
évvel ezelőtti látogatására és Gróf Grassalkovich I.
Antal halálának 240. évfordulójára emlékezünk.
Az ünnepi hétvégeken számos színes kulturális,
művészeti program várja az érdeklődőket. Túllépve a korábbi évek hagyományain, az idén a kastély mellett a város főtere, és templomai is érdekes látnivalókat kínálnak majd.
Az ünnepi rendezvények a kastély új
időszaki kiállításával kezdődnek augusztus 5-én. Ekkor nyílik meg a felújított Rudolf-szárnyban a „Kincses
templomok – Grassalkovich I. Antal,
a barokk főúr egyházi mecenatúrája”
című időszaki kiállítás.
Grassalkovich I. Antal az Itáliából
érkező barokk stílusirányzatot alapul
véve kapcsolta be Gödöllőt az építészeti, kulturális véráramba. Ezzel
nem csak gazdasági, hanem művészeti perspektívákat is felvázolt a kastély
és térsége előtt. A gróf 33 templomot
építtetett, többségét a magyar barokkrokokó művészet élvonalába tartozó
kegytárgyakkal ékesítve. A kiállítás a
templomokban, plébániákon fellelhető műkincseket összegyűjtve igyekszik bemutatni a barokk főúr páratlan
művészeti ízlését, Grassalkovich I.
Antal (1694-1771) alakját, egyházi
kapcsolatait és mecénási tevékenységét. Nem csak a tárgyiasult művésze-

tet támogatta, hanem a barokk életérzés, a barokk kultusz és a szentek
devóciójának terjesztője is volt. Nepomuki Szent János iránti tisztelete
például számos településen vált hagyománnyá.
A
kincstárakban,
templomokban,
plébániákon, múzeumokban fellelhető műkincsek
összegyűjtve kerülnek bemutatásra
kiállításunkon, bizonyítva a barokk
főúr páratlan művészi ízlését.
A mostani kiállítás új megvilágításba helyezi majd a gróf egyházi mecénási tevékenységét, tekintve, hogy
az idevágó anyag még sohasem volt
együtt látható, sőt nem kevés olyan
tárgy is bemutatásra kerül, amelyek-

kel először találkozhat a szakma és a
nagyközönség.
A kiállítást Kresz Albert fotóművész képei nyitják azokról a templomokról, amelyeket egykoron Grassalkovich Antal támogatott. A látogatók
megismerhetik a főúr életútját, valamint kiterjedt kapcsolatrendszerét. A
tárlaton kiállítják a Mária Terézia alapította Szent István-rend díszruháit,

emlékérmét, alapszabályát, a királynő
által adományozott miseruhát, palástot, valamint a gróf személyes iratait,
relikviáit is. Mindezek mellett bemutatják a Váci Egyházmegyei Kincstár,
valamint a plébániák által küldött
XVIII. századi miseruhákat, kelyheket, szobrokat, festményeket.

A tanácskozáson a rendőrkapitány
beszámolt az európai uniós elnökség
alatt végzett rendőri munkáról, és
megköszönte azt a segítséget, amit
ebben az időszakban a várostól kapott. Mint mondta, kiváló a várossal való kapcsolat és a szoros
együttműködés is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy azt a feladatot, amit
az elmúlt fél évben a több mint háromszáz rendezvény biztosítása jelentett, sikerült problémamentesen
megoldani.
Jó hírként bejelentette, hogy a
rendezvények ideje alatt városunkban szolgálatot teljesítő rendőrök
közül negyvenkét fő augusztus 1jétől a Gödöllői Rendőrkapitányság
állományába kerül. Ilyen nagy mértékű létszámemelésre még nem volt
itt példa. Ez lehetőséget ad arra,
hogy megduplázzák a közterületen
szolgálatot teljesítő rendőrök számát.
Bozsó Zoltán kijelentette, fontosnak tartja, hogy bűncselekmények
száma továbbra se növekedjen!

(folytatás a 6. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon)

Képviselő-testületi ülés

Személyi és pályázati döntések
(folytatás az 1. oldalról)

15 millió az új jelzőlámpás
csomópont kialakítására
Egyhangú támogatásáról biztosította
a képviselő-testület a LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt-vel létrejövő
megállapodást, aminek keretében Szabadság út–Testvérvárosok útja kereszteződésében kialakításra kerülő jelzőlámpás csomópont létrehozásához az
önkormányzat 15 millió Ft-ot biztosít.
A LIDL az általa megvásárolt SzentGyörgyi Albert út 1. szám alatt élelmiszer áruházat kíván építeni, és ehhez
kapcsolódóan korszerűsítéseket végez
a 3-as főúton. Ennek során létesül az új
lámpás csomópont is, ami több mint
100 millió forintba kerül. A testület a
támogatásról még május 19-ei ülésén
döntött, s mostani „Megállapodás” ennek a szándéknak a megerősítése. A
fejlesztéssel a terület több évtizedes
közlekedési problémája oldódhat meg.

Pályázati forrásra pályázik a
város a közösségi közlekedés
átalakításához
Gödöllő önkormányzatának tervei
között már régebb óta szerepel a helyi
közlekedés minőségének javítása,
hogy a lakosság minél nagyobb megelégedésére, a lehető legmagasabb
színvonalon, környezetbarát formában
biztosítsa ezt a szolgáltatást. A Közlekedési Operatív Program keretében
most kiírásra került „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése”
pályázaton való részvétel lehetőséget
ad ennek megvalósítására.
A rendelkezésre álló forrás a 20112013 közötti időszakra a KÖZOP5.5.0-09-11 konstrukcióban 63,14 milliárd forint.
Az eredményes részvétel lehetőséget adna a városi közösségi közlekedés
olyan átalakítására, amelynek eredményeként a kor legmagasabb technikai
szintjét elérő közúti, környezetkímélő
közösségi járműveket – akkumulátoros
midibuszokat – állítanának rendszerbe.
Kiépítésre kerülne az ezek kiszolgálását biztosító telephely, ahol környezetbarát energiaellátását biztosító rendszereket építenének ki. A tervek között
szerepel az ipari területek teljes körű
bekapcsolása a városi közlekedés rendszerébe, valamint, egy a kor követelményeinek megfelelő, valós idejű utastájékoztatási és forgalomirányító rendszer kiépítése a járműveken, a megállókban, a végállomáson, és egy ehhez
kapcsolódó diszpécser központban. Az
elképzelésben szerepel egy olyan intermodális pályaudvari rendszer kialakítása, ami a városi buszpályaudvar, a
HÉV-végállomás és a vasúti pályaud-

2011. július 27.

Közélet

2 Gödöllői Szolgálat

var utasforgalmának
összehangolását tenné
lehetővé.
A projekt várható
értéke az előzetes
becslések szerint 1,5-2
milliárd forint között
lesz. Az ennek előkészítésére pályázható 6
százalékkal számolva
az előkészítési projekt
értéke 90-120 millió
forint értékű, 100 százalékos támogatási intenzitás mellett saját forrást nem igényel.
A javaslatot a képviselő testület tagjai közül egy nem szavazattal szemben
tizenketten támogatták.
Míg Kovács Barnabás (MSZP) ehhez kapcsolódva arról érdeklődött, milyen elképzelések vannak arra vonatkozóan, hogy a jövő év januárjában
már ne a Volán által diktált feltételekkel kelljen biztosítani a helyi közlekedést, Vörös István (Fidesz) arra volt
kíváncsi, kivel kívánja megoldani 2012
-ben ezt a szolgáltatást a város, valamint az elektromos buszok telephely
kialakításáról tett fel kérdést.
Gémesi György polgármester válaszában elmondta, megvannak az elképzelések a helyi közösségi közlekedés
átalakítására, ennek folyamatban van
az előkészítése. Mint mondta, arra is
fel vagyunk készülve, hogy januárban
kisebb módosításokkal meghosszabbítjuk a Volánnal kötött szerződést. Pályázati kiírás azonban nem lesz –
mondta a polgármester –, mivel a jelenlegi körülmények között a hazai piacon
nincs versenytársa a Volánnak. Ezt igazolták az előző évek tapasztalatai is.
Egyúttal leszögezte, a céggel az önkormányzatnak jó partneri kapcsolata van.
A legfurcsább véleményt Futás Levente (Fidesz) fűzte hozzá az előterjesztéshez, aki kijelentette: azért nem
támogatja ezt a pályázatot, mert ezek
az „űrháborúra, illetve az „űrprogramra készülő” midibuszok nem megfelelőek a szűk gödöllői utcákon való közlekedésre.

Állagmegóvás a Testőrlaktanyán
Gödöllő önkormányzata a múlt esztendőben hosszas egyeztetéseket követően vásárolta meg a Testőrlaktanyát a
Dimenzió Kft-től. A műemléki jellegű
kategóriába sorolt ingatlan rendkívül
rossz műszaki állapotban került az önkormányzat tulajdonába. A tavasz
folyamán elkészültek a faanyagvédelmi, a geotechnikai és a statikai vizsgálatok.
A statikai szakvélemény több pontos
listát állított össze az azonnali beavat-

ILYEN VOLT… ILYEN LETT

kozást igénylő feladatokról:
- A főbejáratnál elhelyezkedő helyiség feletti, és a lépcsőfeljáró melletti
födém aládúcolása nehézállványzattal,
- a sérült cserepek cseréje, a hiányzók pótlása,
- a sérült tetőszerkezeti csomópontok alátámasztása,
- a meglévő külső és belső dúcok
korhadt elemeinek cseréje, a kiékelések biztosítása,
- a csapadék lefolyó csatornák vizeinek elvezetése az épülettől,
- a főbejárati ajtó kőkeretének alátámasztása.
Az állagmegóvásra az önkormányzat költségvetésében szerepel előirányzat. A jelenlegi szabályozás szerint ez
esetben a szükséges eljárás a közvetlen
ajánlattételi felhívással induló, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás. E ren-

delkezés az ajánlatkérő részére lehetőséget ad arra, hogy amennyiben az
adott építési beruházás mértéke nem
éri el a nyolcvan millió forintot legalább három ajánlattevőnek egyidejűleg, közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívást küldjön. A beszerzési célokmányokat egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület.
Az előterjesztés vitájában Vörös István (Fidesz) képviselő kérdés dömpinget intézett Gémesi György polgármesterhez, melyekben többek között
azt firtatta, miért kellett megvásárolnia
a Testőrlaktanyát az önkormányzatnak,
miért került a korábbi tulajdonos Dimenzió Kft-hez az ingatlan, annak milyen felújítási kötelezettségei voltak, és
azok elmulasztásának voltak-e következményei.
A polgármester válaszában részletesen ismertette az épület viszontagságait
(Amiről lapunkban már többször is beszámoltunk – a szerk.), így többek között azt is, hogy azt nem az önkormányzat adta el, hanem a Kastély Kht-t
korábban felügyelő miniszteri biztos
döntött az értékesítéséről. Az építményt az önkormányzat, mint kisebbségi tulajdonos azért vitte be apportként a Kht-be, mert abban bízott, hogy
így, a kastély részeként, sikerül forrást
szerezni a felújítására. A sajnálatos eladást követően azonban az állapota folyamatosan romlott. Most lehetőség
nyílik az állagmegóvásra, és – mint
mondta – bízik abban, hogy a felújítás
után újabb értéke lesz városunknak.
Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy

Első alkalommal: trágárság a
tanácsteremben –
Stílusgyakorlat?
Méltatlan vita övezte a városházán a G-Magistratus Zrt. új vezérigazgatójának
kinevezését. Előbb a fideszes Vörös István kért szót, aki hozzászólását úgy
kezdte: „Bár a jelölt személyével és a benyújtott pályázati anyaggal kapcsolatosan semmiféle kifogás nem merülhet fel részünkről, és támogatásra is alkalmasnak tartanám…”, – ezek után azonban mégis inkább új pályázat kiírását
kérte, azzal az indokkal, hogy ami most lezárult az nem volt elég széles körben
meghirdetve.
Futás Levente (Fidesz) képviselő már „mélyebb vizekre evezett”, ő olyan
konkrét adatokat kért számon, ami nem is a pályázatra, hanem a G-Magistratus Zrt. korábbi kötelezettségvállalására vonatkozott.
Gémesi György – bár mint mondta az ülés tárgya nem a G-Magistratus Zrt.
gazdálkodása volt, hanem az új vezető megválasztása – részletes választ adott
a felvetésekre. Kifejtette, a szálloda szobakihasználtsága jelenleg 44 százalékos a tervezett 50 feletti helyett, de ez így is jobb mint az országos átlag, ami
ma a háromcsillagos szállodák esetében 40 százalék alatt van. A recesszió ezt
az ágazatot sem kíméli, mint ahogy érzékelteti hatását az itt lévő üzleteket esetében is, amiket a tervezettnél 50 százalékkal alacsonyabb áron tudtak bérbe
adni. A szálloda és a hozzá tartozó létesítmények még mindig nyereségesek, de
a tervezettel ellentétben, az említett okok miatt nem tudják teljes mértékben
fedezni a korábban a felújításra felvett hitel törlesztő részleteit. A 20 éves futamidejű kölcsön visszafizetését részben a nyereségből fedezik. Mint ismeretes, a jó megállapodásnak köszönhetően az első két évben a nyereség és a törlesztőrészlet közti összeget 100 százalékban a beruházó pótolta. A harmadik
évben ez az arány 75 százalék volt, míg a negyedikben 50 százalékban köteles

az épület visszavásárlását annak idején
a Fidesz-frakció is egybehangzóan támogatta.
A Dimenzió Kft. szerződésben vállalt kötelezettsége elmulasztásának következményeire tért ki hozzászólásában Kovács Barnabás is, aki úgy vélekedett, mivel a városnak van tulajdoni
aránya a Kastély Kht-ban, ott lehetne
lépéseket tenni annak érdekében, hogy
történjen meg a felelősségre vonás a
szerződésben foglalt kötelezettségek
elmulasztása miatt.
Gémesi György erre válaszul elmondta, erre korábban többször is történtek kísérletek – legutóbb épp Révész T. Mihály tett rá kísérletet – de a
többségi tulajdonos megakadályozta.
Egyben ígéretet tett arra, hogy ismét fel
fogja vetni ennek a lehetőségét.

Varga Zsolt lett a
G-Magistratus Szálloda Zrt.
vezérigazgatója
Éles vitát követően döntött a képviselő-testület a G-Magistratus Zrt. új vezérigazgatójának személyéről. A kiírt
pályázatra hárman jelentkeztek, de a
kiírás feltételeit csak egy pályázó teljesítette.
Varga Zsolt megfelelő szakmai ismeretekkel és alapos helyismerettel
rendelkezik. Mint a szálloda korábbi
üzemeltetője – tisztában van a szálloda
helyzetével, műszaki állapotával és betekintése van a G-Magistratus Zrt. gazdasági helyzetébe is.
Szerződése határozatlan időre szól,
30 napos felmondási határidővel.
(ny.f.)

ezt megtéríteni. Ezt követően a nyereség és a törlesztő részlet közti különbség
teljes egészében az önkormányzatot terheli. Nem szabad megfeledkezni arról –
mondta a polgármester –, hogy míg korábban egy patkányfészek volt, ma egy
működő szálloda van a városközpontban, ami hiánypótló szolgáltatást nyújt, és
jelentős értéket képvisel; mindemellett 2 milliárd forinttal több lett a város vagyona. Bízunk abban, hogy a recesszió sem tart örökké, s amennyiben városban
a turizmus fejlesztési szándékok felgyorsulnak, a kihasználtság is növekedni
fog és minimálisra csökken a várost terhelő kötelezettség.
Elmondta, Varga Zsoltot megfelelőnek tartja a feladatra. A pályázat kiírásának
célja elsősorban az volt, hogy felmérjék, van-e Gödöllőn olyan személy, aki a
kívánalmaknak megfelel. A pályázatokból egyértelművé vált, hogy Varga Zsolt a
megfelelő személy.
A felvetésekhez több hozzászólás is érkezett lokálpatrióta részről, amelyek azt
hangsúlyozták, megfelelő vezetés nélkül félő, hogy a szálloda nem lenne képes
kihasználni azokat a lehetőségeket, amiket az elmúlt fél év EU-s elnökségi időszaka nyújtotta ismertség jelent.
A válasz azonban nem felelt meg a fideszes képviselőknek, Vörös István egyenesen kioktatásnak nevezte, Futás Levente pedig, meg sem hallgatta, időközben ugyanis elhagyta a termet, becsapva maga mögött az ajtót.
Futás azonban nem végleg távozott: a szavazás után, amikor a polgármester
zárt ülést hirdetett visszatért a terembe. A kifelé igyekvők még jól hallhatták,
amint képviselőtársa kérdésére, hogy miért ment ki, úgy válaszolt: „Nem voltam hajlandó hallgatni a seggnyalókat.”
A kijelentés a lokálpatrióta képviselőket és a polgármestert egyaránt felháborította, Gémesi György nyilvános bocsánatkérésre szólította Futás Leventét.
Bár a tanácsterem korábban is komoly vitának volt a helyszíne, a képviselők
mindig igyekeztek a lakosság által rájuk ruházott pozícióhoz méltóan viselkedni. De hát változnak az idők, s van, akinél a stílus is.
A stílus pedig – ahogy a neves francia tudós Georges-Louis Leclerc mondta –
maga az ember…
(ny.f.)

A Gödöllői Királyi Váró a Norvég Alap 1.337 millió eurós támogatásával újult meg.
Közös érdekünk, hogy vigyázzunk rá!
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Folytatódik a helyi buszközlekedés felmérése

Együttműködési szándéknyilatkozat Jangcsuval

Átfogó kép a helyi közlekedési szokásokról Szélesebb kapcsolat
Az év elején kezdődött meg, és
a nyár folyamán folytatódik az
a felmérés sorozat, amelynek
keretében az önkormányzat átfogó vizsgálatot készít a gödöllői közlekedési szokásokról. A
kezdeményezés célja, hogy a
jövőben a korábbinál színvonalasabban, a lakossági igényekhez jobban igazodóan alakítsák a helyi buszközlekedést.
Mivel az önkormányzat éves
szinten 100 millió forinttal támogatja a Volánbuszt a helyi
közlekedés biztosítása érdekében, ezért kiemelten fontosnak tartja, hogy a lakosság elégedett legyen a szolgáltatás
színvonalával.
Az igényfelmérés első szakasza februárban és márciusban zajlott le. Ennek során 1300 kérdőívet töltöttek ki,
illetve küldtek vissza az utazók. A felmérés a busz mellett a vasúti és a
HÉV igénybevételt is vizsgálata.
Arra a kérdésre, hogy melyik közlekedési eszközzel utazik a városban
a leggyakrabban, a válaszadók 65
százaléka jelölte meg az autóbuszt.
Ezt a szolgáltatást az utazók 66 százaléka napi rendszerességgel veszi
igénybe. A városon belül leggyakrabb
a legforgalmasabb közlekedési csomópontokat (vasútállomás, buszpályaudvar, HÉV-megállók), a városközpontot (Szabadság tér), valamint a
nagy lélekszámú, de a centrumtól távolabb eső lakónegyedeket (Hegy
utca–Blaha, Klapka utca–Máriabesnyő–Fenyves; Királytelep) jelölték
meg célként a megkérdezettek.
A legtöbben, 31százalék iskolába
járásra használja a helyi járatot, míg
munkába járásra mindössze 23 százalékuk. Egészségügyi intézmény felkeresése és ügyintézés céljából egyaránt az utasok 14-14 százaléka száll
buszra. A felmérésben részt vevők 16
százaléka naponta utazik a fővárosba,
tehát más tömegközlekedési eszközt
is igénybe vesz, szintén 16 százalék
hetente többször, 40 pedig nagyon ritkán megy be Budapestre.
A megkérdezettek 42 százaléka naponta igénybe veszi a helyi buszjáratot, a hetente többször utazók pedig
16 százalékot tesznek ki.
Mint az a felmérésből kiderült, az
utasok 20 százaléka 65 éven felüli, tehát ingyen utazik, míg 61 százalékuk
vásárol bérletet, 19 pedig jegyet vált a

Július 21-én, csütörtökön Gödöllőre látogatott a kínai Jangcsu (Yangzhou) városának küldöttsége, amelyet dr. Gémesi
György polgármester fogadott
a Városházán. A mintegy 4,6
millió lakosú Jangcsuval Gödöllő együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá.

helyi járaton. Ez persze nem azt jelenti, hogy ők valamennyien ki is fizetik a teljes viteldíjat: az utazók 70
százaléka ugyanis igénybe vesz valamilyen utazási kedvezményt (diák,
nyugdíjas).
A válaszadók által felállított igénysorrendben első helyen a járatok sűrítése szerepel. Második helyen áll a
sorban, hogy a buszmegállók jól
megközelíthetőek legyenek, valamint
szintén sokan tartják fontosnak, hogy
úti céljukat átszállás nélküli érhessék
el. Hasonlóan nagy az igény olyan
kombinált jegyekre és bérletekre,
amelyek a helyi buszjárat mellett a
HÉV-re, vonatra, vagy a helyközi Volán-járatokra is érvényes.
A legtöbb panasz a menetrenddel, a
járatsűrűséggel, valamint a csatlakozások hiányára vonatkozott. Többen
szóvá tették azonban a buszpályaudvar rendezetlen viszonyait, annak
szemetességét, az utastájékoztatás–
információ hiányát, illetve a buszok
komfortfokozatáról is sokan úgy vélekednek, hogy az nem felel meg az
elvárásoknak.
Az igényfelmérés során szintén
megvizsgálták a HÉV és a MÁV által
bonyolított forgalmat, erre valamenynyi gödöllői megállóban sor került,
hétköznapi és hétvégi viszonylatban
egyaránt. A felmérés kiterjedt a leszállók továbbutazási szándékára is.
Ez alapján megállapítható, hogy a vonatról leszálló utasok 30-40 százaléka
a városközpont irányába kíván továbbutazni. Ezt jelenleg csak HÉVvel tudják megoldani, és azt is csak
korlátozott formában.
A külső területekre (pl. Királytelep,
Hegy utca) az eljutás a vasútállomástól csak körülményes átszállásokkal

oldható meg. Bár van olyan helyi
buszjárat, ami érinti a vasútállomást,
de az csak reggel és délután közlekedik, és mindössze két-két alkalommal.
Felmérték P+R parkolók iránti igényeket is. Ennek eredménye szerint
tömegközlekedést igénybe vevők 63
százaléka nem tekinti magát érintettnek a kérdésben, mivel kizárólag tömegközlekedést használ. 15 százalékuk szerint a buszállomásnál, 12 szerint a HÉV vonalán, 10 százalék szerint a vasútállomáson lenne igény
ilyen létesítményre. Ezek a kiegyensúlyozott arányok, a szakemberek
szerint azt mutatják, új P+R parkoló
kialakításának mindegyik helyen lenne létjogosultsága.
A szakemberek által feldolgozott
válaszok elsősorban a tömegközlekedésben érintettek, elsősorban a buszozók véleményét tükrözi. Természetesen a felmérés során igyekeztek minél
szélesebb kört vizsgálni, ezért is terjesztették ki a vizsgálatokat a HÉV-re
és a MÁV-ra, és ezért juttatták el lapunkon keresztül a kérdőívet valamennyi gödöllői otthonba. A beérkezett válaszokból azonban kiderült,
hogy a gépkocsival közlekedők jelentős része passzív maradt, amit azért is
sajnálnak, mert az ő válaszaikat, javaslataik is fontosak az átfogó értékelés szempontjából.
A felmérés nyári szakasza július
közepén kezdődött meg, és augusztus
4-ig tart. A nyári pótmérés során
ugyanazokat az útvonalakat mérik le
mint az év elején. A vizsgálat célja,
hogy feltérképezzék, mekkora az átlagos munkanapokhoz képest a nyári
visszaesés.

A szándéknyilatkozatot dr. Gémesi
György és a jangcsui küldöttség vezetője, Hung Csin-hua (Hong Jinhua) látta el kézjegyével. A kínai léptékkel kisvárosnak számító Jangcsu
delegációjának vezetője hangsúlyozta: azért esett a választásuk Gödöllőre, mert több hasonlóságot is találtak a két város
között.
Az egyik az,
hogy mindkét város jelentős műemlékekkel rendelkezik, illetve a
tudományos élet
területén is komoly, világszínvonalú munka folyik. Hung Csinhua hangsúlyozta, véleményük

szerint Gödöllő és Jangcsu egyformán vonzó turisztikai célpont – amelyek arról (is) híresek, hogy területének jelentős hányada zöldterület, illetve erdő.
Éppen ezért az együttműködést a
műemlékvédelem és a kutatás-fejlesztés területén szeretnék szorosabbra fűzni. Jangcsu városának küldöttsége először 2009 októberében járt
Gödöllőn – akkor még kapcsolatfelvétel céljából.
A delegáció tagjai ezúttal az egyetem területén lévő Biotechnológiai
Kutatóközpontot tekintették meg,
majd a városközpontban tettek sétát,
végül a királyi kastélyba is ellátogattak.
(t.a.)

Biotechnológiai Kutatóközpont

Energetikai megújulás
Befejeződött a gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont épületének energetikai felújítása. A projektet
az intézet több mint 220 milliós vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósította meg.

tóintézet kialakítása, a megújuló
energiaforrások egyre nagyobb mértékű alkalmazása.
További terveik között szerepel,
hogy csatlakoznak a gödöllői geotermális rendszerhez, aminek a kialakítása jelenleg folyamatban van.

Az áprilistól június végéig tartó munkák során mintegy 250 elavult nyílászárót cseréltek ki, az épület új hőszigetelő réteget kapott, valamint korszerűsítették hűtési rendszerét. Ennek
eredményeként az új klímarendszer
már olyan hűtőközeggel működik,
amelynek nincs ózonkárosító hatása.
A felújítás eredményeként a téli
hónapokban jelentősen csökken az
épület hővesztesége, a nyári időszakban pedig kisebb lesz az átmelegedés,
s így kevésbé lesz szükség klímaberendezések használatára, ami várhatóan pozitívan befolyásolja az áramfogyasztást. Mindezekkel éves szinten akár 18-20 millió forintos megtakarítás is elérhető.
Az intézmény vezetése egy modern, energiatakarékos kutatóközpont
létrehozásán dolgozik. És már eddig
is jelentős lépéseket tett a környezettudatos működés érdekében. Egyebek
mellett már korábban felújították az
épület árnyékolórendszerét, valamint
napkollektorokat szereltek az épület
homlokzatára, ami a melegvízellátást
segíti. A cél egy valóban „zöld” kuta-

Mint azt az ünnepélyes átadón dr.
Burgyán József főigazgató elmondta, ez a felújítás jó példa arra, hogy
nehéz gazdasági körülmények között
is lehet sikeres projektet végrehajtani.
Egyúttal megköszönte az intézet korábbi vezetésének azt a munkát, amit
a program sikeres végrehajtásáért
tett.
Kitért arra is, hogy a jövőben szeretnének az eddiginél nagyobb mértékben bekapcsolódni Gödöllő életébe, szorosabb kapcsolatot kialakítani
a helyi oktatási intézményekkel.
Ez a projekt jól illeszkedik a város
fejlesztési stratégiájába is, aminek a
része a geotermális energia hasznosítása is – jelentette ki Gémesi György
polgármester az ünnepségen. Mint
mondta, nem ez az egyetlen gödöllői
környezettudatos program: hasonlóan
fontos törekvés, hogy a belső buszhálózat jelenlegi gépjárműveit elektromos buszokra cseréljék, valamint
megemlítette, hogy a városban már
folynak kísérletek a szélenergia hasznosítására is.

(k.j.)

Minden egy helyen a városközpontban

Megújult a VÜSZI ügyfélszolgálata
Mindössze néhány lépésre korábbi irodájától, mégis új helyen, szebb, komfortosabb környezetben várja ügyfeleit a
VÜSZI Kiemelten Közhasznú
Kft., a Dózsa György út 12.
szám alatt megnyílt új ügyfélszolgálati irodájában.
A 85 négyzetméter alapterületen iroda, négy munkahely, ügyfél és szolgálati mosdók kaptak helyet. Az új
helyszínen a VÜSZI Kft. tevékenységeivel, a városüzemeltetési kérdésekkel kapcsolatos feladatkezelés és
kontrolálás zajlik, de az ügyfeleknek
meghatározott időpontban lehetőségük nyílik a részlegvezetőkkel, vagy
az ügyvezetővel történő személyes
egyeztetésre is. A fejlesztésre 11,4
millió forintot fordított a VÜSZI Kft.
A tervek között szerepel, hogy az iroda jövőre olyan komplex szolgáltatást
nyújtson, ahol a gödöllőiek valamenynyi, a város által nyújtott szolgáltatással
(útkezelés, parkolás, távhő) kapcsolatos
ügyeiket egy helyen intézhetik.

Folyamatban van egy olyan adatbázis kialakítása is, ami lehetővé teszi
egy információs központ működését
– nyitvatartási idők, más szolgáltatások elérése iránti érdeklődők számára. A központ rövidesen diszpécser
irodaként is működhet, ahol a városban található különböző szolgáltatók,

elsősorban kisiparosok munkaidőn
kívüli, hétvégi munkavégzésének koordinálásával (pl. víz-, gáz-, fűtés-,
villanyszerelők, vagy a rendszerbe
bejelentkező bármilyen vállalkozók)
segíthetik az érdeklődőket.
(b.z.)

(ny.f.)
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Átadták a Gödöllő Egészségügyéért Díjakat

Helyi élelmiszergazdaság a nap alatt

Városi Semmelweis-nap

Családi nap Babatpusztán

Hagyományosan a városi Semmelweis-napon adták át a Gödöllő Egészségügyéért Díjakat, amit Gödöllő Város Képviselő-testülete 1998. évi 12.
számú önkormányzati rendeletében
az egészségügy, valamint a szociális
területen elért kimagasló teljesítmény, vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkavégzés elismerésére hozott létre. A Művészetek
Házában megtartott ünnepségen az
idei esztendőben Samu Jánosné szociális gondozónő, Dr. Oraveczné Dr.
Kiss Éva diabetológus főorvos, és a
Kossuth Lajos utcai Bölcsőde Szakmai Közössége részesült az elismerésben, amit a bölcsőde munkatársai
nevében Pálfi Sándorné intézményvezető vett át.

Az egyetem babatvölgyi biokertészeti
tanüzemében aratási bemutatóval
kezdődött a Gödöllői Helyi Élelmiszer Tanács családi vasárnapja július
10-én, amelynek az volt a célja, hogy
serkentse a helyi élelmiszerek termelését, feldolgozását és fogyasztását.
Ez ugyanis – nyugat-európai példák
bizonyítják – egyidejűleg segíti a
gazdák megélhetését, a helyi közösségek erősítését, szolgálja az egészséges és biztonságos élelmiszerrel való ellátást, továbbá a környezet stabilitását, a táj fenntartását.

Samu Jánosné szociális
gondozónő
Az Egyesített Szociális Intézményben közel 20 éve áll alkalmazásban.
Kezdetben irodai munkát végzett,
míg 11 évvel ezelőtt az új intézményvezető látva az ő szociális érzékenységét, nagy fokú empátiás készségét,
áthelyezte gondozói munkakörbe, az
Idősek Otthonába.
A gondozónői munkát nagy szeretettel végezte, s hogy szakmai ismereteit bővítse, 2002. évben megszerezte
a szociális gondozó és ápoló szakképesítést, majd ezt követően is folyamatosan tovább képezte magát. Nagy
érdeklődéssel fordult a demens, szellemileg leépült betegek ápolása-gondozása felé.
Továbbképzéseken új módszereket, technikákat sajátított el annak érdekében, hogy személyre szóló, betegközpontú ápolást tudjon biztosítani az ellátottak dementálódásának
megelőzése és kezelése érdekében.
A fővárosi fenntartású Szociális
Otthon által megalakított Demens
Szakmai Műhely tanácskozásain
rendszeresen részt vesz. Munkáját
nagy odaadással és felelősségtudattal
végzi. Teherbírása, alapossága példamutató a kollégái számára.
Szorgalmas jó szakember, aki a
szabadidejét is szívesen feláldozza,

ha az intézményben bármilyen plusz
munka adódik.
Munkaidején túl is sok időt fordít
az ellátottakra. Mély érzésű, nagy
fokú empátiával rendelkező munkatárs, aki nagy szeretettel és türelemmel végzett gondozói munkájával elnyerte a lakók bizalmát, szeretetét,
kollégái megbecsülését.

Dr. Oraveczné Dr. Kiss Éva
diabetológus főorvos
Általános iskolai és gimnáziumi
tanulmányait Gödöllőn végezte,majd
a Semmelweis Orvostudományi
Egyetemen folytatta, ahol 1988-ban
summa cum laude minősítéssel végzett. Ezt követően 2 évig dolgozott a
váci Szőnyi Tibor Kórház gyermek és
csecsemőosztályán. 1991-től 2000-ig
a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
kardiológiai-angiológiai osztályán,
majd a Pest Megyei Diabetológiai
Centrumban – mely egyben a kórház
sürgősségi betegfelvételi osztálya –
végzett gyógyító tevékenységet. Belgyógyászati szakvizsgát 1996. évben,
háziorvosi licence vizsgát 1997. évben, diabetológiai szakvizsgát 1999.
évben, iskolaorvosi és ifjúságvédelmi
szakvizsgát 2002. évben, majd háziorvosi szakvizsgát 2003. évben szerzett. Meghatározó volt életében a kórházban eltöltött idő. 2000-től Budaörsön és Gödöllőn diabetológiai szak-

rendelést vezet. Szakrendelésein
igyekszik mindent megtenni szakmailag, hogy betegei élete szebbé és
derűsebbé váljon. Kezdeményezésére
alakult meg Budaörsön és Gödöllőn a
diabetológiai klub. Gödöllőn és környékén, valamint távolabb is rendszeresen szervez szűréseket cukorbetegség megelőzési céllal, szakmai előadásokat tart. 2003-ban Gödöllőn került megrendezésre az Országos Diabetológiai Kongresszus, melyen az
országos kupát nyerték el.

Kossuth Lajos utcai Bölcsőde
Szakmai Közössége
A Kossuth utcai Bölcsőde Gödöllő
egyik legrégebben működő bölcsődéje. Az intézmény külső és belső környezete a szakmai közösségnek, valamint a szülők által nyújtott támogatásnak köszönhetően folyamatosan
fejlődik. Az itt végzett magas szakmai
színvonalú gondozási tevékenység is
hozzájárul ahhoz, hogy minden évben
jelentős a felvételi túljelentkezés.
Pálfi Sándorné intézményvezető különös figyelmet fordít a hatékony és
racionális gazdálkodás mellett arra,
hogy a szakmai közösség példaértékű
gondozási – nevelési tevékenységet
folytasson. Az intézményben folyó
lelkiismeretes szakmai munkáról nem
csak Gödöllőn, de a város határain kívül is elismerően nyilatkoznak. (b.j.)

Lomtalanítás: előtte vagy utána?

Olvasói észrevételek
Az elmúlt hetekben többen is megkeresték szerkesztőségünket levélben és
telefonon, arról érdeklődve, mikor
folytatódik a tavasszal megkezdett
lomtalanítás. A beérkezett jelzések
szerint a lakók egy jelentős része
ugyanis a régi, megszokott rendszer
szerint készült leadni a feleslegessé
vált, használaton kívüli bútorokat és
egyéb holmikat.
Tájékoztatásunkra többen is megdöbbentek, hogy az idei lomtalanítás
már véget ért. Úgy tűnik a lakosság

egy jelentős része számára félreérthető volt az új rendszer, amit a Zöld Híd
Kft. az idén alkalmazott. A korábbi
évek gyakorlatával ellentétben most
nem helyeztek ki konténert valamennyi utcába, hanem nagyobb gyűjtőpontokat alakítottak ki, ahol nagy
méretű, zárt, őrzött konténerekbe helyezhették el a hulladékot. Ez a lakosság részéről némi szállítást igényelt,
hiszen voltak olyan területek, ahol
10-15 utca lomjait gyűjtötték egy helyen össze. A szervezők úgy gondol-

A programot megnyitó Gémesi
György polgármester kiemelte, hogy
a kezdeményezés az egészséges táplálkozás kultúráját népszerűsítve segítheti Gödöllő ökovárosi fejlesztési
koncepciójának megvalósítását.
Ángyán József vidékfejlesztési
parlamenti államtitkár elmondta,
hogy a családi vasárnapban is testet
öltő gödöllői kezdeményezésből erőt
és hitet merít az egészséges, szermaradvány-mentes élelmiszereket előállító gazdálkodás és gazdálkodók érdekében végzett munkájának folytatásához, élelmiszer önrendelkezésünk
visszaállításához egy olyan korban,
amikor egyre több állam ismeri fel,
hogy ez a program nemzetbiztonsági
ügy.
– A helyi piacok rendszerének erősítése teremtheti meg igazán az élelmiszer és az élelmezés biztonságát, s
tovább gondolva a környezet és a vidék munkahelyek stabilitását – hangsúlyozta az államtitkár, aki egyben az
egyetem professzora. – Ez a tanulsága
az utóbbi idők megannyi élelmiszer
botrányának. Az utólagos ellen-

őrzésekkel ugyanis nem lehet a viszszás helyzeteket elkerülni. A helyi
gazdaságok, a helyi társadalmak erősítésével lehet kitisztítani a piacot
a szeméttől. A kívánatos rendszer
ugyanis önmagát ellenőrzi, hiszen az
élelmiszerek forgalmazása bizalmi
piac. Magyarországon az ökológiai
gazdálkodás méltatlanul hátrányba
kerül – pedig ehhez a gazdálkodási
modellhez kiválóak az adottságaink.
És itt nem kell semmi hókuszpókuszra gondolni, csupán a tradíciók mai
körülményekhez való alkalmazása a
feladat, fejezte be köszöntőjét Ángyán József.
Akik felkeresték vasárnap
Babatvölgyet, azok meggyőződhettek róla, hogy Gödöllő
környékén is megtalálhatók
azok a termelők és élelmiszer-feldolgozók, akik már
kereskedelmi mennyiségben
kínálják a bio-élelmiszert és/
vagy a reformkonyhák alapanyagait.
A galgahévízi Gódor Biokertészet zöldségei, a valkói
Fuchs-tej Kft. házi tejtermékei, a dányi Fazenda Farm lekvárjai
mind-mind az izmosodó családi gazdaságok tényei. Hasonlóan fontos jel,
hogy olyan színvonalas vendéglátó
vállalkozás is részese a Gödöllői Helyi Élelmiszer Tanácsnak, és felhasználója a helyi piac termelői által kínált árucikkeknek, mint a gödöllői
Solier Cafe.
(l.t.)

Élelmiszersegély a rászorulóknak
ták, ezzel a módszerrel elkerülhető az
elmúlt években sok problémát okozó
„lomizás”, és a konténerek környezetében kialakult rendetlenség.
Az új rendszerből adódó félreértések azonban úgy tűnik, újabb problémát szültek: sajnos ugyanis sokan a
szelektív hulladékgyűjtő szigeteket
használják lomtalanításra, ami jelentős többletmunkát jelent mind a hulladékkezelést végző Zöld Híd Kft-nek,
mind a VÜSZI munkatársainak.
(b.z.)

A Gödöllői Kulturális és Szociális
Közhasznú Egyesület a Magyar Élelmiszerbank jóvoltából nemrégiben
élelmiszerosztást tartott a rászorulók
részére.

Mint megtudtuk, 4800 kg lisztet,
7167 kg tésztát, 553 kg kekszet és
1200 kg italport ajándékoztak, amivel
közel 900 gyermek és 1400 felnőtt
mindennapjait tették könnyebbé.
Az idén ez az első alkalom,
hogy étel adományosztásra került sor. A listára azok a családok
kerültek fel, akik önkormányzati
segélyben is részesülnek. Ők
ugyanis megfelelnek azoknak a
szabályoknak, ami alapján részesülhetnek az élelmiszerbank támogatásában.
Szomorú adat, hogy az elmúlt
években a rászorulók köre nem
változott, és a segélyezettek száma sem csökkent.
(ny.f.)

A Gödöllői Baptista Gyülekezet
szeretettel vár minden érdeklődőt
EVANGÉLIZÁCIÓS ISTENTISZTELETEIRE
melyeken
GÁL LAJOS
szeghalmi bapt. lelkipásztor hirdet igét
2011. július 31-én, vasárnap
de. 10 és du. 17-kor
a gödöllői baptista imaházban
(Kornya Mihály u. 2., a Dózsa Gy. úti Shell-kút mellett)
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Felvértezetlenül
Hét halott egy tanyán. Szörnyű családirtás ment végbe. Éjjel fedezi fel
véletlenül egy magányosan járőröző
zsaru. Csak rutinszerűen járta a vidéket, nem számítottak errefelé bűntényre, azért is volt társ nélkül. Amishok lakják a tájat, jámbor, békés emberek, tanyáik egy-két kilométerre
esnek egymástól. Mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, s különös az
életmódjuk. Mintha megállt volna velük az idő, a XIX. században vagy
még korábban. Elutasítják a villanyt,
a telefont, a gépkocsit, egyáltalán,
mindenféle gépet. De még a gombokat sem tűrik meg a ruhájukon. Különösen a nők viselete jellegzetes,
hosszú szoknya, főkötő, melyet kappnak neveznek.
Valamilyen óholland nyelven
beszélnek egymás közt, a körülöttük
élő más amerikaiakat csak angoloknak nevezik. Tulajdonképpen egy
vallási szekta tagjai. Zárt világukba
nincs bejárás, s kijárás számukra is
alig.
A nyomozást vezető Kate Burkholder jól ismeri az amishokat. Valamikor ő is az volt. Már régen nemet
mondott a szigorú szabályokra, az archaikus életmódra. Megtalálva a legyilkolt család egyik lányának, a tizenöt éves Marynek a naplóját, látja,
hogy szintén lázadt. Még az, hogy

munkát vállalt a közeli
város egyik boltjában, a
szülei beleegyezésével
történt, de hogy aztán
nem tudott ellenállni az
új, ismeretlen világ mindenféle csábításainak, már titkolnia kellett előttük.
Szerelmes lett, derül ki a naplóból.
S vakon rábízta magát arra a fiatalemberre, aki elkápráztatta.
Ki volt az a fiú? A naplóban nem
nevezi meg, csak úgy emlegeti, „ő”.
Letehetetlenül izgalmas krimit olvashatunk. Aránylag hamar fény derül a mészárlás minden elképzelhetőnél, haragnál, bosszúnál, rablásnál aljasabb indokára. Már „csak” meg kell
találni a tettest. A tetteseket. Mert kétségtelenné válik, hogy többen voltak.
A szomszéd tanyán lakó kisfiú látott
valamit. Már kamaszodik, szeret leselkedni, különösen a lányokat meglesni. De a tanúvallomása nem sokat
ér. Bizonyos mértékig szellemi fogyatékos, ami betudható annak, hogy
az amishok egymás közt házasodnak.
De ha nem is lesznek fogyatékosok
a gyermekeik, akkor is tudatlanok.
Fogalmuk sincs róla, milyen veszélyek leselkednek rájuk a mai korban.
Mit sem sejtenek például kábítószerről, de még az alkohol hatása is ismeretlen előttük, hiszen az amish családból az is száműzve van. Ártatlan

életmódjuk szép, de veszélyes is. Feltételezhetnénk, hogy olyanokat, akik
a légynek sem vétenek, senki sem
akar bántani, de sajnos nem így van.
Éppen hogy vonzzák azokat, akiknek
a mocsok a terepük. Nem tűrik el közelükben a tisztákat, azokat is igyekeznek minél mélyebbre rántani, de
akár egészen belefullasztani a számukra természetes szennybe.
Valóságos portrét kapunk azokról a
fiatal férfiakról, akik szóba jöhetnek
Mary szerelmeként. Az egyikük öngyilkos lett. Bár akár meg is ölhették.
De ki? Kik? A rendőrnő az utolsó
meccset, az utolsó összecsapást egyedül vívja meg a tanyán, a tetthelyen, a
borzalmak házában.
(Linda Castello: Könyörgés)
-nád-

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

Nem csak Gödöllőn arattak sikert

Díjazott fényfestők
A Múzeumok Éjszakájának egyik kü- montázs stb.) vetíteni. A
lönleges és nagy sikerű programja döntő 2011. június 26.
volt a református templomon bemuta- (vasárnap) a „Duna party”,
tott fényinstalláció. A (más szóval) azaz az Európai Unió Tanáfényfestést Balogh András építész és csának Magyar Elnöksége
Kovács Zoltán zenész készítette, s hivatalos záróeseményének
művük augusztus 13-án este újra lát- kapcsolódó programja volt.
ható lesz.
A szakmai zsűri döntése
A Paint Up! virtuális épületfestő alapján az első díjat Balogh
verseny pályázatát 2011 áprilisában András Miklós és Kovács
írták ki. A résztvevőknek Magyar Tu- Zoltán „Egy éjszaka” című
dományos Akadémia Központi épüle- munkája nyerte.
tének középső homlokzatára kellett –
A bemutató az interneten
az épület architektúrájával harmoni- az alábbi címen tekinthető
záló, zenei aláfestéssel komponált – 3 meg:
perces projektoros kivetítésre alkal- www.epiteszforum.hu/node/19011
mas képanyagot (animáció, videó,
(k.j.)

Új kezdeményezés a Novo Caféban

Nyár esti koncertek
Nagy sikerű koncertek helyszíne volt
az elmúlt hetekben a Novo Café. A
Művészetek Háza kávézója vezetésének nem titkolt célja, hogy többet
nyújtsanak vendégeknek, mint a hagyományos vendéglátóhelyek. Ennek
jegyében indították el néhány hónapja
a városi könyvárral közös kezdeményezésüket, melynek keretében vendégeik a kávé mellé az itt kialakított
„kis könyvtár” kínálatából válogathatnak. Nemrég új programsorozatot
indítottak el, melyben olyan – többségében amatőr – zenekarok adnak koncertet, akik élőzenei produkciójukkal
nyújtanak kellemes kikapcsolódást a
vendégeknek, de neves hazai zenészeket is találunk a fellépők között.
Az elmúlt hetekben már találkozhattak többek között a Géczi-Lencsés-Tömpe trióval, a NeumannCsányi Pop-Jazz Duóval, s a koncertek augusztus 19-ig folytatódnak. A
meghívott előadók között megtaláljuk a nemrég megrendezett Kistérségi

Filmek és gondolatok

Zsöllye mozi
2011. június 21-én a Gödöllői Városi
Könyvtár épületének árkádja alatt különös esemény történt. A sok tekintetben kihasználatlan térhez székekkel
érkeztek fiatalok és idősebbek, hogy
együtt nézzenek filmet. 2011 eleje óta
ugyanis gödöllői fiatalok egy csoportja összefogott, hogy városukban alternatív kulturális programokat szervezzenek.
Az ÉlményDepó elnevezésű csoportosulás célja, a város meglévő kulturális programjai mellett, újabb, fiataloknak és idősebbeknek egyaránt
szóló alkalmak létrehozása.
A szervezők nagy örömére a kezdeményezéshez a Gödöllői Könyvtár
is társult, így a múlt hónap végén sor
kerülhetett az első közös programra:
A Kísérlet című filmet közel harmincan megtekintették, majd hosszas beszélgetést folytattak a film által fel-

vetett etikai kérdésekről. Az ÉlményDepónak és a Gödöllői Városi
Könyvtárnak nem titkolt célja, hogy a
kezdeményezés sorozattá váljon,
mely lehetőséget adhat a generációk
egymáshoz közelebb hozatalára, továbbá a beszélgetésre, a hasznos
együttlét kialakítására.
Július 19-én este nyolc órától David Lynch 1980-ban készült Oscar- és
Golden Globe-díjjal is elismert filmjét, Az elefántembert tekinthették
meg az érdeklődők a Gödöllői
Könyvtár árkádja alatt.
A következő összejövetelre augusztus 23-án 20 órakor kerül sor, ekkor a Dr. Mabuse végrendelete című
filmet mutatják be. A rendezvényre a
belépés díjtalan, a szervezőknek
egyetlen kérése van: mindenki hozzon magával egy széket.
(ny.f.)

A Chopin Zeneiskola nyári tábora
Jazz Fesztivál résztvevőit akiknek ez
kiváló lehetőség a nagyközönség
előtti bemutatkozásra. Az időjárás
függvényében a teraszon megtartott
koncertek hamar népszerűek lettek. A jazz, a rock és a
blues műfajának képviselői
egyaránt helyet kaptak a
meghívott előadók között.
A koncertsorozat elnevezés a 10+1 nevet kapta,
mivel a tíz fellépő közül a
közönség a facebookon választhatja ki, hogy ki az,
akit az utolsó koncerten ismét hallani szeretne.
A szervezők a rendezvénysorozattal elsősorban
a 30-40-50-es korosztályt
igyekeztek megszólítani, a
jelek szerint sikerrel.
A következő hetekben a
Room Service, a Caffe
Company, a Station, valamint Pátkai Rozina és
Tóth Mátyás kettőse lép
közönség elé.A péntek esti
koncerteket ingyenesen látogathatja a közönség.
Pátkai Rozina és
Tóth Mátyás

(k.j.)

Művészetek találkozása
Mindig meglep és reménykedésre buzdít, amikor a gyermekkorban jóra,
szépre, értékek befogadására nyitott
csillogó tekintetek 10-20 év múlva, felnőttkorban is nyíltan, bátran, tettrekészen néznek a világ eseményeire. Az
ilyen tekintetek előre néznek, nagyszerű tettekre sarkallnak és maguk is gondoskodnak arról, hogy világunk jobb
és szebb legyen.
Ez jutott eszembe a „Zene és társművészetek” c. tábor zárókoncertjén a
kastély dísztermében. Ki gondolta volna 28 évvel ezelőtt, hogy a 25-30 kis
zeneiskolással elindított „napközis”
művészeti tábor ilyen bőséges gyümölcsöt hozó fává terebélyesedik. Évről
évre rácsodálkozhatunk, hogy egy hét
alatt hogyan történhet meg ez a csoda?
Ha csak nagyszerű szólóműveket
hallanánk,
gondolhatnánk, hogy kész
darabokat csiszoltak élményszerűvé a művészeti
tábor lelkes tanárai. De
ennél többről van szó. A
zenekari játék, a tánc, a
kézműves foglalkozások,
a drámajáték közössége-

ket alkot, ahol értékteremtő emberi
kapcsolatok születnek. Így aztán hihetetlen művészi igényességgel előadott
műveket hallottunk a tábor szimfonikus zenekarától, Csurgó Tamás vezényletével. Nagy öröm volt hallgatni a
legifjabbak fúvószenekarát is, Fodor
László irányításával, aki bármihez
nyúl, a keze alatt minden kivirágzik.
Köszönet Buka Enikőnek, a tábor
szervezőjének és minden tanárnak,
akiknek munkájára jól illik kétszáz éve
született zeneszerzőnk, Liszt Ferenc
gondolata: „A művész feladata, hogy a
művészet papjaként felemelje és Istenhez vezesse az embereket.” Ez történt a
közös gyökérből táplálkozó művészetek találkozása közben a zeneiskola júniusi táborában.
Ferenczi Anna
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Déryné Széppataki Róza tollából
Grassalkovich herceg orvosa

„Gödöllőn áll a mai napig is herceg Grassalkovich gyönyörű kastélya, melyet azon időben még az a herceg lakott, kit a dicső emlékezetű Mária Terézia királyné emelt
herceggé, – ha jól értettem anyám beszédjéből” – írta
visszaemlékezésében Déryné Széppataki Róza (17931872). A vándorszínészet korának ünnepelt színésznője,
az első magyar opera-énekesnő így folytatta: „És Riedl
orvos ezen hercegnek volt a háziorvosa.”
A doktor keresztnevére nem derül fény, csak annyit
tudni, hogy egy fia és lánya született. Számunkra most
Riedl Nóra érdekes, aki férjhez ment először Prosán doktorhoz, majd annak halála után a bécsi illetőségű, Schenbach (Schönbach) patikáriushoz. Az ő kislánya volt a később nevét magyarosító Széppataki Róza.
A későbbi ünnepelt művésznő gyakorlatilag édesapja
jászberényi gyógyszertárban nőtt fel, és hároméves korában kijelentette, hogy ő is orvos akar lenni, és példaképéül nagyapját választotta. Riedl doktor lánya szívesen mesélt Rózácskájának.
„Az orvos igen kevés időt élvezhetett a saját hatvani
házánál. Az udvarban (értsd gödöllői uradalom) fogatot
tartottak rendelkezésére, mely őt hazaröpítette Hatvanba.
>De hamar visszatérjen orvoskám<, – mondá neki a herA finom étkek készítésének titkát Rózácska édesanyja
ceg, ahányszor csak hazarándult. A herceg igen szerette, a máriabesnyői kolostor szakácsáról tanulta. Mint a szímert páratlan derék ember volt az orvos, ki lelkiismerete- nésznő feljegyzésében olvasható:
sen felelt meg hivatásának. Az orvos jól bírta magát. Volt
„A kolostornak roppant nagyságú gyönyörű kertje és
Hatvanban két háza, két szőleje, az udvar végső részében benne tömérdek gyümölcsfa a legnemesebb fajtákból. A
narancsokat, citromokat mindennemű oltott gyümölcsöket nagy ruhaszárító kosarakkal küldték az orvos házához, kit úgy szerettek a szerzetes urak, mint édesatyjokat.
Így hívták őt közönségesen: atyánk. Nina a kolostor szakácsától tanult mindenféle süteményeket, cukros tortákat
s mindennemű fagylaltokat készíteni, s bizony gondolni
lehet, hogy a különféle ízletes halak készítése sem maradt
háttérben.”
Déryné Széppataki Róza nem ismerte nagyapját, Grassalkovich herceg orvosának utolsó napjait a családi legendárium nyomán így írta le.
„Ezen kegyes lelkes orvosnak már a halála is olyan
volt, mint élete. A gödöllői kastélyban hirtelen rosszul
lett; nem tudni mitől, csak rögtön befogatott, – kemény
téli éjszaka volt, – s hazahajtatott. …Egy pár napig beteg
volt; övéi aggódtak, mert sohasem látták így. Betegeskedett. Aztán szólt szeretteinek, hogy imádkozzanak érte,
elbúcsúzott tőlük. Összeszedte utolsó erejét: Menjetek, –
mondá, – s imádkozzatok értem. Midőn üti az óra a tizenkettő, itt legyetek mind körülöttem, se ne sírjatok, ez nehezíti elválásomat.
Félrehúzódtak, óraütéskor mind bementek, térdehullotpedig egy kisebbszerű ház volt építve… Kívülről gazda- tak ágya körül, elfojtani akarván a hangos zokogást, mely
sági laknak lehetett volna nézni, az utcára szolgáló kis szinte szétzúzta keblüket. Ő nejének nyújtá kezét, de már
kertjével. Ó, de nem az volt! A nemeslelkű orvos azon egy szó sem szólt, csak a mellett hörgött sebesen… Kireszegény betegek számára építtette azon lakot egy hozzá- pült a nemes lélek ég felé, igazi otthonába, de nője kezét
tartozó udvarral, akiknek nem volt módjukban magukat még akkor is szorosan tartá kezében. Mély bánattal siratgyógyíttatni, és nem volt jó meleg lakásuk télen. Ő maga ták meg a legkegyelmesebb embert, a legjobb férjet, s
gyógyította őket a maga kis házipatikájával. Jó nejével atyát. Adjon isten sok ily orvost a szenvedő beteg száfőzetett számukra betegségükhöz megkívántató leveseket mára.”
s táplálékokat.”
Összeállította: Szabó Margit

Augusztusi érdekességek

Kisasszony hava
A magyar nyelvhasználat sokféle
megjelölést használ augusztus hónapjára. Az Újkenyér hava természetesnek mondható, mint ahogy a Nyárutó
hava megjelölés is. Kevéssé érthető a
Kisasszony hava megnevezés, hiszen
augusztusra Nagyboldogasszony napja esik, míg Kisboldogasszony napját
szeptember 8-án ünnepli a katolikus
világ...

A hónap neve érdekes átváltozásokon ment keresztül. A régi római naptárban még Sextilisként szerepelt, miután sokáig márciussal kezdődött az
év, következésképpen ez volt a hatodik – sextilis – hónap. Később Augustus császár lett a névadó – a szó szoros és átvitt értelmében is. Krisztus
előtt 7-ben ugyanis a a szökőnapok
miatt a Julius Caesar által bevezetett
naptárreform újabb korrekcióra szorult, s ennek keretében nevezte el
magáról a mindaddig Sextilis nevű
hónapot.
Az augustus szó jelentése: a legszerencsésebb – ami a császár pályájának szerencsés alakulására utal. Saját nevét talán azért adta ennek a nyári
hónapnak, mert a legtöbb szerencsés
esemény éppen ekkor történt vele. És
még egy adalék: csupán egyszer fordul elő a naptárban, hogy két 31 napos hónap követi egymást – de ha a
Caesar nevét megörökítő július 31 napos volt, hát a naptárkorrekció után
augusztusnak is 31 naposnak kellett
lennie.

A hónaphoz két jeles egyházi ünnep tartozik: 15-én Nagyboldogaszszony, azaz Mária mennybemenetele,
ami sokfelé búcsúnap, és augusztus
20. Szent István napja – utóbbi a magyarság számára természetesen jóval
több, mint egyházi ünnep.
Ebben a hónapban jön el a népnyelvben hullócsillagnak nevezett
látványos, és még a kívánságokat is
teljesítő égi jelenségek ideje, az augusztusi csillaghullást a magyar néphagyomány „Szent Lőrinc tüzes
könnyeinek” nevezi.
Forrás: www.elonepmuveszet.hu

Emlékezés a történelmi eseményekre

Barokk hét a Barokk Évben
(folytatás az 1. oldalról)

A Barokk Év alkalmából egy
hónapon keresztül, egy különleges tárgy is kiállításra kerül a
kastély vörösmárvány-arany ragyogású Mária Terézia-szobájában.
A Magyar Nemzeti Múzeum
gyűjteményéből most először
lesz látható a kastélyban Mária
Terézia aranyozott ezüst és bécsi porcelán kávéskészlete,
amelyet 1751-es gödöllői látogatásakor a vendéglátó grófnak
ajándékozott! A kiállítás 2011.
augusztus 6-tól 2012. január
29-ig lesz megtekinthető.
Augusztus 6-án reggel újra
átélhetjük a 260 évvel ezelőtti
eseményeket. Fanfárszóval fogadják
a hintón érkező Mária Teréziát, akit
Grassalkovich Antal vezet be a kastélyába. Hagyományosan ezzel a ceremóniával veszi kezdetét az egésznapos, barokk kort megidéző fesztivál.
A gyerekeket többek között vásári
bábjáték, a felnőtteket borkóstolóval
egybekötött tárlatvezetés várja mindkét hétvégén, amely során végigkalandozhatnak a kastély barokk épületrészein, végül pedig a felújított barokk istállóban kóstolhatnak bele a
barokk élet ízeibe.
A kastély parkjában is látványos
programok várják az érdeklődőket: a
Mátyus Udvarház lovasbemutatói
már az Antal-napi vigasságok során is
nagy sikert arattak, most ismét megcsodálhatják a látványosságot, valamint itt lesz látható a „Barokk térinstallációk” című szabadtéri kiállítás
is. Mindezek mellett mindkét hétvégén szabadtéri színházi előadások,
kézműves foglalkozások és kirakodóvásár várja az érdeklődőket.
A számtalan különleges program
közül kiemelkedik
a Concerto Constanz augusztus 6-ai
díszudvari
koncertje. Az 1971ben alakult vonószenekar olyan különleges repertoárral
rendelkezik,

amely a koncerttermekben csak ritkán
hallható, a művek átívelnek a kora barokktól egészen a modern zenéig.
Grassalkovich I. Antal a gödöllői
és a magyar történelem mellett az
egyháztörténetbe is beírta nevét. A
kastély kiállítása mellett az augusztus
7-ei „Nyitott templomok” rendezvényével is az ő emléke előtt tiszteleg a
város. Ennek keretében az érdeklődők szakmai vezetéssel tekinthetik
meg a református templomot, a kastélykápolnát és a máriabesnyői bazilikát. Augusztus 13-án a megújult főtér
is sok érdekességet tartogat majd:
egésznapos barokk vásár várja az érdeklődőket, akiknek ezen az estén a
Gödöllő Consort szolgál zenei élménnyel. Igazi látványosság lesz a
Városi Múzeum és a református
templom falára vetített fényjáték, ami
a Múzeumok Éjszakáján is nagy sikert aratott.
(l.j)
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Virágok árnyék nélküli kertünkbe?

Az állatok védelméért küzdenek a hazai sztárok segítségével

Állatvédőrség alakult Magyarországon Nem csak kertészeknek
Az Állatvédőrség csupán néhány hónapja alakult, tagjainak száma azonban egyre növekszik. Legutóbbi rendezvényükön sokkoló fotókat mutattak csontsoványra fogyott és megkínzott állatokról. A szívszorító képsorozat után bemutatták a szervezet
„himnuszának” klipjét is. A Holnapfény című dalban olyan sztárok működtek közre mint Tóth Gabi, Keresztes Ildikó, Dér Heni, Falusi Mariann, Puskás Peti, Ádok Zoli, Bebe, Szolnoki Péter és Ganxsta Zolee.
Tornóczky Anita is csatlakozott a
szervezethez, 300 további önkéntes-

sel tették le ugyanis az Állatvédőrség
esküjét, melyben megfogadták, a
rendőrséggel együttműködve min-

dent elkövetnek azért, hogy hazánk
egész területén sikerüljön végre felszámolni az állatkínzást.
Tornóczky Anitát az állatvédőri
szerepe mellett felkérték, hogy a
szervezet szóvivője is legyen.
„Nagyon örültem, amikor megkerestek, hogy segítsek nekik a kommunikációs feladatokban. Ez egy olyan
kezdeményezés, amely közel áll hozzám” – mondta a műsorvezető, aki
azért is végezte el az Állatvédőrség
tanfolyamát, hogy minél hitelesebben
képviselhesse őket, valamint hogy
tudja, mi is történik akkor, amikor
kollégái kimennek a terepre.
A szóvivő – akinek egyébként négy
kutyája közül az egyik a devecseri
katasztrófa túlélője – hozzátette:
„Nagy álmom volt, hogy egyszer
létrejöjjön egy ilyen egyesület Magyarországon. Mindig is fontosnak
tartottam az állatok védelmét. Gyerekkoromban, ha láttam egy elütött
madarat,
hazavittem,
hogy segítsek rajta.”
Az állatszeretet zsigerből jön Ganxtáéknál.
„Két nagy argentin dog él
velünk, akiket Zoé is
imád. De nemrég jártunk
egy medvefarmon, ahol a
lányom még a farkasok

Amikor a kutyáink félnek a vihartól

A fóbia kiváltó okai
Sajnos még a legprofibb állatorvosok sem tudják az összes kiváltó okát
a fóbiának. Ám a legvalószínűbb az,
hogy a légnyomás változása, a villámok és a dörgés kombinációja, a sztatikus elektromosság, és az alacsony
frekvenciájú morajlások – melyek
emberi fül által érzékelhetetlenek –
váltják ki a szokatlan viselkedést. Egy
másik teória szerint pedig a vihar
előtt a statikus elektromossággal való
feltöltődés révén a kutyák szinte
valóságos és fájdalmas sokkot kapnak, emiatt van a nagy rémület.
Egyes kutatások szerint, bizonyos
fajták hajlamosabbak a pánik kialakulására. Így például a kutatás szerint a
pásztorkutyáknak sokkal nagyobb a
hajlamuk, mint más fajtájú társaiknak. De a különféle szorongással, bezártságérzettel küzdő kutyák is hajlamosak félni a vihartól. A kutyák egy
része, nem csak a vihartól fél azonban. Más hangos zajok, így például
tűzijáték vagy puskalövés szintén kiválthatja a pánikot.
Mit lehet tenni? Nincs rá egyértelmű gyógyír, viszont sok játék és eszköz található, amely segítségével
csökkenthető a fóbia.

Értékeljük a nyugodt viselkedést!
A legtöbb gazda elköveti azt a hibát, hogy a nyüszítő és éppen az ölbe
mászó kutyát jutalmazzák, simogatják, ápolgatják. Ez azonban nemhogy

(pts)

hogy az ideges kutyákat lenyugtassák.
Ez olyan, mint a csecsemőknél a pólya.
Vannak azonban másfajta ruhák is,
olyanok, amelyek fémötvözettel vannak ellátva, így megvédi a kutyákat a
statikus sokkoktól. Mielőtt vennénk
ilyet, kérjük ki az állatorvos tanácsát!

Mit tehetünk?
Szívszorító látvány lehet amikor még
az első villám le sem csapott, a jól
nevelt és nyugodt kutyánk egyszerűen el akar bújni, nyüszít, ugat, hozzánk bújik, szétszedi a szőnyeget, a
falat kaparja... Sőt, egyes állatok még
az ablakon is kiugranak a vihar elől.
A viharfóbia a kutyáknál sajnos valós probléma. A fóbia rengeteg kutyánál előfordul, így semmiképpen sem
szabad figyelmen kívül hagyni. A hiba nem a mi kutyánkban van. „A legtöbb esetben ezek a kutyák nem nőnek ki ebből a félelmükből, sőt mi
több, legtöbb esetben a helyzet csak
rosszabb lesz.” – mondta dr. Matt
Peuser állatorvos.

közé is lazán bemerészkedett” –
mesélte Ganxta
Zolee, aki szerint az emberekben tudatosítani
kellene az állatokkal szembeni helyes viselkedést.
„Fontos volna mindenki agyába
bevésni, hogy az állatok teljesen kiszolgáltatottak, a mi felelősségünk rájuk odafigyelni. Nagyon örülök, hogy
Móni belépett az Állatvédőrségbe,
mert végre van egy szervezet, amely
komolyan kiáll a bántalmazott állatok
jogaiért. Bevallom, néhány eset láttán, én lehet, nem tudnám türtőztetni
magam, és hivatalos úton eljárni.” –
tette hozzá indulatosan a zenész, akinek a felesége, Zana Mónika is letette az Állatvédőrség esküjét.

Télen szoktassuk hozzá a viharhoz!

segít a kutyáknak, hanem épp ellenkezőleg, megerősíti bennük a felugráló-nyüszítő magatartást. Ehelyett próbáljunk meg olyan következetes módszereket használni, melyek a nyugodt
viselkedést támasztják alá. Így például, normális viselkedése során engedjük meg neki, hogy a lábunkra feküdjön. Ezzel is alátámasztható benne az
érzés, hogy jó úton jár. Ezt nyugodtan
gyakorolható akkor is, amikor nincs vihar. Vihar közben megpróbálhatjuk elterelni figyelmét játékkal, simogatással.

Jelöljünk ki egy biztonságos
helyet a vihar elől!

A téli estéken, játék közben, halkan
lejátszhatunk különféle viharhangokat. Természetesen ne hangosan, nehogy kedvencünk megijedjen! Ha nem
ijed meg, idővel (hetekkel, hónapokkal később) növelhető a hangerő, azonban, ha az idegesség tüneteit tapasztaljuk, azonnal állítsuk le! A szakértők
azonban azt mondják, hogy ne ijedjünk
meg, ha ez a terápia nem volt sikeres.
Mi csak a hangokat tudjuk visszajátszani, a többi jelenséget nem.

Több állatorvos
szerint, a kifejezetten erre készült ruhadarabok megérnek egy próbát.
Ezek ugyanis pontosan azért készültek,

Virágok ültetése
A félkör alakú ágyás ugyanolyan
könnyen kiegészíthető teljes körré,
ahogy szükség esetén a négyzet alakot is felveheti. A középpontban három articsóka is elfér. Ezüstszürke
lombjukkal már a kora nyáron jól érvényesülnek, de tovább fokozza a
hatást a levendulaszínű, bogáncshoz
hasonló virág megjelenése. Választható akár valamilyen mutatós dézsás
növény is a mediterrán hangulatú
ágyás közepére – pl. a sárga-narancs
virágszínű sétányrózsa.

Kérjük állatorvos segítségét!
A szakértő már valószínűleg rengeteg ilyen és ehhez hasonló esetet látott,
így el tudja dönteni, hogy a mi esetünkben szükség van-e gyógyszeres
beavatkozásra. Egyes esetekben az
egész viharszezon alatt gyógyszerezni
kell a kutyát, de általában az is elég, ha
azon a reggelen adunk neki a gyógyszerből, amikor vihar várható.
Lehetséges, hogy nem tudják a viharfóbia összes kiváltó okát, az viszont
bizonyos, hogy egy legutóbbi felmérés
szerint, a hozzászoktatás, a viselkedésbeli változtatás és a gyógyszerek
együttes kombinációjának eredményeképpen 32-ből 30 kutya jelentős javulást produkált.
(pts)

Ez a hely lehet egy nyitott rekesz, a
pince, egy szoba ahol zene szól, vagy a
fürdő. A lényeg, hogy olyan zárt helyiség legyen, ahol nem veszi észre, mi
történik kint. Hagyjuk, hogy a kutya
döntsön! Nézzük meg, hogy hova
megy vihar esetén, és ha lehet, ott
jelöljük ki számára a
menedékhelyet.
Keressük a július 20‐án 9.30
Győződjünk meg és 13.30 között eltűnt, való‐
róla, hogy erről a színű a vihartól megriadva
helyről ki és be járelszökött kiskutyánkat!
kálhat, ugyanis ilyen
Tel.: 06‐30/837‐5437
helyzetben hajlamosabbak még idegesebbek lenni, ha be6 hetes szürke
zárva érzik magukat.
kiscicák (fiú‐lány) szerető

A megnyugtató
ruhadarab

A nyári melegben gondot okozhat
kertünkben a megfelelő dísznövények kiválogatása, amelyek jól tűrik
az árnyék hiányát...
Jellemzően a déli fekvésű házfal
mellett, ill. egy-egy meredekebb lejtőn vagy kőfal tövében, ahol az erős
napsugárzás tavasszal sokkal hamarabb felmelegíti a talajt, mint a kert
más részeiben, viszont ezeken a helyeken hamarabb
ki is szárad a föld.
Olyan növényeket
kell ide válogatni,
amelyek jól bírják
a szélsőséges körülményeket.
A
mediterrán hangulatról az ágyás közepére ültetett, látványos és masszív,
minden tekintetet
magára vonzó articsóka gondoskodik. A kisebb-nagyobb csoportba
ültetett, meleg színárnyalatú záporvirágok játékosan rásimulnak a terméskő ágyásszegélyre. Az apróvirágú
rézvirágok eközben sűrű szőnyeggé
nőnek össze az ezüstszürke lombú
szoliternövények körül. Mindössze a
szélben lengedező kecses árvalányhaj
és a lazán szétültetett skarlátpiros zsálya emelkedik ki az alacsony növényzetből. A megnyugtató színű záródíszítést pedig a sötétlila virágú óriás
verbéna alkotja.

gazdit
keresnek. Egyenként vagy együtt is
elvihetők. Tel.: 06‐20/996‐7608

Keverék labrador 2,5 éves fekete
„Berci” kutyus szintén szerető gazdit
keres, kertes házba!
Tel.: 06‐20/996‐7608

Záporvirág

Legelőször mindig a szolitereket
kell elültetni. Utána következhet a
többi növény, kb. 20-30 cm távolságra, köztük egyesével elszórva a díszfüvek és a zsályák. Ellenőrizni szükséges a tőtávolságokat, pl. az óriás
verbénát nyugodtan lehet sűríteni. Az
ágyás szélén is inkább sűrűbben kell
ültetni, hogy a szem előtt lévő helyeken hamarabb alakuljon ki a szép,

Díszarticsóka

zárt növényállomány. A napsütötte,
száraz fekvésben nagy humusz- és
vályogtartalmú, víztartó képességű
ültetőközeget kell használni.

Fenntartás, ápolás
Ezek a növények nem igényelnek
intenzív fenntartást, és bizonyos mértékig szárazságtűrők is – kivéve, ha
középre az articsóka helyett egy dézsás növényt illesztettünk az ágyásba,
mert azt rendszeresen öntözni kell. Az
articsóka kifejezetten könnyen ápolható növény. Szép lassan kiterebélyesedő, eltakarja a talajt, nem hagy
esélyt a gyomoknak, és nem kell sem
tápoldatozni, sem a hervadt virágait
visszavágni. A szorosan a földre lapulva növekedő kúszó verbénák sem
adnak sok munkát. Az illatosternyével, a rézvirággal és a záporvirággal
sincs sok gond, miután kellően záródott az állományuk, nem tud közöttük
felnőni a nem kívánatos növényzet, és
a zárt növénytakaró nyirkosan tartja a
talajt.
Ügyelni kell arra,
hogy a növények ne legyenek túl sűrűre ültetve, mert akkor nem lesz
elegendő helyük a töveknek, íg azok egyre magasabbra nőnek. Ez pedig
nem kívánatos, mivel a
bemutatott ágyás külleme az alacsony növényszőnyegre épül. Az egymásba szövődő talajtakaró növények érdekes
felületet alkotnak, és elfedik a kisebb szépséghibákat.
(edenkert.hu)

Vadbiológus Tábor
A Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete a nyár utolsó hetében augusztus 22. és 26. között Vadbiológus Tábort szervez.
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 30‐31., 9‐11 óráig:
dr. Koleszár István rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 06‐30/535‐5523
Augusztus 6., 10.30‐12 óráig,
Augusztus 7., 17‐18 óráig
(telefonon egyeztetve)
Isaszegi Kisállatrendelő
Rendel: dr. Michalik László
Isaszeg, Ady Endre u. 1.
Tel.: 06‐20/981‐3100
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Atlétika – Junior Európa-bajnokság

Lovassport – Utánpótlás Európa-bajnokság

Deák Nagy Marcell Európa-bajnok

Ifj. Lázár Zoltán remeklése Portugáliában

Július 21-24. között az észtországi Tallinnban rendezték
meg a junior Európa-bajnokságot, amelyen a magyar csapat tagjaként, 400 méteren
rajthoz állt Deák Nagy Marcell, a GEAC atlétája is. A junior európai ranglistát 45,74
mp-es idővel vezető futó
Tallinnban is kitett magáért,
szenzációs versenyzéssel Európa-bajnok lett.

A portugáliai Comportában
rendezték az lovasok utánpótlás
Európa-bajnokságát
díjugratásban, amelyen a gödöllői ifj. Lázár Zoltán remek
teljesítményt bemutatva a
4. helyen végzett a gyermek
korosztályban.

futamban is Deák Nagy elé kerülő
orosz Nikita Uglov futott jobbat
(46,36-os idővel előzte meg).
A döntőben aztán visszavágott
az orosznak Benkő Ákos tanítványa, és 45,42 mp eredménnyel, új
országos csúccsal, vb és olimpiai
„B” szinttel (a régi 45,43 mp volt)
Deák Nagy Marcell Európa-bajnok lett. A kiemelkedő idővel
győztes gödöllői atléta, tavalyi junior vb ezüstérme után biztosan
nyerte meg a kontinensbajnokság
aranyérmét.
-tl-

A huszonhat 400-as versenyző
közül, Deák Nagy A boldog bajnok
Marcell az előfutamokból a legjobb idővel, 47,05 másodperces futással jutott a
legjobb 16 közé. Következtek az elődöntők, ahol még jobbat
futott és saját futamából a második helyen lépett tovább a
döntőbe, 46,44 mp-es
idővel. Itt csak a

Autósport – Formula 1 ENI Magyar Nagydíj

Mogyoródon a száguldó cirkusz

Kerékpár – Balatoni körök

24 óra alatt a Balaton körül
Remek eredményről számolhatunk be. Július közepén négy
gödöllői fiatalember, Stabiszevszky Áron, Jánosi Áron,
Detzky Ádám és Darázs Marcell balatoni nyaralását még
emlékezetesebbé
téve
gondolták, rekordot kísérelnek meg.

jesítették a 400 kilométer feletti távolságot jelentő dupla balatoni kört.
Nem mindennapi kísérletük eleddig
egyedülálló, így méltán lehetnek
büszkék teljesítményükre.
-il-

A fiatalok a fejükbe vették,
hogy 24 óra alatt kétszer körbebringázzák a „Magyar Tengert”,
ami sikerült is nekik.
A gödöllői ifjak rövid pihenőkkel 22 óra 30 perc alatt tel-

Labdarúgás – Tehetségek távozóban

Vácra igazolt a gólzsák
Már elkezdte a felkészülést a következő bajnoki szezonra a Gödöllői Sport Klub felnőtt labdarúgó csapata. A megyei I. osztályban szereplő alakulat augusztus
7-én játssza első tétmérkőzését,
amikor is a Magyar Kupa főtábláján a Vasas második csapatával
mérkőzik majd meg.
Az elmúlt bajnoki évet a 11. helyen záró
csapat kerete némileg átalakulóban van,
ugyanis Lovrencsics László edzőnek
néhány, tehetséges fiatalt elképzelhető,
hogy nélkülöznie kell majd. Ami biztos,
hogy az edző kisebbik fia, Lovrencsics
Balázs az NB II-ben szereplő Vác
együttesében folytatja pályafutását.
Talán ez a legnagyobb érvágás a GSK
háza táján, hiszen az elmúlt bajnokságban a gárda 52 góljából 25-öt a támadó
jegyzett. Nagy Roland és Switzer Nabil az elmúlt, májusi Pest megyei kupadöntőn hívta fel magára a figyelmet és a
mérkőzést a helyszínen megtekintő zalaegerszegi mesteredző, Csank János
próbaedzésre invitálta a fiatalokat. A két
gödöllői labdarúgó a Zalaegerszegi TE

második csapatánál tréningezik, és ha
megfelelnek, akkor csatlakozhatnak az
NB III-ban szereplő kerethez.
Visszakanyarodva a kupatalálkozóra, a
Gödöllői SK a tavalyi évhez hasonlóan
ezúttal is egy első osztályú klub második csapatával került össze. A Gödöllő
élvezheti majd a hazai pálya nyújtotta
előnyöket a Vasas-Híd II. ellen, de minden bizonnyal nem vár könnyű feladat a
csapatra.
Következik:
Augusztus 7., vasárnap 17 óra, Táncsics M. u. sporttelep, Magyar Kupa,
1. forduló: Gödöllő SK – Vasas-Híd II.
Megyei III. osztály – Maradnak a
bajnokok
Hosszas huzavona után eldőlt, hogy
nem lépnek egy osztállyal feljebb Legéndi György tanítványai. Az elmúlt
megyei III. osztályú bajnokságot megnyerő, ezzel papíron a másod osztályba
tagságot váltó GSK II. nem vállalja a
magasabb osztályt, így továbbra is
harmadosztály gödöllői csoportjában riogatják majd az ellenfeleket Ács Gáborék.
-tt-

Futsal – Nevezés leadva

NB I-re készülnek a Bikák
Leadta nevezését a 2011/2012es NB I-es futsal bajnokságra a
Gödöllői Sport Klub teremlabdarúgó csapata.
A másodosztályt toronymagasan megnyerő Baranyai Pál vezette alakulat

A luzitán lovas Eb-n a magyar
utánpótlás korú lovasok közül a
gyermek korosztályban volt
döntőse hazánk szép számmal
képviselt csapatának, Szalay Judit és ifj. Lázár Zoltán személyében. A kétfordulós döntőben
mindkét magyar lovas kitett magáért. Az első forduló után az ifjú
gödöllői lovas hibátlanul állt, a
másik magyar döntős, Szalay Judit pedig 6 hibapontot szerzett. A második fordulóban sikerült megismételni a
bravúrt ifj. Lázárnak, úgyhogy a fiatal
lovas az aranyéremért lovagolhatott a
továbbiakban másik három lovassal,
akik szintén nem tudtak hibázni a bajnokság addigi 5 pályáján. A sárga kancát

augusztus első hetében kezdi meg a
felkészülést. A futsalt kedvelő gödöllői
közönség minden bizonnyal már alig
várja az újabb elsőosztályú mérkőzéseket. A bajnokság várhatóan augusztus 22-én kezdődik majd.
-ll-

Július 29-31. között ismét megpezsdül a Gödöllői-dombság és
környéke, ugyanis hazánk, pontosabban a mogyoródi Hungaroring látja vendégül a száguldó cirkusz résztvevőit. A 26. Formula–1-es ENI Magyar Nagydíj minden évben okozott meglepetést
a versenyzők és a nézők számra
és bízunk abban, hogy az idei futam is emlékezetes lesz.
A magyar futam alatt rengeteg vendég
fordul majd meg Gödöllőn és környékén, ami minden évben felpezsdíti az
életet. Az eddigi tíz futam alapján nem
meglepő, ha a nagy többség kész tényként kezeli, hogy a tavalyi világelső, Sebastian Vettel már csak akkor maradhat
le a címvédésről, ha a további futamok
alatt egyszer sem szerez pontot. Ez,
valljuk be nem valószínű, de az év
közben tett szabálymódosítások azért
hagytak egy kis esélyt Fernando Alonsóéknak. A lényeg, hogy igencsak igyekeznie kell annak, aki meg akarja előzni
a ponttáblán a világbajnoki címvédő
Red Bull-pilótát.
A verseny lebonyolításának technikai
részében évek óta egy gödöllői szakember is közreműködik Juhász Tibor személyében, aki immáron tíz éve testközelből vizsgálja és ellenőrzi a versenyautókat.
– Az nem kérdés, hogy a motorsportok szerelmese, de hogy került
közvetlen kapcsolatba a Formula–1gyel?

– Egy véletlen találkozás eredménye
volt. Elvégeztem a szükséges tanfolyamot, letettem a vizsgát és ezután bekerültem a versenybírói csapatba 2001ben.
– Most bizonyára többen irigykednek
Önre, hisz többen még a lelátókra
sem jutnak el, viszont Önnek megadatott, hogy a bokszutcából kövesse
végig a Magyar Nagydíjat. Mi a feladata a versenyhétvége alatt?
– Közreműködök a csütörtöki gépátvételben, majd a verseny alatt a boxban folyamatosan ellenőrzöm a hozzám tartozó versenyautók szabályoknak megfelelő technikai paramétereit, így a motor,
a sebességváltó, a KERS és a pilóta
biztonságát védő rendszereket.
– Akkor nagy a felelősség, és bizonyára respektálják is a csapatok, a
versenyzők a munkájukat. Eddig
mely csapatoknál dolgozott?
– Évekig a Toyota autóit ellenőriztem, a
tavalyi évtől a McLaren autói körül figyelem, hogy minden a szabályok szerint történjen. A kérdés első
felére válaszolva, kölcsönös a
tisztelet a felek részéről. A
csapatok tudják, hogy a helyi
technikai személyzeten sok
múlik, a legapróbb szabálytalanság is büntetést vonhat
maga után, persze, ez nem azt
jelenti, hogy közülünk bárki
is visszaélne a helyzetével.
– Biztosan van kedvence.
Kinek szurkol és milyen befutót vár az idei sorozatban

Vívás – Európa-bajnokság

Benkó Réka: Eb 5. hely kardban
A negyeddöntőig jutott, végül
ötödik lett a többszörös magyar bajnok Benkó Réka a
női kardozók egyéni versenyében a nemrég befejeződött sheffieldi vívó Európabajnokságon. A GEAC versenyzője 55 kardozó közül
érte el a remek eredményt.
Benkó Réka hat győzelemmel
jutott túl a csoportkörön, majd a
hiányos 64-es táblán nem lépett
pástra, a kieséses szakaszt a 32
között kezdte meg. Ott egy lengyelt győzött le, a negyeddöntőbe jutásért egy britet, végül a
nyolc között kikapott az egyéniben 2009-ben Európa-bajnok,
csapatban olimpiai, világbajnoki, illetve Eb-aranyérmes ukrán
Olga Harlantól. A júniusban,
Belgiumban megrendezett világkupa-versenyen a legjobb 32ig jutó gödöllői kardozó hölgy
jó úton halad, hogy nagy álma
megvalósulhasson, vagyis kvó-

tát szerezzen a 2012-es londoni
olimpiai játékokra.
-llBenkó Ráka eredményei:
A 32 között: Benkó Réka-Bogna
Jozwiak (lengyel) 15-11
A 16 között: Benkó-Chrystall Nicoll (brit) 15-4
A negyeddöntőben:
Olga Harlan (ukrán)-Benkó 15-6

Ifj. Lázár Zoltán és lova

lovagló ifj. Lázár Zoltán az utolsó ugráson vétett verőhibát, így végül az Európa-bajnokságot a szenzációs 4. helyen
zárta. Ez fantasztikus teljesítmény, úgyhogy bizony megérte ilyen messzire kiutazni. Szalay végül összesen 18 hibaponttal a 31. helyen zárt.
(t.)
és egy kis tippjátékra is invitálnám a
mogyoródi versennyel kapcsolatban.
– Mint csapat, a Ferrarinak szurkolok,
pilótaként viszont Jenson Button a kedvencem. A Red Bullt nehéz lesz utolérni, de az évközi szabálymódosítások
még kedvezhetnek a többi istállónak.
Tippelni nem merek, maradjunk annyiban, hogy, mint mindig, okozhat meglepetést a mogyoródi futam.
A világ leggyorsabb autóversenyzőihez
a világ egyik leggyorsabb atlétája dukál.
A 26. Formula–1 ENI Magyar Nagydíjon összejön a nagy párosítás, ugyanis
Sebastian Vettelék száguldását a sokszoros világcsúcstartó jamaikai sprinter,
Asafa Powell a helyszínen tekinti meg.
Jó hír azoknak, akik a világklasszis futót
nem csak a Hungaroringen szeretnék
látni, hogy akár a július 30-i futását is
megtekinthetik azok az F1-es jeggyel
rendelkezők, akik regisztrálnak a Gyulai
István Memorial Atlétikai Magyar
Nagydíj honlapján.
Részletek a www.gyulaimemorial.hu
weboldalon találhatók, míg az F1 ENI
Magyar Nagydíjjal kapcsolatban minden információt megtudhatnak a www.
hungaroring.hu oldalról.
-tl-

Focizz velünk és
csatlakozz a Bikákhoz!
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó-szakosztálya várja 5-17 éves kor közötti, focizni
vágyó FIÚKAT korosztályos
labdarúgó csapataiba, valamint
14-18 év közötti LÁNYOK jelentkezését újonan induló Futsal
csapatába. A lányok edzései
szeptemberben indulnának!
Érdeklődni: +36/70-60-44-388
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

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

ANGYALI KALANDOZÁS
A Múzeumi boltban kapható
a Gödöllői Városi Múzeum
legújabb, az időszaki
kiállításhoz és a barokk
évhez kapcsolódó kiadványa,
amit Kerényiné Bakonyi
Eszter neve fémjelez.
A családi 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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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:

AUGUSZTUS 10., AUGUSZTUS 24. (Ezt követően visszaáll a heti megjelenési rend.)
A Gödöllői Szolgálat hirdetésfelvétele az alábbi időpontban ZÁRVA TART:
Augusztus 8-12.
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

GÖDÖLLŐI MARTINOVICS ÚTI ÓVODÁÉRT
ALAPÍTVÁNY
(Engedély száma: 1. Pk. 60. 388/2000/4., Adószám: 18691308-1-13)
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
1. Számviteli beszámoló (adatok ezer Ft-ban)
ESZKÖZÖK
1270
FORRÁSOK
1270
A. Befektetett eszközök
0
D. Saját tőke
1270
B. Forgóeszközök
1270
E. Céltartalék
0
C. Aktív időbeli elhatárolások
0
F. Kötelezettségek
0
2. Az alapítvány részére központi állami támogatásból, a személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg:
568 824 Ft.
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Induló tőke (2001.01.24.)
50 e Ft
Tárgyévi eredmény
405 e Ft
4. Az alapítvány 2010. évben a közhasznú tevékenység keretében nem nyújtott pénzbeli juttatásokat.
5. Az alapítvány a helyi önkormányzattól, központi költségvetési szervtől,
az elkülönített állami pénzalaptól, önkormányzati társulástól és mindezek
szerveitől támogatást nem kapott.
6. A vezető tisztségviselők 2010. évben juttatásban nem részesültek.
7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről
Az alapítvány közhasznú minősítést kapott a Pest Megyei Bíróságtól
2002. március 21-én.
Az alapítványi célnak megfelelően a gyermekek kirándulásait finanszíroztuk és a gyermekek mozgását fejlesztő udvari játékállományt bővítettük a
befolyt összegből.
Köszönjük a támogatásokat, melyek segítik gyermekeink személyiségfejlesztését. A jövőben is köszönettel fogadjuk a sikeres működésünket segítő
felajánlásokat.
Az alapítványi cél megvalósítása érdekében 2011. évben is folytatjuk az
adományok gyűjtését. Bankszámlaszámunk: 65600168-11042071
Gödöllő, 2011. május 31.

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)

A FORRÁS SZOCIÁLIS
SEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT

Az alapítvány kuratóriuma

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.

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE:

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8 - 18
8 - 13
8 - 18
8 - 13
Zárva

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BÉRBE ADJA
A GÖDÖLLŐ, DEÁK FERENC TÉR 1. ÉS 2.
SZÁMÚ ÉPÜLETBEN LÉVŐ ÜRES GARÁZSAIT.

Az intézmény napi 24 órában
elérhető az alábbi telefonszámokon:
28/513-605, 28/513-606

A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai különböző szabadidős programokkal
várják a gyerekeket a nyári szünetben, munkanapokon 10.30 és 12 óra
között.
Cím: Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 7.

A garázsok alapterülete: 14, 15, illetőleg 19 m2 (15 m2 + 4 m2 tároló). A
bérleti jogviszony időtartama: határozott, 2011. december 31. napjáig szóló.
A bérleti díj: 750 Ft/m2/hó + ÁFA.
A bérbevétel részletes feltételeiről írásbeli tájékoztató beszerezhető a
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda III. emelet 303. számú helyiségében,
illetve érdeklődni lehet a 06-28-529-171-es telefonszámon.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Augusztus 1-7-ig: A Máriabesnyői Gyógyszertár helyett ügyel:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1., Tel.:420-243
Augusztus 8-14-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa György út 12.,
Tel.: 410-251

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 !

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 SŰRGŐSEN eladó a Kazinczi lakótelepen egy I. emeleti, 2
szobás, loggia-s, felújított, egyedi fűtéses igényes lakás ALKALMI ÁRON
Eladási ár: 11 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
*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
*Gödöllő legkeresettebb helyén, a Harasztban eladó 950 nm-es telken,
fúrt kúttal, nappali+ 3 szobás, 2 fürdőszobás, felújított, 140 nm
alapterületű családi ház. Iá. 33 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn eladó a Virág utcában 65 nm-es, 1+ fél szobás, egyedi fűtéses,
509 nm-es telken melléképülettel kis családi ház. Iá.: 14,5 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 120 nm alapterületű 2 lakásos családi ház, külön bejárattal 2 utcáról 500 nm-es telken. Iá: 21,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

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

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.

Augusztus 8-12. zárva
Nyári megjelenések:
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!

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

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD
Szada, Dózsa György út

2011. július 27–augusztus 2.

Ár!

Termékeink bomba áron!

529 Ft/kg

Ár!

A minôség garanciája

1099 Ft/kg

169 Ft

95 Ft
200 Ft/l

Friss tej
dobozos
1,5%
1l

1999 Ft

Etyeki friss tej 3,1–4,1%

Friss csirkecomb

Friss sertéskaraj filé

1 liter
200 Ft
+ 25 Ft betétdíj

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Pékségünk ajánlata

Saját füstölésû termékek

99 Ft

649 Ft/kg

Ritterhof
dobozos sör
0,5 l

Unicum
0,5 l

190 Ft/l

3998 Ft/l

229 Ft/kg

169 Ft/kg

45 Ft/kg

Grillbár napi ajánlat: 690 Ft
Lottózó, telefonkártya-feltöltés,
fémdoboz visszaváltás
Nyitva tartás:
H–P: 7–21, Sz: 7–18,
V: 8–18 óráig

Félbarna kenyér 0,75 kg 132 Ft/kg

Füstölt sertés csülök

Paradicsom magyar

Sárgadinnye magyar

Görögdinnye magyar

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

július 27.

*Gödöllőn eladó 1 szoba összkomfortos, önálló ingatlan kis telekkel, kocsibeállóval. Iá.: 13,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 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
*Mogyoródon eladó egy telken 2 kifogástalan állapotú, új építésű lakóház.
A telken úszómedence, jakuzzi, 2 beállású garázs. Az 1. számú lakóházban
60 nm-es nappali található, 3 szoba, 2 fürdőszoba, konyha, előszobák,
külön WC-k, egy edzőterem. A 2. számú lakóházban (50 nm) egy szoba,
konyha, fürdőszoba, előszoba. Iá: 85 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 emeltszintű
szerkezetkész 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 600
nm-es telekkel eladó. Iár: 29,9 MFt 20-772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*SÜRGŐSEN eladó Palotakerten 2 szobás, délnyugati fekvésű jó
beosztású lakás, berendezési tárgyakkal együtt Iár: 7,8MFt 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. 6,9 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 kertvárosában, kétlakásos társasház építésére alkalmas800m2-es telek, 27m-es utcafronttal 14MFt-ért eladó! Minden
közmű a telken! 20-539-1988
*Gödöllői építési telkeket keresek készpénzes ügyfeleim részére! 20539-1988
*Központban, 76m2-es cirkós lakás, garázzsal eladó! 23.6MFt 20 539-1988
*Szabadka u-ban 3.em-i erkélyes, felújítandó lakás eladó!
Iár:9.5MFt! 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
*Akció, Kertvárosban, központhoz közel 3 szoba +nappalis, 1 szintes
ikerház külön utcára nyíló telekkel most 22,5MFt helyett 20,5Mft-os
irányáron eladó kulcsrakészen ! 20-804-2102
*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
*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
*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
*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
*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
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trafoclub.hu

Július 29. péntek 22h Zártkörű rendezvény, belépés csak meghívóval! Béreld ki Te is!
info@trafoclub.hu, +36703109528! 30. szombat 22h Jagermeister Presents: Closing Party-Ladies'
bemutatja:
Nr.:436. Night-Andrew G, Warm Up: TomHouse + a színpadon a Go-Go táncos fiú! (Hölgyeknek a belépés
egész este díjtalan! Jagermesiter aktivitás) Augusztusban nyári szünet és egy kis átalakítás miatt
’95
zárva! Nyitás: augusztus 20-án szombaton 21h Dj Téglási Pistivel és a nyár slágereivel! (a belépés
klubtagsági kártyával díjtalan! Tullamore Dew & Coke akció) 27. szombat 21-04h Azok a bizonyos
„kisművház“
Modern
Disco Slágerek Andrew G & Dj Varga (a belépés klubtagsági kártyával díjtalan!)
ÉLMÉNYKÖZPONT
KÖZÖSSÉGI ELMENYKOZPONT
KOZOSSEGI
T.C.

*Eladó a Szőlő utcában 2,5 szobás mediterrán stílusban felújított 1.
emeleti lakás. Konvektoros fűtés, alacsony rezsi. INGATLANOSOK NE
HÍVJANAK!! 20/313-1112
*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
*GYÖMRŐN jó övezetben, állomáshoz közel 3 szobás családi ház áron alul
eladó. Tetőtér beépíthető. Iár: 13 MFt. Érd: 30/2432-477
*LAKÁSCSERE: DEBRECEN NAGYERDEI, egyetemeknél, gyógyfürdőnél
található 3. emeleti kétszobás, erkélyes lakást cserélek 1,5-2 szobás
gödöllői ingatlanra. Tel: 30/202-4814
*Gödöllőn, Palotakerten 2 szobás LAKÁS eladó. Új nyílászárók, ajtó.
Egyedi fűtés. Erkélyes. 20/927-0303, 30/223-9499
*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
*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 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
*Gödöllőn, BLAHÁN ELADÓ rendezett, téglaépítésű CSALÁDI HÁZ 1.200 nöl-es
telken. 2szoba, nappali, konyha, fürdőszoba, 2WC, pince, műhely. 30/878-8907
*ÁRON ALUL, SÜRGŐSEN ELADÓ egy 3 szintes, 78 nm alapterületű, parkosított, örök panorámás családi ház Blahán, a Hegy utcában. Tel: 30/321-4677
*Eladó Szt. János utcai földszinti teljesen felújított 1,5 szobás LAKÁS
(tégla), tárolóval. Iár: 9,5MFt. Érd: 20/492-2721
*Eladó Gödöllőn az Erzsébet királyné körúton egy 54 nm-esmagasföldszinti 2 szobás lakás. Iár: 12MFt. Tel: 30/461-0292, 30/649-2594
*Gödöllő, Kazinczy körúton jó állapotú, 57 nm-es, 2 szobás nem panel
gáz-fűtéses lakás eladó! Iár: 11MFt. 30/571-0822, 20/590-3944
*Építsen saját lovardát! Gödöllőn, Repülőtéri útról nyíló 22.000+24.000
nm mezőgazdasági besorolású 3% beépítésű, nyugodt környezetű ingatlanokon. Irár: 700 Ft/nm. 20/965-0066
*Eladó Gödöllőn a kastély közelében lévő, patak melletti, gazdálkodásra alkalmas 2.239 nm-es ingatlan felújítandó 4 szobás házzal. Tel: 20/436-0070
*KAZINCZY KÖRÚTON egy 1,5 szobás 60 nm-es szépen felújított LAKÁS
ÁRON ALUL ELADÓ az első emeleten. 20/260-9550
*Hagyományos parasztház Kállón eladó. 2,5 szobás, melléképülettel,
gyümölcsössel. Gáz, víz a házban. UPC, internet, telefon elérhetőség. Iár:
5 MFt. Érd: 20/521-5150
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 szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik külön bejáratú,
bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal, TV, telefon, internet
szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE KIADÓ. Azonnal költözhető, csak nem
dohányzó személy részére. Egy havi kaució szükséges. Ár: 30.000 Ft. + a
rezsi fele. Érd.: 70/318-2127
*Gödöllőn kiadó 1 szobás, I. emeleti Kossuth Lajos utcai lakás. Ár: 40.000
Ft + rezsi. Kaució: 1 havi. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
*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
*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. 70/7727850, 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
*Szoba-konyhás, zuhanyzós, fatüzelésű lakás kiadó! Egy személynek. 1
havi kaució kell. Tel: 30/609-8707
*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
*Kiadó 3 szobás CSALÁDI HÁZAT KERESÜNK Gödöllőn. Kertvárosi házak
előnyben. Tel: 30/203-6001
*Gödöllő, Kazinczy körúton 2szobás (57nm), nem panel, gáz-fűtéses,
részben berendezett lakás kiadó. Díj: 60.000,-Ft +rezsi. 1 havi kaució
szükséges! 30/571-0822, 20/590-3944
*Gödöllői tavak mellett családi ház felső szintjén 60nm-es, 2 szobás,
összkomfortos LAKÁS csendes, szép környezetben, kerthasználattal
kiadó. 55.000,-Ft/hó +rezsi +2havi kaució. Tel: 20/663-7403
*Egyedi fűtésű, 2,5 szobás, bútorozott lakás, téglaépítésű, szigetelt
házban hosszútávra, igényesnek kiadó. Tel: 20/212-1350
*Gödöllő központjában 1,5 vagy 2 szobás bútorozatlan, jó állapotú
ALBÉRLETET KERESEK saját célra, augusztusi költözéssel. Tel: 70/251-1585
*Kiadó Gödöllőn, Ambrus Zoltán közben 1,5 szobás lakás. 45.000,-Ft/hó
+rezsi. 1 havi kaució. Tel: 20/979-6913
*Présház utcában napfényes, hangulatos lakrész családi házban bérbe
adó egyedülálló férfi részére. Rezsivel együtt 45.000,-Ft. 20/240-4635

*Ambrus Z. közben 1 szobás lakás kiadó. Tel: 20/9743-038
*Felújított kétszobás, erkélyes, gázkonvektoros, 2. emeleti bútorozatlan
lakás kiadó. 47.000,- Ft +rezsi. Kéthavi kaució. 30/502-4148, 30/277-8113
*KIADÓ LAKÁS GÖDÖLLŐN SZENT JÁNOS UTCÁBAN. 50.000,-Ft/hó. Tel:
28/411-152
*Gödöllőn, kertes háznál külön utcai bejárattal rendelkező 1 szobás 50
nm-es, konvektoros lakás kiadó. 1 havi kaució szükséges. Igény szerint
bútorral. 20/526-7443
*Háromlakásos, kertes családi házban kiadó egy 2 szobás lakás az
Alvégben a HÉV és vasútállomáshoz közel. Ár: 60.000,-Ft + 2 havi kaució.
30/6062-821
*Gödöllő Városközpont kertvárosi részén 2 szobás, konvektoros, vízórás,
redőnyös, parkettás, erkélyes jó állapotú lakás részben bútorozott, hosszabb távra kiadó. 70/406-2064
*Palotakerti lakótelepen HÉV, vasútállomás közelében 2. emeleti parkra
néző, csendes, szép, 1+2 félszobás lakás kiadó. Azonnal költözhető.
50.000,-Ft +rezsi. 20/945-8340
*Budapest VII. kerületben, új építésű társasházban lakás kiadó,
www.alberlet.hu (Péterfy 9/8.em.). Érd: 20/423-6566
*Kiadó Gödöllő városközpontban egy 1,5 szobás, jó állapotú, világos,
távfűtéses lakás megbízható párnak, egyetemistáknak. Érd: 70/946-0067
*Gödöllőn, Szt. János utcában II.em. 2 szobás, erkélyes, konvektoros,
felújított (parkettás szobák, új konyhabútor) külön órákkal lakás kiadó
hosszútávra. Tel: 30/448-4538
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*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.
*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 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

*1500 – 2000nm összközműves IPAR-KERESKEDELMI TERÜLET bérbeadó hosszútávra, -konténer és/vagy mobilház telepítése lehetséges-,
forgalmas főút mellett saját bejáróval! Tel: 30/202-0050
*KIADÓ IRODA KÖZPONTBAN, 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
*Gödöllőn üzletházban 20 nm-es helyiség 30.000,-Ft/hó +rezsi áron
kiadó. Tel: 70/7797- 152
*KIADÓ GARÁZS VAGY RAKTÁR az Erzsébet királyné körúton. Tel:
20/591-9050
*Kiadó és eladó üzlethelyiséget keresek 20-944-7025
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. úz 67.
*Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
*Gyakorlattal rendelkező telemarketinges munkatársat keresünk. Tel.:
30/588-5889
*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
*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 KONYHALÁNYT és PULTOST. Jelentkezni: 70/2199-934
Személyesen önéletrajzzal: Teli-Tál ételbár.
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* A Felső-park közelében 992 nm-es
telken nappali+ 4 szobás igényes
családi ház eladó. Iá: 45 mFt.
* Az Öreg-hegy lábánál 2100 nm-es telken
165 nm-es, nappali+ 4 szobás családi ház, téli
kerttel, úszómedencével eladó. Iá: 67 mFt.
* A Remsey körúton 5 éve épült, első
emeleti 71nm-es, amerikai konyhás,
nappali+2 szobás, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 25,5 mFt.
* A központban 89 nm-es, nappali+ 3
szobás, étkezős, egyedi fűtésű, 2.
emeleti, polgári lakás hatalmas, közös
kerttel eladó. Iá.: 19 mFt.

Látásszűrés fontossága
Keveset törődünk szemünkkel, pedig az információk 80%-át a látásunk adja.
Volt már szemészeti szűrésen? Ha volt, akkor
milyen régen?
Legalább 2 évente ellenőriztetni kell látásunkat.
Különösen 40 éves kor felett, vagy ha valamilyen panasz alakul ki.
A gyerekek látásszűrése kiemelten fontos, mert
náluk, ha az egyik szemük gyengébb, könnyen
alakulhat ki tompalátás, ami hat éves kor után
már nem javítható. Vigyázat! Nem minden
„rossz” szemű gyermek kancsalít!
Optikai üzletünkben nem csak szemüveget
készítünk, hanem egész nap folyamatosan
látásvizsgálatot is végzünk. A szemvizsgálat
ingyenes, és vásárláshoz sincs kötve!
A szemvizsgálatot optometrista végzi, aki a látási
problémák megbeszélése után tesztek sorozatával
leméri, hogy szükség van-e szemüvegre, esetleg
kontaktlencsére, és ha igen, akkor milyen erősre.
A szem elülső részét réslámpával lehet vizsgálni, ami egy keskeny fényű biomikroszkóp.
Réslámpával vizsgálható a könny minősége, a
kötőhártya, a szaruhártya, az írisz (=szivárványhártya), a pupilla állapota és a szemlencse.
A szem belsejét szemtükörrel vizsgáljuk, amivel a szemlencse (szürkehályog), és a szemfenék
állapota derül ki (pl. a magas vérnyomás, a
cukorbetegség következtében kialakult retinaelváltozások).
Fontos műszerünk a non- kontakt tonométer,
mellyel a szemnyomás ellenőrizhető. Az
emelkedett szemnyomás az okozója a zöldhályognak. Ez egy alattomos betegség, mert akár
panaszok nélkül is károsíthatja hosszú éveken
át a szem belsejét, és kezelés nélkül akár vaksághoz is vezethet. Nálunk a szemvizsgálatnak
mindig része, a szemnyomás ellenőrzés!
Ezek fájdalommentes vizsgálatok. Amennyiben
gyanú merül fel bármilyen rendellenességre,
úgy tovább irányítjuk a pácienst szemészeti
szakrendelésre, vagy üzletünkben vizsgálja
meg szemész szakorvos.
Nálunk nem kell sorban állni, heteket várni a
szemvizsgálatra, sőt még ingyenes is!
Várjuk szeretettel!
Címünk: MSE Optika, Gödöllő, Petőfi tér 3.
Tel: 28/417-367
Szőke Emese, optometrista, látszerész mester
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*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.
*Csinos fiatal, tapasztalt PULTOS HÖLGYEKET KERESÜNK GÖDÖLLŐI
BÁRBA augusztus elejei kezdéssel! Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
postai úton 2100 Gödöllő, Béke u. 8.
*KÉMÉNYÉPÍTÉSBEN, gyártásban tapasztalattal rendelkező munkatársakat keresünk azonnali kezdéssel. Előny: kéményépítő vizsga,
jogosítvány. Tel: 30/838-7112
*KERTGONDOZÁSRA, hétvégi telkem rendben tartására keresek női
munkatársat heti egy-két alkalommal. Tel: 20/941-3396
*Bejárónői állást vállalok hosszútávra családnál. Fiatalos, friss nyugdíjas
nagymama. Tel: 20/526-7289

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.
*Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédelmi
mérés. 70/264-3660
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása
0-24-ig. 70/241-8999.
*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
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu
szerelés, javítás 2órán belül. 20/9-177-555
*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I. Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői
u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/556-2653, E-mail:info@ili.hu
*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
*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: 20/9527289, 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
*FŰKASZÁLÁST VÁLLALUNK Gödöllőn és környékén. Megbízható munka.
Tel: 20/2922-507
*KERTRENDEZÉST, PARKFENNTARTÁST, FŰKASZÁLÁST, fűnyírást vállalunk Gödöllőn és környékén. Megbízható, korrekt munkavégzés, professzionális géppark! 70/770-1051
*SZAKKÉPZETT KERTÉSZ kis és nagy kerti munkát vállal: kertépítés,
térburkolatok, kertgondozás, gyeptelepítés és gondozás, fakivágás,
bozótirtás. Gödöllőn és környékén 20/940-9622
*LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. -Kapuk, ajtók, ablakok javítása,
zárjavítás, zárcsere, betörés utáni javítás. –Burkolatok (szőnyeg, laminált
padló), vízszerelés. –Asztalos munkák. –Redőnyjavítás. 70/201-1292
*TAKARÍTÁS! Takarítást vállalok magánházaknál, heti rendszerességgel.
Jelenleg is e téren dolgozom. Referenciával rendelkezem. Tel: 20/9494-752
*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi munkát vállal.
Bármilyen kerti munka, földmunka, lakatos munkák, kerítések készítése,
javítása, festése. Csapadékvíz elvezetés, lambériázás, tetőjavítás,
szigetelés, kőműves munkák, fakivágás, dryvitozás. 30/402-7276
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel:
30/9229-553.
*Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel: 30/9229-553.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel:
20/9133-165
*Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
*Egyetemista lány ANGOL NYELVBŐL KORREPETÁLÁST, vizsgára
felkészítést, valamint GYERMEKFELÜGYELETET vállal délutánonként és
hétvégén. Tel: 70/653-4122
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.0670/7015617.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
*HA NEM TUDSZ KÉT HETET INTENZÍV ANGOL TANULÁSSAL TÖLTENI,
de egy-egy napot rá tudsz szánni a tanulásra, akkor péntekenként várunk
egy intenzív nyelvi tréningre: www.oktatars.hu/nyar2011, 20/297-1210
*GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL, DE ATTÓL
TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD, AMILYET
SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY NEM JÖSSZ MAJD
KI A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS
ÉS EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS ELÉGEDETTSÉGI
ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK! NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ MA! WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK
ANGOLUL, NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS OROSZUL
CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN - FKNYSZ: 13-0920-04. ESETLEG
TELEFONÁLNOD KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40
*BESZÉDCENTRIKUS ANGOL nyelvoktatás hétfőtől szombatig egyéni és
csoportos formában is. englishlearning.hupont.hu Tel.: 0630/932-4401
*TOP-TAN: 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.
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A, B, C, C+E, T, M, kategóriákban.
GÉPJÁRMĥ TANFOLYAMOT SZERVEZ.

06 28 419 529
06 20 9414 638
06 20 569 7196
Fizetés bankon keresztül,
MelyrĘl számlát kap.

ElĘzetes érdeklĘdés:

Gyors korrekt lebonyolítás!
Részletfizetés!
Típusválasztási lehetĘség!

Korrekt elfogadható ár!

Akkreditácios lajstrom szám: AL2086, Regisztrációs szám:13-0943-05, PLH 445

www.bbmaganautosiskola.net
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*TOP-TAN: Gyermeke megbukott matematikából, fizikából vagy
kémiából? Már ideje elkezdeni a felkészülést a pótvizsgára, pótérettségire, ha biztos akar lenni a vizsga sikerében. Tel: 30-908-4130.
*GYAKORLÓ ÓRÁK JOGOSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐKNEK. Tel: 30/369-4942
*OVISOKNAK - KISISKOLÁSOKNAK ANGOL és INDIÁN tábort indítunk aug.
15-19. között. Szakképzett óvónő, diplomás angol tanár, ANDREW
WRIGHT, világhírű író és mesemondó közreműködésével! Naponta 7.3017.30-ig, 3x étkezés, angol órák, indián tábori foglalkozások,
medencézés, sok kreatív játék. Díj: 18500 Ft/fő. Helyszín: I.L.I
Nyelviskola, Gödöllő, Körösfői u. 2. termei és kertje. Ny.sz.13-0295-04
*MENCELUS Nyelvstúdió. ANGOL, OROSZ, JAPÁN nyelvoktatás Gödöllő
központjában, anyanyelvi tanárok, alap-, közép-, felsőfokon, kedvező
áron, egyéni, csoportos. Általános, beszédcentrikus, üzleti tanfolyamok,
érettségi, nyelvvizsga felkészítés. 06-30-374-6545 www.mencelus.com
*Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak.
TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel. 28/415-998, 20/388-4953
*TANÍTOK AUGUSZTUSBAN IS! TANULJ AUGUSZTUSBAN IS! Növeld az
esélyed, frissítsd, erősítsd, pótold a tavalyit! Segítek matekból, infóból,
kémiából, németből. Házhoz is megyek. Tel: 30/551-6994
*Kedvező áron vállalom általános iskolások pótvizsgára való felkészítését
bármely tantárgyból Gödöllő központjában. Tel: 70/626-7275
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
*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
*Négykerekű, fékezhető, összecsukható új járókeret áron alul eladó. Érd:
30/524-0225
*Kézzel irányítható ÁRNYÉKOLÓ (3×2 m) sárga-fehér csíkos, eredeti csomagolásban 40.000,-Ft eladó. Felszerelve is megtekinthető. Érdekelne
használt linóleum, ill. műanyag hullámpala. 20/6131-160
*Kétmedencés saválló konyhai mosogató csapteleppel, szifonnal,
szekrénnyel együtt vagy külön eladó. Tel: 30/499-7210
*TÖLTŐ ÉS TERMŐFÖLDET VENNÉK REÁLIS ÁRON SZÁLLÍTÁSSAL.
20/93-54-687
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*PEUGEOT 1.1 1999/12 eladó. Ezüstmetál, 3 ajtós, 89.000 km, első (női)
tulajdonostól, törésmentesen. Alufelni +nyári gumi, acél felni +téli gumi,
el.ablak, kp.zár, légzsák, CD-MP+ rádió. 635.000,-Ft. 30/9867-677
*Eladó 2003 FIAT Dobló 1.6. Tel: 30/488-7674
EGYÉB
*ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK IDŐS HÁZASPÁRRAL VAGY EGYEDÜLÁLLÓ IDŐS EMBERREL. Tel.: 30/727-7667.

Utazni jó

Havazás, mínusz tíz fok…
Nem kell megijedni ez még nem a jövő heti
időjárás előrejelzés! Azonban pár hónap és
bizony estéről estére ilyen híreket fogunk hallani az időjósoktól.
Szerencsére a zord magyarországi időjárás
ellenére külföldön igen is élvezhető a tél.
Aki imádja a téli sportokat annak nem is kell
sokat utaznia, akinek pedig egyik porcikája
sem kívánja a hideget számos lehetősége van

*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
*Eladó 5db 9hetes ártány malac 25.000,-Ft/db v. szénára, gabonára
cserélhető, Weltmeister tangóharmonika 65.000,-Ft v. orosz palára,
motorkerékpárra cserélhető. Tehéntrágya 500,-Ft/q leszállítva folyamatosan kapható. Szeles Imre, Gödöllő, Radnóti u.17. 20/456-0481
*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

olyan országba utazni, ahol egész évben
tombol a nyár, vagy épp hazánk időjárásával
ellentétben ott épp kánikula van, míg mi
itthon fagyoskodunk.
Senkit sem szeretnék a tél közeledtével riogatni, csupán a legszemfülesebb utazók figyelmét
szeretném felhívni, hogy a legnagyobb
utazásszervezők téli kínálata már foglalható!
Ráadásul ahogy ez lenni szokott jelentős, akár
35%-os előfoglalási kedvezménnyel! Legyen
szó síelésről, vagy egzotikus álomnyaralásról.
A világelsőnek választott Qatar Airways
légitársaság napi 6 járatot indít Dohába,
szeptembertől már Bukaresti leszállás nélkül,
ahonnan viszont rengeteg járat indul tovább
Ázsia, Afrika irányába, valamint néhány
ausztrál nagyvárosba, igen kényelmes utazást
biztosítva. Például egy Budapest-Bangkok retúr
jegy már 180.000 Ft-tól elérhető.
A budapesti indulású charterjáratot választó
utazóknak sem kell már sokat várniuk, hiszen
augusztus közepére ígérik a thaiföldi, kambodzsai, vietnami, hong kongi, szingapúri utazásokat
is tartalmazó katalógus megjelenését.
Azon honfitársaink számára, akik a bécsi
indulást kedvelik jó hír, hogy a nyaralás idejére
kedvezményes árú parkolójegyeket is
értékesítünk irodánkban.
Ha szilveszterre illetve a téli szünetre tervezik pihenésüket ne gondolkodjanak sokat,
most még vannak szabad helyek, de ki tudja
meddig…
Ne késlekedjenek, foglaljanak időben a téli szezonra, hogy a széles választékot és a jelentős
árelőnyt élvezhessék!
Sissy Utazási Iroda

Hatékony
időgazdálkodás
nyelvtanulóknak
Miért nincs elég időm?
A világ úgy van megszerkesztve, hogy sosincs
elég időnk mindenre. Ott vannak a munkahelyi
feladataink, vagy az iskolai tennivalónk, a családi programok, halmokban állnak a vasalatlan
ruhák, a válaszra váró e-mailek. Nem beszélve az
elmaradt angol háziról, a meg nem hallgatott
hanganyagokról, vagy olvasásra váró könnyített
olvasmányokról. Pedig mi minden nap elhatározzuk, hogy majd ha végre utolérjük magunkat,
akkor többet foglalkozunk a nyelvtanulással.
Tulajdonképpen mindegy, mennyi időd van, és
mennyire vagy elfoglalt, egy dologban biztos
lehetsz: mindig több lesz a tennivalóid
időigénye, mint a rendelkezésedre álló időd.
Erre a problémára csak egy megoldás létezik: meg
kell tanulnod másképp gondolkodni az időről.
A napjaid olyanok, mint egy szekrény
Nekem az segített, amikor elkezdtem a napjaimról úgy gondolkodni, mint egy szekrényről. A
ruhásszekrényedet is csak akkor tudod jól
használni, ha rendszer van benne és ez csak
akkor lehetséges, ha nem teszel bele túl sok
holmit. A kérdés tehát az, hogy milyen mértékig
vagy képes a felesleges, időrabló dolgokat
nem tenni többé, és az így felszabaduló időd
egy részét nyelvtanulásra fordítani.
Hogyan találj időt a nyelvtanulásra?
Nyelvtanulási sikered nagyrészt azon múlik,
hogy milyen nyelvtanulási szokásokat, rutinokat alakítasz ki az életedben.
• Vannak-e felesleges, időrabló tevékenységeid?
Mikor és mennyi ideig tartanak? Gondolj csak a
TV vagy számítógép előtt eltöltött időre.
• Vannak-e holtidők, amelyeket használhatnál
például szöveghallgatásra (utazás, takarítás,
kutyasétáltatás, várakozás, stb.)?
• Alakíts ki rutinokat: pl. ha utazás, akkor podcastok hallgatása az MP3 lejátszómon.
• Különíts el nyelvtanulásra szánt időblokkot a
napodban. Az a legjobb, ha ezt nem időponthoz,
hanem tevékenységhez kötöd. Például miután a
gyerekek lefekszenek, reggeli kávé után, stb.
Bonts le a nagy feladatot apró lépésekre
Ne gondold, hogy csak az a nyelvtanulás, ha
órákat tanulsz egyszerre. Sőt sokkal
hatékonyabb, ha a tanulási idődet, több
rövidebb (15-20 perces) tanulási ciklusra bontod fel. A ciklusok között pedig szünetet tartasz.
Sok kicsi sokra megy. Ez a halogatás elkerülésének a legjobb módja. A legtöbb ember
azért halogat, mert irtózik attól a hatalmas feladattól, ami föléje tornyosul. A megoldás:
bontsd le a nagy feladatot pici apró lépésekre,
és mindig csak a következő lépésre koncentrálj.
Élményekben gazdag, eredményes nyelvtanulást!
Csősz Ildikó
OktaTárs Nyelvstúdió - Gödöllő, Kandó K. u. 2.
www.oktatars.hu/angolul
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10.
Megfejtés: 75 éve született Kossuth‐díjas magyar író, elbeszélő, meseíró, a Digitális Irodalmi Aka‐
démia alapító tagja neve és egy mesekönyvének címe.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Kőhidi Ildikó (Arany J. u. 19.)
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Falusi Eszter (Erzsébet királyné
krt. 23.), Zelnik Péter (Palotakert 9.)
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Szentpétery Zsoltné
(Batthyány L. út 88.)
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Répási Józsefné (Paál L. köz 1.), Gonda Lászlóné (Erzsébet
királyné krt. 21.)
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Hidiné G. Mária
(Fenyvesi főút 2.)
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