
A programsorozat annak a kiállítás-
nak a megnyitójával kezdődött, ami
Grassalkovich I. Antal (1694-1771)
alakját, egyházi kapcsolatait és mecé-
nási tevékenységét mutatja be a Kirá-
lyi Kastélyban. A tárlatot augusztus
5-én dr. Beer Miklós váci megyés-
püspök, a rendezvény fővédnöke nyi-
totta meg.

A gróf 33 templomot építtetett,
többségét a magyar barokk-rokokó
művészet élvonalába tartozó kegytár-
gyakkal ékesítette. Nemcsak a tárgyi-
asult művészetet támogatta, hanem a
barokk életérzés, a barokk kultusz és
a szentek devóciójának terjesztője is
volt: Nepomuki Szent János iránti
tisztelete számos településen vált ha-
gyománnyá. Ezt többek között Kresz

Albert fotóművész képei, valamint
az egykori Grassalkovich-birtok
templomaiból származó szobrok mu-

tatják be, többek
között egy olyan
különlegesség, ami
a ravatalon ábrázol-
ja a szentet.

A tárlaton hu-
szonnégy külön-
böző intézmény és
két magángyűjtő
tárgyai láthatók
együtt, sőt nem ke-
vés olyan tárgy is
bemutatásra kerül,
amelyekkel először találkozhat a
szakma és a nagyközönség.

Olyan különlegességeket mutatnak
be, mint a Mária Terézia alapította
Szent István-rend díszruhái, emlékér-
me, alapszabálya, valamint a királynő
által adományozott miseruha és pa-
lást. A gróf személyes iratai mellett,
többek között végrendeletének erede-

ti példányát is olvashatják az érdeklő-
dők, de bemutatják a Váci Egyház-
megyei Kincstár, valamint a plébáni-
ák által küldött XVIII. századi mise-
ruhákat, kelyheket, szobrokat, fest-
ményeket.

A Barokk Év alkalmából – egy hó-
napon keresztül – látható az a bécsi
porcelán kávéskészlet is, amit Mária

Terézia ajándékozott az őt vendéglátó
grófnak gödöllői látogatása során. A
Nemzeti Múzeum gyűjteményéből
származó készlet az egyetlen hiteles
tárgyi emlék a királynő látogatásáról.
Ezt azonban nem az időszaki kiállítá-
son, hanem a kastély Mária Terézia-
szobájában csodálhatják meg.

(folytatás a 6. oldalon)

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap •• Alapítva: 1992XX. évf. 27. szám • 2011. augusztus 10. • Terjesztői ára: 75 Ft

Tisztelgés Grassalkovich I. Antal és Mária Terézia előtt

Két hétvége a barokk jegyében
Kiállítás-megnyitóval, kulturális eseményekkel,
családi programokkal és vásári forgataggal emlé-
keztek Mária Terézia királynő 1751-es gödöllői lá-
togatására a múlt szombaton és vasárnap. Mint
ahogyan 2001 óta minden esztendőben, az idén is
barokk napok várták a látogatókat augusztus má-
sodik hétvégéjén. Ebben az esztendőben azonban
a korábbihoz képest jelentősen kibővült a prog-
ramsorozat: a Barokk Év alkalmából – amivel a ki-
rálynő látogatása mellett Grassalkovich I. Antal
halálának 240. évfordulójára is emlékezünk – ba-
rokk hetet rendez Gödöllő városa. Az események
pedig nem csak a kastély falain belül zajlanak.
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Könnyebbség az autósoknak, hogy már
mobiltelefonon keresztül is fizethetik a par-
kolási díjat Gödöllő belvárosában.

(3. old.)

Bölcskei Gusztáv református püspök nyi-
totta meg Hapák József és Filakowszky
György kiállítását az Erzsébet Királyné
Szállodában. (5. old.)

Labdarúgó Magyar Kupa: 64 között a Gö-
döllő. A Gödöllő SK felnőtt csapata az MK
főtábláján az I. fordulóban a Vasas Híd II.
csapatát fogadta és verte. (8. old.)

A  Nemzetközi Világjátékok
Szövetségének (IWGA) szem-
lebizottsága Magyarországon
végzi a munkáját. A delegáció
feladata eldönteni azt, hogy
Budapest és Gödöllő alkal-
mas helyszín-e arra, hogy
megrendezze a 2017-es Világ-
játékokat, azaz az olimpián
kívüli sportágak csúcsverse-
nyét.

A küldöttség szerdán már tárgyalt a
budapesti Városházán, ahol a sport-
létesítmények csütörtöki bejárása
után sajtótájékoztatón számolt be a
Magyarországon szerzett tapasztala-
tokról. Ezt megelőzően, kedden vá-
rosunkba is ellátogatott a szemlebi-
zottság: Ron Froehlichet, az IWGA
elnökét és Joachim Gossowot, a
szervezet ügyvezető igazgatóját  dr.

Gémesi György polgármester fo-
gadta a gödöllői reptéren.

(folytatás a 8. oldalon)

Világjátékok 2017

Szemlebizottság
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ILYEN VOLT… ILYEN LETT
A gödöllői barokk kálvária a Norvég Alap támogatásával újult meg. 

Közös érdekünk, hogy vigyázzunk rá!

Közbeszerzési eljárás az üz-
leti park csapadékvíz elveze-
tésére

Egyhangúlag elfogadta a testület a
Gödöllői Üzleti Park területének csa-
padékvíz elvezető rendszer kivitele-
zésére kiírt közbeszerzési pályázat
beszerzési célokmányait. A fejlesztés
a KMOP – 2010-3.3.1.B „Belterületi
csapadékvíz elvezetése és gyűjtése”
című pályázati konstrukció keretében
valósul meg. A munkákra 65.772.526
forint támogatást nyert az önkor-
mányzat. 

Elfogadták a VÜSZI szerző-
dését

Tizenegy igennel, egy nemmel és
egy tartózkodással fogadta el a kép-
viselő-testület a Táncsics Mihály úti
sporttelep átdolgozott bérleti szerző-
désének szövegét. A testület júniusi
ülésén döntött arról, hogy közös meg-
egyezéssel felbontja az SE Sport Kft.

Táncsics Mihály úti Sportcentrum in-
gatlanra fennálló bérleti szerződését,
és változatlan feltételekkel bérleti 
szerződést köt a VÜSZI Nonprofit
Kft-vel. A képviselők most ennek a
szövegéről döntöttek. 

Ebben az esetben is a két fideszes
képviselő, Futás Levente és Vörös
István tett fel kérdéseket. 

Futás Levente azt nehezményezte,
miért bérleti és miért nem üzemel-
tetési szerződést köt a város, Vörös
István pedig arról érdeklődött,  meg-
történt-e az átadás előtt az állapotfel-
mérés, és az SE Sport Kft. elszámol-
tatása. 

A képviselői felvetésre dr. Nánási
Éva címzetes főjegyző és a polgár-
mester adott választ, mindketten le-
szögezték, a jelenlegi jogszabályok
szerint ebben az esetben bérleti szer-
ződést kell kötni, mint ahogy többi vá-
rosi tulajdonú társaság esetében is
ilyen együttműködések vannak. Gé-
mesi György tájékoztatójában el-
mondta, az állapotfelmérés megtör-
tént, az elszámoltatás pedig folyamat-

ban van, s zajlik a kivitelező elszá-
moltatása is. 

Egy igen, egy nem a telepü-
lésnév és címerhasználatra

Két településnév és címerhasználat
iránti kérelemről döntött a képviselő-
testület július 21-én. A Fidesz egy
időszaki kiadványa részére nyújtotta
be a kérelmet, amit azonban elutasí-
tott a testület.

Támogatták azonban a Gödöllői
Sportszövetség ez irányú kérését. A
városi sportegyesületeket összefogó
szövetség a név és a címer használa-
tára megkapta az engedélyt. 

Alapító okirat módosítások

Jogszabályi változások miatt mó-
dosították az 1. számú Városi Bölcső-
de, valamint a 3. számú Városi Böl-
csőde alapító okiratát és az intézmé-
nyek egységes szerkezetű okiratát. A
szükséges módosításokat valamennyi
képviselő megszavazta. it

A svájci frank erősödése meg-
viseli az önkormányzatokat is: a
törlesztések emelkedése miatt a
Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége levélben kérte Orbán
Viktor miniszterelnöktől, hogy
egy évvel később kezdhessék
meg a három éve felvett hitelek
tőketörlesztését. Gémesi 
György, a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetségének
(MÖSZ) elnöke szerint a helyha-
tóságok 1200 milliárd forint után
törlesztenek, és a megyei önkor-
mányzatok vannak a legkritiku-
sabb helyzetben.

– Gödöllőt mennyiben érinti a sváj-
ci frank árfolyamának drasztikus
növekedése? – kérdeztük dr. Gémesi
György polgármestert.

– Gödöllő hitelállományának csak
egy része svájcifrank-alapú és ben-
nünket egyelőre nem érint súlyosan a
most kialakult helyzet. A jelenlegi
magas árfolyam esetében is tudunk a
törlesztésekre fedezetet biztosítani.
Az elmúlt évek során – a szigorú gaz-
dálkodásunknak köszönhetően –
szükséges biztonsági tartalékot ké-
peztünk. Persze ezt másra is költhet-
nénk…

– Az 1200 milliárdos önkormány-
zati hitelállomány mintegy fele még
2007-2008-ból származik…

– Az akkori árfolyamon nagyon
kedvezőek voltak a hitelek kondíciói.
A legtöbb helyen azért kényszerültek
erre a lépésre, mert a folyamatos kor-
mányzati forráskivonás miatt egysze-
rűen nem volt pénz arra, hogy az

uniós pályázatok önrészét előteremt-
sék. Az összeg 90 százaléka nagyjá-
ból 300 önkormányzat, jellemzően
budapesti kerületek, megyék, és na-
gyobb települések között oszlik meg.
Közülük is a legkritikusabb helyzet-
ben a megyei önkormányzatok van-
nak, mert itt a legkevesebb a saját be-
vétel.

– Mi az elsődleges céljuk a
MÖSZ felhívásával?

– Azért fordultunk Orbán Viktor-
hoz, mert van egy adósságrendezési
koncepció, és nem szeretnénk, ha a
mi kezdeményezésünk ellentétes len-
ne azzal. Amennyiben a kormány
nem kíván beleavatkozni, akkor a
Bankszövetséghez fordulunk. Tud-
juk, hogy mindenkinek egyénileg kell
megállapodnia a hitelintézetekkel, de
nem árt, ha kialakítanánk egy egy-
séges megoldási javaslatot. Tulajdon-
képpen azt szeretnék elérni, hogy ar-
ról szülessen egyezség az önkor-
mányzatoknak hitelező bankokkal,
hogy az érintett helyhatóságok tőke-
törlesztését egy évvel halasszák el.
Nem hivatalos tárgyalásokat már
folytattunk a bankokkal, amelyek 
nyitottak voltak.
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Aktuális kérdésekről tartott tájé-
koztatást a Lakásszövetkezetek
és Társasházak Országos Szövet-
ségének gödöllői szervezete jú-
lius 27-én a lakásfenntartó szö-
vetkezetek és társasházak tiszt-
ségviselői részére. A rendezvé-
nyen Farkas Tamás, a LOSZ elnö-
ke szólt a lakásszövetkezeti tör-
vényt és a társasházi törvényt
érintő változásokról, és a most
meghirdetett épület felújítási pá-
lyázati lehetőségekről.

Mint mondta, a lakásszövetkezeti tör-
vény közelmúltban elfogadott módosí-
tását három ok indokolta. Egyrészt
2005 óta jelentős tapasztalat volt sze-
rezhető az önálló lakásszövetkezeti tör-
vény gyakorlati működése szempont-
jából, másrészt időközben a társashá-
zakról szóló törvény több módosítása is
indokolta a két törvény közötti össz-
hang megteremtését, továbbá egy telje-
sen új elem is bekerült a törvénybe, ne-
vezetesen a lakásszövetkezeti lakóépü-
letek közös épületrészeire kiterjedő vi-
deókamerás megfigyelő rendszer tele-
pítési szabályai. Ezek együttesen ked-
vező irányú változásokat hoztak a la-
kásszövetkezeti törvénybe, valamint
mindezeken túl pontosításra került a la-
kásszövetkezetből kiválni szándékozó
önálló épületegyüttes kiválási folyama-
tának szabályozása. A társasházakról
szóló törvény módosítását alapvetően a

lakásszövetkezeteknél alkalmazható vi-
deókamerás megfigyelési rendszer be-
iktatása indokolta, és a módosítással
egyidejűleg csak néhány kisebb, első-
sorban a lakás, és nem lakás célú bérbe-
adás körülményeit pontosító új szabá-
lyozási elem került még a törvénybe. 

A résztvevők tájékoztatást kaptak a
pályázati lehetőségről is. Az Új Szé-
chenyi Terv „Mi otthonunk felújítási és
új otthon építési alprogramhoz“ kap-
csolódó közelmúltban kiírt 1,6 milliárd
forint keretösszegű pályázat egy igen
szűk lakásszövetkezeti, társasházi kör-
höz köthető (1992 előtt  hagyományos
technológiával épült lakóingatlanok,
40-50 százalékos épületenergetikai ha-
tékonysági elvárás, stb.). Az érdeklődő
lakásszövetkezetek és társasházak a pá-
lyázati kiírást és a pályázati útmutatót a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagy

a LOSZ honlapjáról is letölthetik. 
A LOSZ a továbbiakban is rendszere-
sen tájékoztatja a tisztségviselőket a
legfontosabb, aktuális eseményekről. A
tervek szerint ez év őszén szeptember
és november között  tartanak a lakás-
szövetkezetek és társasházak számára
tájékoztatót, amelyeken többek között
az épületenergetikai tanúsítvány 2012.
január 1-jétől hatályba lépő rendelkezé-
seivel kapcsolatos tudnivalókról, a la-
kásszövetkezetek, társasházak számára
szóba jöhető pályázati lehetőségekről,
illetve ezek finanszírozásának forrás-
gyűjtési módozatairól, valamint a la-
kásszövetkezeti, társasházi energetikai
megtakarítási lehetőségeket segítő ter-
mék és szolgáltatási kínálatról esik
majd szó. 

***
Rangos elismerést vehetett át Do-

lányi Sándor (képünkön), a LOSZ gö-
döllői szervezetének vezetője, a Gödöl-
lői Városvédő Egyesület alelnöke: a
Város- és Faluvédők Szövetsége
(Hungaria Nostra) július végén meg-
rendezett 30. országos találkozóján,
az épített és természeti környezetünk,
kulturális örökségünk értékeinek vé-
delmében kifejtett aktív tevékenysé-
géért Podmaniczky-díjban részesült.
Az indoklásban többek között ki-
emelték azt is, hogy Dolányi Sándor a
személyekről elnevezett utcák név-
adóiról készített emléktáblák elhelye-
zésében, azok leleplezésekor tartandó
rendezvények szervezésében több
éve folyamatosan vezető szerepet vál-
lal. 
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A Gödöllői Rendőrkapitányság
állományába 30 rendőr állt
szolgálatba augusztus 1-jével,
akik a Rendészeti Szakközép-
iskola I. évét sikeresen elvé-
gezték. A próbaidős rendőr őr-
mesterek a kapitányság köz-
ponti állományában, valamint
az aszódi, a kistarcsai, a péceli
és a veresegyházi rendőrőrsön
kezdik meg munkájukat, kizá-
rólag közrendvédelmi terü-
leten.  

A pályakezdők köszöntése alkalmá-
ból tartott ünnepségen Bozsó Zoltán
dandártábornok, a Gödöllői Rendőr-
kapitányság vezetője elmondta, ez az
eddigi legjelentősebb létszámnövelés
a kapitányság történetében. A most
állományba vett rendőrökhöz ugyan-
is rövidesen újabbak csatlakoznak, s
így a korábbinál összesen 43 fővel

többen teljesítenek majd szolgálatot.
A teljes létszám már meghaladja a
250 főt, de ez szükséges is, hiszen a
kapitányság hatáskörébe 27 település,
és a közel 200.000 fős lakosság tar-
tozik. 
Az augusztus elsejével szolgálatba
állt fiatalokra minden településen
nagy szükség van, ezt megerősítették
azok a városvezetők is, akik megtisz-
telték jelenlétükkel a rendezvényt.
Gödöllőt Pintér Zoltán alpolgár-
mester képviselte. 
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Képviselő-testületi döntések

Tisztségviselőket tájékoztatott a LOSZ

Terítéken a törvényi változások

A miniszterelnökhöz fordultak az önkormányzatok

Egységes megoldási javaslat kell

Pályakezdő rendőrök állnak munkába
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Július elsejével indult, és au-
gusztus végéig tart az a parlag-
fű mentesítési program, amit
pályázati segítséggel valósított
meg a Gödöllői Kistérség. A
parlagfű elszaporodása és az
ebből eredő problémák or-
szágszerte sok munkát adnak
a városüzemeltetési és az
egészségügyi szakemberek-
nek. A hazai 174 kistérségből
ötven vehet részt a program-
ban. A pályázatot a Társulási
Tanács megbízása alapján a
VÜSZI Kft. nyújtotta be és bo-
nyolítja le a munkát 38 fő bevo-
násával.

A Nemzetgazdasági Minisztérium pá-
lyázatának eredményeként a Gödöllői
Kistérségben Csömör,  Dány, Gödöl-
lő, Isaszeg, Kerepes, Nagytarcsa,
Szada, Valkó és Zsámbok területén
folynak a munkák. 

Városunkban 6 fő végzi az ezzel
kapcsolatos feladatokat, tudtuk meg
Szabóné Szűcs Judittól, a program
koordinátorától. 

A Polgármesteri Hivatal népjóléti
irodájával és a munkaügyi központtal
egyeztetve olyan személyeket alkal-
maztak, akik regisztrált álláskeresők
voltak és bérpótló támogatásban ré-
szesültek. 

A mentesítés első része a belváros-
ban zajlott, majd fokozatosan halad-
tak a kertvárosi részek felé, de sor ke-
rül a külterületi – és az üdülőövezeti

részekre is. A munkát a közterüle-
teken, valamint az önkormányzati tu-
lajdonú területeken végzik el. 

Eddig többek között az Alsóparkot,
az Alvéget és a Repülőteret tisztítot-

ták meg a parlagfűtől, de Máriabes-
nyőn is dolgoznak, s a tervek között
szerepel a szárítópusztai részen tör-
ténő irtás is. 

A mentesítési tervet az előző évek
tapasztalatai alapján állították össze,
de a rendszeres heti terepszemle ta-
pasztalatai is befolyásolják, ennek so-
rán dől el ugyanis, hol a legsürgősebb
a beavatkozás.  

Júliusban Gödöllőn 72.000 négy-
zetmétert tisztítottak meg a program-

ban résztvevők, akik napi 6 órában
végzik ezt a munkát. Jelentős ered-
ményeket értek el a többi településen
is: Csömörön 38.676, Valkón 6800,
Dányban 11.000, Isaszegen 223.300,
Kerepesen 29.610, Nagytarcsán
22.800, Szadán 3000, Zsámbokon
21.000 négyzetméteren végezték el a
parlagfűmentesítést. 

A parlagfű az ország terü-
letén szinte mindenütt
megtalálható. Nem nehéz
felismerni, mert termetes,
egy méternél is maga-
sabbra növő bokra igen
jellegzetes: sötétzöld le-
vélzete vastagon szőrö-
zött, szára tőtől elágazó,
virágzatai a hajtások csú-
csán nyílnak. Az első, por-
zós virágai július első
napjaiban nyílnak ki és
nagy mennyiségű virág-
port szórnak szét. Tö-
meges virágzásuk hosszan
elhúzódik, augusztus kö-
zepéig tart.

A parlagfű irtását már ta-
vasszal célszerű elkezde-

ni, de még július elején sem késő, a
virágzás előtt is eredményesen lehet
felvenni a harcot ellene. 
A kertekben és a belterületeken a leg-
hatékonyabb és a környezetet leg-
inkább kímélő módja a védekezésnek
a gyomlálás, azaz, ha a növényt gyö-
kerestől kihúzzuk, még a virágzás
megkezdődése előtt. A kaszálás is jó
módszer, de számolni kell azzal, hogy
a tő ismét kihajt.
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Tisztulnak a fertőzött területek

Parlagfű mentesítés
A tervek szerint szeptemberben kezdődnek meg a P+R parkoló
kialakításának munkái a MÁV pályaudvar melletti területen, a je-
lenleg rendkívül lerobbant állagú, alig használt parkoló területén.
A fejlesztés eredményeként egy korszerű kamerás megfi-
gyelőrendszerrel ellátott, gépkocsik és kerékpárok tárolására
egyaránt alkalmas létesítménnyel gazdagodik a város.

A P+R parkoló
kialakítása már
régóta szerepelt a
városi tervek között.
Hosszas előkészítést
követően, most a
MÁV-val közösen,
pályázati forrásból
sikerül megvalósí-
tani. 

A munkák során a
jelenlegi parkoló
területét egészen a
Köztársaság úti
sorompóig újítják fel, ahol több mint 100 gépkocsi számára nyílik majd
parkolási lehetőség. A kivitelezés során kiépítik a térvilágítást, és kamerás
megfigyelőrendszert alakítanak ki. 

Megújul az itt lévő épület is: ebben alakítják ki a B+R parkolót, amelyben
szintén több mint 100 kerékpár fér majd el. A szolgáltatásokat ingyenesen, napi
24 órában vehetik majd igénybe.   

A P+R parkoló kivitelezését a Magyar Aszfalt Kft. a B+R parkolóét AKL
Kft. nyerte meg közbeszerzési eljárás keretében. 

A terület átadására várhatóan augusztus végén kerül sor, ezt követően a je-
lenlegi parkoló már csak a felújítás után lesz ismét használható. A munkák a
tervek szerint szeptemberben kezdődnek, és december 31-ig tartanak. 

A beruházás összköltsége közel 130 millió forint, amihez a KMOP
„Parkolók és csomópontok  fejlesztése” című pályázaton 117 millió forint tá-
mogatást nyert a konzorcium.
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A gépkocsi használat egyik kelle-
metlen velejárója, hogy a parkolá-
sért egyre több helyen fizetni kell.
Így van ez Gödöllő belvárosában is,
ha valaki megáll a kocsival, célsze-
rű, hogy első útja a parkolóórához
vezessen. A rutinos autósoknál min-
dig vannak különböző címletű fém-
pénzek, amiket elfogad a parkoló-
óra, az azonban elég kellemetlen,
amikor valaki megfeledkezik erről,
és kénytelen folyton az óráját nézni,
hogy mikor telik le a befizetett idő.
Ez a probléma azonban már meg-
szűnt: a korábbi ígéreteknek meg-
felelően, már mobiltelefonon is ren-
dezhetjük a parkolási díjat. 

A szolgáltatás valamennyi mobil-
szolgáltató hálózatán keresztül, számkijelzés beállításával, illetve sikeres re-
gisztráció és egyenlegfeltöltés után vehető igénybe. A rendszer percalapon ol-
csóbb, mint a hagyományos fizetés, bárhonnan elérhető, és az időtartam is
meghosszabbítható. 

A mobilparkolás módjáról a www.mobilparkolas.hu, és a www.picipenz.hu
weblapokon tájékozódhatnak az érdeklődők, de a parkolóórákon kihelyezett
tájékoztatók is segítenek igénybe venni a szolgáltatást. bj

Nemrég örömmel számoltunk
be arról, hogy terápiás szobá-
val gazdagodott az Egyesített
Szociális Intézmény (ESZI). A
napokban arról kaptunk hírt,
hogy összefogással újabb fej-
lesztés történt, a teljes felújí-
tást követően kiépítették a táv-
irányítós kapunyitást. 

Az Intézmény Együttérzés Közhasz-
nú Alapítványa az idősek biztonságát
szolgáló újabb fejlesztés megvalósí-
tása érdekében szponzorokat keresett
meg, akik az ügy mellé álltak. Első-
ként Wilhelm Ferenc, a Piacüze-
meltető és Szolgáltató Kft. vezetője
ajánlott fel pénzadományt, amiből si-
került megvenni a rendszer elektroni-
káját. 

A régi kapu felújításának lakatos-
munkáit és a beszerelést Kiss Antal

képviselő úr vállalta, a  bejárat alapo-
zó betonozását a Varga és Fiai Kft.
végezte, a hozzá szükséges betont pe-
dig a Göbész Kft. adta.
A kapubejáró aszfaltozását a VÜSZI

Kft. részéről Bokor Árpád igazgató-
nak és Zdenkó Pálnak köszönheti az
intézmény. A VÜSZI dolgozói ezzel
egy időben az ESZI Blahán működő
Idősek Klubjának felfagyott, görön-

gyös bejáratát is leaszfaltozták. Az in-
tézmény vezetése az idősek nevében
is köszöni mindenkinek a nagyszerű
munkát és a példás együttműködést.
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Uniós támogatással készült el
az Orange Packaging Kft. új pa-
pírfeldolgozó üzeme a Gödöl-
lői Üzleti Parkban. 

A csomagolástechnikával foglalkozó
cég az elmúlt években speciális vé-
dőcsomagolások gyártására, csoma-
golástervezésre, papír alapú csoma-
golóeszközök gyártására specializá-
lódott.
A Gödöllőn megvalósított közel nyolc-
van millió forintos beruházást a
KMOP-1.5.3/C-10-2010-0003 számú
pályázata segítségével valósították

meg. Az üzem építéséhez az Európai
Unió a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség, és a Pro Regio Közép- Magyar-
országi Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Kft. közreműködésével 23.870.012

forint támogatást biztosított. A má-
jus végén átadott új épület raktárakat,
üzemcsarnokot, irodákat és szociális
helyiségeket foglal magába. A családi
vállalkozásként induló cég ma 8 főnek
ad munkát, de a most végrehajtott fej-
lesztés eredményeként a létszámot is

bővíteni  fogják a munkaügyi központ
bevonásával. Mivel az itt folyó munka
nem minden esetben kíván meg szak-
képzettséget, azoknak is lehetőséget
tudnak nyújtani, akik alacsony végzett-
séggel rendelkeznek, s így rosszabb esé-
lyekkel indulnak a munkaerőpiacon.

Bár az elmúlt hetek esős időjárása sok esetben nehezítette a vá-
rosi út- és járdafelújítási munkákat, ha az időjárás engedi, a
VÜSZI Kft. szakemberei valamennyi városrészben dolgoznak.

Miután véget értek a munkák a Mikes utcai áteresznél, a Besnyő utcában kez-
dődött meg a felújítás. Itt félpályás lezárás mellett végzik a híd átépítését. 
A Hunyadi utcában már véget ért a munka, itt járda épült a Szilágyi és a Csillag
utca között, a Virágközben viszont még dolgoznak,  az Antalhegyi és az Ibolya

utca közötti szaka-
szon zárt csapadék-
víz-elvezető csatorna
készül.
Hagyományosan a
nyári munkák közé
tartozik az útburkola-
ti jelek felújítása. Ezt
a város teljes terüle-
tén végzik a VÜSZI
munkatársai, ugyan-
úgy, mint a járda- és
útburkolati javításo-
kat. kj

Újabb fejlesztés a pályaudvaron

Indul a P+R, B+R program

Magyar tulajdonú cég teremtett munkahelyeket

Újabb fejlesztés az üzleti parkban

Egyesített Szociális Intézmény 

Automatikus kapunyitás

Mobiltelefonnal is fizethetjük a parkolást

Amikor nem fogy el az apró

A felújításokra összpontosít a VÜSZI Kft.

Nyári közterületi munkák
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Július 29-én a Dózsa György úti
temetőben vettek végső bú-
csút Kiss Éva tanárnőtől. A Tö-
rök Ignác Gimnázium egykori
tanárát, igazgató-helyettesét
családtagjai mellett egykori
kollégái, diákjai és a város elöl-
járói kísérték utolsó útjára. 

Kiss Éva tanárnő 1951-ben végezte el
az ELTE földrajz-történelem szakát.
Első munkahelye a pápai Türr István

Gimnázium volt. Mivel szülei Gödöl-
lőre költöztek, amikor 1955-ben meg-
nyílt a Török Ignác Gimnázium –
még Állami Gimnázium néven – be-
nyújtotta a kérelmet, hogy helyezzék
át ide. 1956 szeptemberében már itt
kezdte a tanévet, az akkor még Mária-
besnyőn, a mai Mater Salvatoris rend-

házban működő iskolában,
aminek később igazgató-
helyettese lett.
Amikor a városba került,
igyekezett megismerni Gö-
döllőt. Első kutatásai Teleki
Pállal voltak kapcsolatosak,
majd a kastéllyal kezdett
foglalkozni. Így irányult fi-
gyelme a Grassalkovich-, a
Sina-, a királyi-, majd a
Horthy-korszakra. 

Részben ezeknek a kutatásoknak kö-
szönhető, hogy megérlelődött benne a
Teleki Pál Egyesület megalakításának

gondolata, ami 1990 őszén, az egyko-
ri miniszterelnök halálának 50. évfor-
dulóján valósult meg. 
Több egyesületnek is aktív tagja volt:
a Városvédő Egyesület, a Városszé-
pítő Egyesület, a Teleki Pál Egyesület
majd a Gödöllői Értékvédő Egyesület
tagjaként tevékenykedett, de szívesen
tartott előadásokat a Gödöllővel kap-
csolatos és egyéb történelmi témák-
ban is.

Bár hivatalosan 1983-ban nyugdíj-
ba vonult, csak 2008-ban hagyta abba
a tanítást, akkor köszönt el végleg a
katedrától az ELTE Tanárképző Főis-
kola művelődésszervezés szakán,
ahol levelező képzésben oktatott. Eb-
ben az esztendőben megkapta a Ma-
gyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt-
jét. Gödöllő önkormányzatától 1999-
ben kapott rangos elismerést: Gödöllő
Városáért díjjal tüntették ki. 

Utolsó éveit súlyos betegsége miatt,
teljes visszavonultságban töltötte, 2011.
július 9-én bekövetkezett haláláig.     jk

Nyilvánosságra hozták Ma-
gyarország legjobb éttermei-
nek listáját a Dining Guide
Food Show keretében megren-
dezett gálavacsorán a Millená-
ris Parkban. Magyarország 100
legkiválóbb étterme mostantól
versenyezhet az Év Étterme el-
ismerésért. A legjobb 100 közé
választották a gödöllői Solier
Cafét is.

A Dinning Guide értékelését további
elismerés követte! Az évente egyszer
megjelenő mértékadó kiadvány, a
Népszabadság által kiadott „A leg-
jobb Magyar Éttermek 2011.” c. kiad-
ványban az Ígéretes Vidéki Éttermek
kategóriában a gödöllői Solier Café
kapta az előkelő harmadik helyezést!
A kiadvány különböző kategóriákban
értékelte Magyarország éttermeit,
úgy mint csúcsgasztronómia, nem-
zetközi, ígéretes vidéki, bisztró, Ki-
főzde, távol-keleti és olasz.

A Solierről írt értékelésében ki-

emelte; „….ha minden városban

lenne egy ilyen színvonalú hely Ma-

gyarországon, akkor sokkal boldo-

gabban élnénk!”

A Solier Café nem először arat gaszt-

ronómiai sikert, feltehetően ennek is
köszönhető, hogy  Szent István ünne-
pén a gödöllői étterem és cukrászat is
bemutatkozhat a budapesti rendez-
vényeken. 

A Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szervezésében augusz-
tus 19-20-án az ünnepi programok
keretében lesz a „Szent István Étkei”
elnevezésű rendezvény, mely a ma-
gyarországi termelőket, élelmiszer-
gyártókat és vendéglátókat szeretné
összefogni és bemutatni. A tavaly in-
dult kezdeményezés célja, hogy hazai
termékek, ételek, minél szélesebb

spektrumát vonultathassák fel az egy-
szerű terménytől a csúcsgasztronó-
miáig, a tájegységek, nemzetiségek
ételein, helyi specialitásain keresztül
budapesti éttermekig. 

Ennek keretein belül a hazai gour-
met gasztronómiát is bemutatják,
melyre 5-6 prominens éttermet hívtak
meg, köztük a gödöllői Solier Cafét
is. A különleges ínyenc fogások mel-
lett a Grassalkovich Antal és a Mária
Terézia tortákat is bemutatják a buda-
pesti közönségnek. Kínálatukkal a
Lánchíd budai hídfőjénél ismerked-
hetnek meg az érdeklődők.                 ks

Gödöllőn vendégeskedő külhoni magyar 
fiatalok gálaműsora, augusztus 25.

16:45-től: Menettánc a Szabadság téren a színpadig

17 órától:

Szederinda Citeracsoport (Erdély, Szilágysomlyó) – Szilágysági és alföldi
népdalcsokor
Kokas banda (Kárpátalja, Nagyszőlős) – Magyarbödi dallamok
Gyöngyösbokréta Néptánccsoport (Kárpátalja, Dercen) – Derceni szüreti
tánc
Kopogtatók Gyermek Néptánc Együttes (Horvátország, Pélmonostor) –
Somogy eszközös táncok
Kökényes Néptáncegyüttes (Erdély, Dicsőszentmárton) – Küküllőmenti
magyar táncok
Tátika Gyermektánccsoport (Vajdaság, Topolya) – Szatmári táncok
Ludovika Néptánc együttes (Kárpátalja, Beregszász) – Szlovák-csapós
csárdás
Szalmakalap Hagyományőrző Néptánccsoport (Erdély, Szék) – Széki 
táncrend
Szalagfűző Leánykórus (Vajdaság, Szabadka) – Moholyi népdalok
Petőfi Sándor MKE népi tánccsoport (Horvátország, Szentlászló) – Szé-
kelyföldi táncok
Sírülő Néptánccsoport (Erdély, Brassó) – Mezőségi táncok
Petőfi Sándor MKE Ifjúsági népi tánccsoport (Horvátország, Laskó) –
Bagi táncok
Arany János Kultúregyesület néptánccsoportja (Vajdaság, Csonoplya) –
Nyírségi táncok
Szakajtó Néptánccsoport (Erdély, Csernát) – Nyárádselyei táncjáték
Ady Endre MKE Ifjúsági népi tánccsoport (Horvátország, Haraszt) –
Moldvai csángó

Az elmúlt hetekben már sokan észrevették, hogy megszépültek és meg-

újultak a városi piac csarnokának madarai. 

A papírmasé alkotásokat még az új piac megnyitásakor készítette Balla

Vera képzőművész, aki úgy gondolta, a hatalmas üres teret, amit a csar-

nok belmagassága kínál, érdemes íly módon hasznosítani, barátságosab-

bá, vidámabbá tenni. 

Az idő azonban nem kímélte a madarakat, ezért nyár elején leszedték,

majd megtisztították, újrafestették őket, sőt volt, amelyiket újraformál-

ták. Néhány hete azonban a piacra és az étterembe látogatók nagy örö-

mére ismét ott „repdesnek” a magasban.

Az Élelmiszerbank rajzpályázatot ír ki a vele szerződésben álló szervezetek által támogatott 14 éven aluli
rászoruló gyermekek számára, a rajzokat pedig szeretné megosztani azokkal az élelmiszeripari cégekkel,
akik ingyen felajánlott élelmiszerekkel segítik a nehéz helyzetbe jutottakat. 
A szervezők azt kérik, hogy a gyermekek készítsenek képet az Élelmiszerbankról, az élelmiszeradományo-
zásról, vagy bármilyen jó élményről, ami az étkezéshez, élelmiszerekhez fűződik. A legjobban sikerült alko-
tások készítőit ajándékcsomaggal jutalmazzák. 
Nevezni szabadon választott technikával készített, A4-es méretű képpel (például vízfesték, tempera,
zsírkréta, színes ceruza)  lehet, három kategóriában: 
– 10 év alatti gyermekek
– 11-14 év közötti gyermekek
– fogyatékkal élők, korosztálytól függetlenül
A pályamunkákat eredeti példányban kell beküldeni, egy pályázó legfeljebb 5 rajzzal pályázhat. A képek
mellett egy külön papíron kérik feltüntetni: a kép(ek) címét (ha van, egyébként nem kötelező), az alkotó ne-
vét, életkorát, a beküldő szervezet nevét és a pályázati kategóriát.
Az Élelmiszerbank partnere városunkban a Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület. A pálya-
műveket az ő részükre kell eljuttatni szeptember 2-ig, a Polgármesteri Hivatal portájára. 

A Rákóczi Szövetség 2011. július
18. és 23. között Gyöngyösön 14.
alkalommal rendezte meg a Kár-
pát-medencei történelemtanár
táborát, melynek idei témája a
„II. Rákóczi Ferenc és a közép-
európai szabadságeszme”. 

A rendezvény résztvevői július 22-én
Gödöllőre látogattak, ahol Gémesi

György polgármester a Városházán fo-
gadta őket. 
A 120 tanárból álló csoport Tóth Tibor

önkormányzati képviselő vezetésével
városunkkal ismerkedett meg. A rendez-

vény célja, hogy lehetőséget biztosítson
a különböző országrészekből, határon
túli magyar lakta területekről érkező tör-
ténelem szakos tanároknak, hogy meg-
ismerjék mind a magyarországi, mind a
szomszédos országok történelemoktatá-
sát. Emellett az ilyen találkozókon alka-
lom nyílik szakmai továbbképzésekre,
valamint emberi és szakmai kapcsola-
tok kialakítására. Ebben az esztendőben
nem csak Magyarországról, a Felvi-
dékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és a 
Vajdaságból, de Horvátországból, Len-
gyelországból és Csehországból is ér-
keztek tanárok.

A rendezvény előadói között olyan is-
mert személyek voltak, mint például
Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnö-
ke, Boross Péter, Pozsgay Imre, Csa-

ba László vagy Käfer István.               ta

Végső búcsú Kiss Évától

Többszörös elismerés Gödöllőnek!

Dobogós helyen a Solier Café

Rajzpályázat támogatásban részesülő gyerekeknek 
„Jót enni jó – jót tenni jó” 

Pedagógusoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség 

Megszépültek a piaci madarak

MÁRIABESNYŐI NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKA

NAGYBOLDOGASSZONY FŐBÚCSÚ AUGUSZTUS 13-14.
KISBOLDOGASSZONY NAGYBÚCSÚ SZEPTEMBER 3-4.

A BÚCSÚK PROGRAMJAI SZOMBATON: 
18 órától rózsafűzér; 19 órától ünnepi vigília szent-
mise, gyertyás körmenet; 22 órától Keresztút; 23
órától Szentségimádás; 24 órától Temetői áhítat

VASÁRNAP: 
9 órától Rózsafűzér; 10 órától ünnepi Püspöki szent-
mise, körmenet. Főcelebráns: Nagyboldogasszony-
kor: Msgr. Palánki Ferenc egri segédpüspök úr; Kis-
boldogasszonykor: Dr. Varga Lajos váci segéd-
püspök Úr
14 órakor Loretói Litánia

Máriabesnyôi Nagyboldogasszony Bazilika
2100. Gödöllô, Kapucinusok tere 1.

Telefon/Fax: +36 28 414 425
e-mail: mbesnyo@invitel.hu

www.mariabesnyo.hu
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Mióta egy turai kisboltban fel-
fedezhették a vásárlók közt
Angelina Jolie-t, mióta megtud-
hattuk, hogy párjával, Brad Pit-
tel lakást vettek Budapesten, a
Rózsák terén – vagy máshol –,
akár tiszteletbeli honfitár-
sainknak is tekinthetjük e vi-
lágsztárokat.

Az Angelina című, Rendhagyó élet-
rajz alcímű könyv elsősorban persze
Jolie útját követi, de Pittről is sok
minden kiderül belőle az olvasók szá-
mára.

Kik voltak Angie felmenői? Ho-
gyan alakult a gyermekkora? A szin-
tén filmsztár apuka, Jon Voight po-
csék vagy gondos nevelője volt-e két
gyermekének?

Mindenesetre Angelinának csakis
rossz véget jósolhatott volna bárki
serdülőkorában. Szertelenségei túl-
mentek minden határon. De sorsa ép-
pen ezért bizonyíték arra, hogy még a
legelveszettebbnek tűnő lélek meg-
menekülésére is van remény.

Ez esetben nyilván a munka jelen-
tette a menekülést. Az, hogy Angie
belekóstolhatott a sikerbe mint film-
színész. Megtapasztalhatta, hogy a si-
kert nem adják ingyen, fegyelem, ön-

megtartóztatás, másokra figyelés
szükségeltetik ahhoz, hogy valaki a
csúcsra kerülhessen, és ott meg is ma-
radhasson. A jó, a minél jobb teljesí-
tés érdekében kimászott a gödörből. 

A fiatalkori pokoljárás hozzásegí-
tette a sztárt, hogy az elmélyült mun-
kán kívül még valamire képes legyen.
Az együttérzésre. Együttérzésre a
legkiszolgáltatottabbakkal, a legele-
settebbekkel: a háborús övezetek ár-
váival. Vagyonának jó részét az ő
megsegítésükre adja, de még örökbe
is fogadott három kisgyermeket, egy
kambodzsait, egy etiópiait, egy viet-
namit. 

Együtt neveli őket három saját 
gyermekével. Népes családban, anya
mostanra. Két sikertelen házasság
után igazi társra lelt. A megszerzésé-
ért ugyan még bevetette régi, gátlás-
talan énjét, de az ösztöne kifogásta-
lanul működött: minden tekintetben
egyet akarnak Brad Pittel. A családi
élet egyiküket sem akadályozza ab-
ban, hogy nagy mozikat is csinál-
janak, elsőrangú filmeknek a fősze-
repét alakítsák, vagy éppen a rende-
zésbe, producerkedésbe kóstoljanak
bele. 

A politika is a terepük lett, melyen
biztosan mozognak. Angelina az

ENSZ jószolgálati nagykövete, a vi-
lág száz legbefolyásosabb hírességé-
nek egyike.

Benjamin Button különös élete –
mondja Brad Pitt egy-két évvel ez-
előtti filmjének címe. Arról szól,
hogy valaki öregen születik, aztán
egyre fiatalodik. Talán Angelina Jolie
élete sem kevésbé különös. Míg so-
kak számára inkább az az irány, hogy
az évek múlásával a züllés útjára lép-
nek, nála fordítva működött a dolog.
Kikelt a csúnya, sötét bábból egy sok
színben pompázó, gyönyörű pillangó.

(Andrew Morton: Angelina – Rend-
hagyó életrajz)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Meglepő változás

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.

Augusztus 20-án este a Gödöl-
lői Szimfonikus Zenekar hang-
versenyével tiszteleg városunk
államalapító Szent István kirá-
lyunk emléke előtt. A zenekar
élén ezen az estén Medveczky
Ádám, Kossuth-díjas és Liszt-
díjas karmester áll majd. Elő-
adásukban Erkel Ferenc: Hu-
nyadi László – nyitány, Liszt Fe-
renc: II. magyar rapszódia, Ko-
dály Zoltán: Marosszéki tán-
cok, Johannes Brahms: III., és
VI. magyar tánc című művei
csendülnek fel.

– Az összeállítás utalás az elmúlt
időszak évfordulóira, egyben emlé-
kezés a magyar zene halhatatlan
nagyságaira – mondta lapunk kérdé-
sére Medveczky Ádám. – Két éve
Kodály Zoltán emléke előtt tiszte-
legtünk, tavaly az Erkel, idén pedig a
Liszt évforduló ad tanúbizonyságot a
magyar zeneművészet gazdagságáról.
Ez a program a XIX. századi nemzeti
zeneirodalom egyfajta keresztmet-
szete is. 
Az 1800-as években a világ megis-
merte a magyar zenét. Népzenénk a
legnagyobb komponistákra volt ha-
tással, így az ekkor született jelentő-
sebb művekben ott találjuk lenyoma-
tát. Ennek egyik legismertebb példája
Brahms magyar táncok sorozata.

A magyar népzene gazdagsága el-
kápráztatta Liszt Ferencet is, akinek
sosem teljesült az a vágya, hogy be-
járja az országot, és mélyen beleássa
magát a szülőföld zenei kincsébe. A
rengeteg fellépés és az ezzel járó uta-
zások ezt nem tették számára lehe-
tővé, de zenéjében rendre megjelen-
nek a magyar népzenére jellemző mo-
tívumok. A magyar rapszódiák is
ilyen feldolgozások. A következő szá-
zadban azután Kodály Zoltánnak és
Bartók Bélának sikerült, ami Lisztnek
nem. Gyűjtötték és közkinccsé tették
a magyar népzenét. Ennek egyik

gyöngyszeme a Marosszéki táncok. 
Nem lehet kérdéses, hogy a Hunya-

di Lászlónak ott a helye egy ilyen
összeállításban. Hiszen Erkel ezzel a

művével első nemzeti operánkat te-
remtette meg. Érdekes, hogy a ma is
népszerű nyitányt, csak néhány évvel
a mű születését követően írta. Ez az
önmagában is csodálatos darab ma-
gában foglalja szinte az egész operát,
az összes főbb motívum megtalálható
benne, s természetesen itt is felcsen-
dülnek a jól ismert magyar népzenei
motívumok.

– Nem először dolgozik a Gödöl-
lői Szimfonikus Zenekarral, leg-
utóbb 2000-ben vezényelte az
együttest…

– Két alkalommal dirigáltam a gö-
döllői zenekart, először a 90-es évek-
ben egy szabadtéri hangverseny al-
kalmával, majd 2000-ben egy opera
est során. Azóta sajnos nem jártam
Gödöllőn, ezért is örültem nagyon
Horváth Gábor meghívásának, akit

nemcsak karnagyként ismerek jól, ha-
nem mint főiskolai kollégát is. 

– A Gödöllői Szimfonikus Zene-
kar tagjai között sok a fiatal mu-

zsikus. Mivel Ön kar-
mesteri munkája mellett
tanít is, így közelről lát-
ja, milyen utánpótlásra
számíthat a magyar ko-
molyzene. Milyenek a
tapasztalatai?

– Örömmel mondha-
tom, hogy a zenei után-
pótlás nagyon jó. Sok a te-
hetséges fiatal, a mostani-
ak közül különösen a fú-
vósaink és a vonósaink ki-
válóak. Ami problémát je-
lent, hogy kevés a mun-
kalehetőség. A gazdasági
válság, a megszorítások a
kultúra területén is érződ-
nek. Kérdés, hogy ezek a
tehetséges fiatalok itthon
maradnak-e, vagy külföl-
dön próbálnak szerencsét.
Sokan döntenek ez utóbbi
mellett. Én nem dolgoz-
tam még olyan külföldi
zenekarral, amelyben ne

lett volna magyar muzsikus. 

Bár az augusztus 20-ai hangver-
seny nem része a Gödöllői Szimfo-
nikus Zenekar jubileumi koncertso-
rozatának, mégis talán koronája lehet
az idei esztendőnek, hiszen nem min-
dennapi hangverseny az, ahol a zene-
kar és a karmester is jubilál. 

Medveczky Ádám csak néhány he-
te ünnepelte 70. születésnapját, s 
mindemellett az idén lesz 50 eszten-
deje, hogy zenei pályáját elkezdte.
Ehhez a két jeles évfordulóhoz adó-
dik, hogy a Gödöllői Szimfonikus Ze-
nekar az idén ünnepli fennállásának
30. évfordulóját. Különleges vissza-
tekintésre ad tehát lehetőséget az au-
gusztus 20-ai ünnepi koncert, Gödöl-
lő főterén zenei ünnep is lesz ezen az
estén. jb

A Barokk hét a Barokk Évben programsorozat részeként augusz-
tus 13-án este 19 órai kezdettel különleges zenei csemegét kínál
a közönségnek a Gödöllő Consort. A Gödöllői Városi Piac lesz
ezen a napon a rendezvények egyik helyszíne, itt hangzanak
majd fel a több száz éves dallamok is.

A kétrészes koncert első
részében reneszánsz dal-
lamok és énekek csendül-
nek fel Buka Enikő, Bar-
tek Zsolt, Szabó Beáta és
T. Pataki Anikó előadá-
sában. 
A korhű hangulatot az
együttes megjelenése is
erősíti, a fellépéshez
ugyanis megfelelő stílusú
kosztümöket öltenek a muzsikusok. A második rész már a barokk kort idézi:
Vivaldi, Bach és Telemann zenéjét szólaltatják meg hangszereiken. A program
érdekessége, hogy az előadás során a furulyacsalád valamennyi tagjával megis-
merkedhet majd a közönség. jk

Kelyheket és régi magyar templomok falait, oszlopait, tornyait kom-
ponálta össze Hapák József fotóművész, régi debreceni fényképész
dinasztia sarja azokon a képein, amelyek most az Erzsébet királyné
szálloda éttermét díszítik. A Budapesti Nemzetközi Borfesztiválra ké-
szültek eredetileg ezek az alkotások, bemutatták őket a Magyar
Nemzeti Galériában, a tervezésük, a színbontásuk, a teljes nyomdai
elkészítésük Filakowszky György grafikus, reprográfus munkája. 

A kiállítás ünnepé-
lyes megnyitójára
augusztus 4-én ke-
rült sor. Kakucs
Katalin, a Refor-
mátus Líceum tanu-
lója zsoltárok ének-
lésével működött
közre. Németvöl-
gyi Illés, az étterem
vezetője üdvözölte
az egybegyűlteket.
Megemlékeze t t
róla, hogy folyama-
tosan rendeznek kiállításokat, ez a mostani éppen a tizedik alkalmuk. Bölcskei
Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Refor-
mátus Egyház zsinatának lelkészi elnöke mondott megnyitó beszédet, melyet azzal
vezetett be: megilletődve áll itt. Őt is, mint mindannyiunkat, átjárhatja széttekintve a
teremben az érzés: Isten nem csak jó, nem csak mindenható, de szép is. Szép és ma-
gasztos dolgokat hozott létre az ember megközelíteni vágyván a megközelíthetet-
lent: Istent. Ha megállunk egy középkori templom boltozata alatt, ha felemeljük a
szemünket az új szövetség vérét hordozó kehelyre, mintha az égre nyílna a tekinte-
tünk, s mintha Isten lehajolna hozzánk a földre. Átérezzük Isten emberközelségét. 
A kiállítás szeptember 18-áig látogatható. N. A. 

Zenei nagyságaink előtt is tisztelgünk augusztus 20-án

Medveczky Ádám vezényli az ünnepi hangversenyt

Nyár esti reneszánsz és barokk muzsika 

Gödöllő Consort

Kiállítás az Erzsébet királyné szálloda éttermében

A bor színe alatt
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Birodalma legkeletibb pontján, Gödöllőn járt Mária Teré-
zia. A magyar királynő Grassalkovich I. Antalt tisztelte
meg felséges látogatásával. A 260 esztendővel ezelőtti
vendégeskedés megmozgatta a kor verselőit is. Az Erdé-
lyi Múzeum 59. kötete Vay Saroltára (Sándor) hivatkozva
közöl egy a királynőhöz írt kétsoros versikét. Az irodal-
már igen jó kapcsolatban volt I. Antal feleségének rokon-
ságával. Így Vay Sarolta a családi legendáriumból hallot-
ta, a Klubusitzky és a Kapy család tagjai közül többen
őriztek olyan tányért, amivel a királynő fogadásakor te-
rítettek. A kifejezetten a Mária Terézia látogatására ké-
szített porcelánokon a következőket lehetett olvasni:

Theréziánk éljen, kiáltja Gödöllő,
Férfi, mégis asszony, s egyben angyalunk ő!

Az alkalmi mű szerzője a kor egyik neves poétája Or-
czy Lőrinc volt. Nagy tisztelője volt Mária Teréziának,
mint önkéntes a királynő védelmében harcolt a hétéves
háborúban, Aszódról nősült és jó barátságban volt Gras-
salkovich megözvegyült és teljesen megvakult feleségé-
vel. Klobusitzky Terézia végrendeletét egyik tanúként ép-
pen Orczy Lőrinc hitelesítette.

És egy másik, nevét eltitkoló fiatalember, akinek műve
nyomtattatott Landerer Ferencz Leopold által

Írta: Egy Vers szerző iffjú
...Királynénk Fő-Tanácsa, Kamarának Oszlopa

Fölségteket hívta, kelvén heted napra,
Gedellői Kastélyában, Földi Paradicsomba.

Engedett akarattya, Fölségeknek az úttya
Vala tehát oda, meg – tudni akarta,
Melly légyen ő Kastéllya, melly abban Udvarlása.

Ott világosult Pompa, Vulcánusnak óltára,
Vólt ollya drága munka, kinek eddig mássa
Nem tönt szemibe párja, Római Császár szava.

Ez után Palotába, nyájaság Tár-házába,

Isten Aszszonyoknak, mint egy Templomába.
Bé-mentek Vacsorára, Fölséges vigaságra.

Éjjeli nyúgovása, midőn meg-szünt Pompája,
Ez két fényes napnak, jövén dél órája,
Vólt, ebéd drágasága, Kastélynak meg-áldása…

Baranyi László, 1751-ben Darvas Józsefnek, Nógrád
megye főjegyzőjének joggyakornoka volt az országgyű-
lésen. A patvarista is szívesen verselt, beszámolt a pozso-
nyi diétán történekről és arról, hogy ő is elkísérte a király-
nőt Gödöllőre.

Voltam Patvarista Darvas József Urnál
Nógrád Vármegyei Fő Nótáriusnál

Ezer hét-száz negyven kilentzben, ötvenben
S véle a Diaetán melly volt ötven-egyben

A hol Grassalkovits a Gróf és Fő Ispán
Meg engedvén lettem Jurassor a Táblán

Itt létemben történt, Király engedelmes
A Nagy Therésia leve oly kegyelmes

Gödöllőbe le-jött mulatni Felségét
S itt nézte Örömmel Magyari Hivségét.

Ott is vatsorála, de mi több meg hála,
Más nap a Gazdától mosolygón el-vála.

Melly Solemnitásra Fő Ispány ki nyervén
Hogy Test őrző légyen Nográd sátort vervén

Ennek Fő Nemessi az Ételt fel-vették
Felséges Asszonyunk Asztalára tették

Kinek száma közzé hogy már megjegyeztettem,
Az étket hordani én s segitettem.

Vagyis Baranyi László is azon Nógrád megyei ifjak
egyike volt, aki Gödöllőn Mária Teréziának a finom fogá-
sokat, köztük kifejezetten a királynőnek készített Grassal-
kovich palacsintát felszolgálták.

Összeállította: Szabó Margit

GÖDÖLLŐ ANNO – PLUSZ

(folytatás az 1. oldalról)
Az ünnepélyes megnyitón dr. Beer

Miklós püspök úgy fogalmazott, Gras-
salkovich I. Antal ma is példakép lehet
számunkra. A mély hittel és nagy haza-
szeretettel rendelkező gazdag főúr felis-
merte, hogy a török pusztítása után a
templomokban, hitben megerősödve ta-
lálhat magára a nép. Ehhez az építkezés-
hez olyan méltó partnert talált, mint Mi-
gazzi püspök. „Akármerre járok az egy-
házmegyében, majdnem mindenhol
Grassalkovich és Migazzi emlékével ta-
lálkozom. Nem tudom, volt e még egy
ilyen egyházi patrónusa az országnak …
Hívom a mai magyar társadalom tehető-
sebb tagjait, hogy kövessék Grassalko-
vich példáját, és segítsenek talpraállíta-
ni az országot!” – mondta Beer Miklós.

A kiállítás megnyitót dr. Pálos Fri-

gyes prépost, a Váci Egyházmegyei
Kincstár igazgatója is megtisztelte je-
lenlétével.

Szombaton reggel hagyományosan
fanfárok fogadták a hintón érkező Má-

ria Teréziát, majd kinyíltak a kastély ka-
pui, s a díszudvaron a Langaléta Gara-
bonciások vásárindító mókázással szó-
rakoztatták az egybegyűlteket. A gyere-
keket históriás történelmi játszóház vár-
ta, a felnőtteket pedig a barokkos bor-
kóstoló. A díszudvaron felállított színpa-
don is egymást váltották a programok:
fellépett a Gödöllő Táncegyüttes, a Ga-
rabonciás Együttes, a közönség talál-
kozhatott Vitéz Lászlóval, a Marquise
Együttes segítségével pedig ellátogatott
a Napkirály udvarába.

A kastélypark is sok érdekességnek
adott helyszínt. A vásári forgatag mellett
megtekinthették a Mátyus Udvarház ba-
rokk lovasbemutatóját, valamint Rem-

sey Dávid és Turny Zoltán Scenario cí-
mű kiállítását, amelynek során barokk
térinstallációkat helyeztek el a fák és
bokrok között. Kiemelkedő esemény
volt a Concerto Constanz esti hangver-
senye a királyi kastély lovardájában. Az
1971-ben alakult vonószenekar koncert-
jén J.S. Bach, W.A. Mozart és E. Grieg

műveiből hallhatott részleteket a közön-
ség. Az est karmestere Wolfgang Mett-

ler volt. Bach E-Dúr hegedűversenyé-
nek szólóját Alexander Kisch (hegedű)
játszotta.

Vasárnap délután – ezzel is tiszteleg-
ve a templomépítő emléke előtt – a kas-
télykápolna, a máriabesnyői bazilika és
a református templom nyitotta ki kapuit
a látogatók előtt.

Augusztus 13-14-én is színes prog-
ramok várják az érdeklődőket. Szom-
baton a megújult főtér tartogat sok ér-
dekességet: a városi piacon a barokk kor
egyik kedvelt csemegéjével, a szarvas-
gombával ismerkedhetnek meg, a leg-
ifjabbakat pedig gyermekműsorok vár-
ják. Este a Gödöllő Consort szolgál ze-
nei élménnyel, majd a Városi Múzeum
és a református templom falára vetített
fényjáték gyönyörködteti az érdeklődő-
ket. Vasárnap ismét a kastély lesz a ren-
dezvények központja, ahol kulturális és
szórakoztató családi program várja a lá-
togatókat. (k.j.)

Tisztelgés Grassalkovich I. Antal és Mária Terézia előtt

Két hétvége a barokk jegyében
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Augusztus 13-14-én, 9-11 óráig: 
Plútó Állatorvosi Rendelő
Rendel: dr. Horváth Márk
Gödöllő, Szabadság út 97.

Tel.: 20/3855-726.

Augusztus 20-21-én, 9-11 óráig:
Kovavet Kisállatrendelő 
Rendel: dr. Vaskó Márta
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Tel.: 20-9913-057.

Hétvégén is nyitva tartó
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A gólya– és bagolyfiókák, Miska,
az elárvult mókus és több őzgida
után legutóbb három kis keleti
sün érkezett a Szegedi Vadas-
park természetvédelmi mentő-
központjába – közölte Endrédi
Lajos, az állatkert munkatársa.

A körülbelül két és fél hetes kölykök
egy zsombói kertben bukkantak föl,
anyjuk feltehetően elpusztult, és az éhes
kicsik útnak indultak. A kert gazdája
sorban talált rájuk, pár nap eltéréssel, és
ő hozta be őket a vadasparkba. Négyen
voltak, közülük három maradt életben
anyjuk elvesztése után. A kis jövevé-
nyeket macskatejpótló-tápszerrel etetik,
tehéntejet ugyanis nem kaphatnak, mert

annak túl magas a zsírtartalma.
Azoknak, akik mégis maguk
vállalkoznának sünkölykök fel-
nevelésére, a szakember azt ta-
nácsolta, felhígított tehéntejet
adjanak a tüskés hátú aprósá-
goknak. Az állatkert mentő-
központjában évről évre szá-
mos fiatal sünt fogadnak. Ta-
valy 36 érkezett, ebből harmin-
cat szabadon is tudtak engedni.

A keleti sün nősténye évente
kétszer, négy hét körüli vem-
hesség után fial. A születéskor lágy tüs-
kéjű kölyköknek kéthetes korukban nyí-
lik ki a szemük, s a születéskor fehér szí-
nű tüskéik is csak ekkor kezdenek el be-
sötétedni és megkeményedni. A keleti

sün védett állat, természetes ellensé-
gein kívül elsősorban az autók veszé-
lyeztetik az esti utakon, de akár egy kerti
fűnyíróval történő találkozás is végzetes
lehet számukra. pts

A Föld élővilága jelen pillanat-
ban éppen a hatodik tömeges
pusztulását szenvedi – állapí-
totta meg egy közelmúltbeli ta-
nulmány, amely szerint a tigri-
sek mellett más nagyvadak, az
oroszlánok is gyors iramban
fogyatkoznak, mégpedig az
ember miatt. 

Ez a természet rendjét is megváltoz-
tathatja, mivel a ragadozók zsák-
mányállatai elszaporodhatnak. A tig-
risek világszerte csaknem 93 százalé-
kukat vesztették el „történelmi létszá-
muknak“, az afrikai oroszlánok szá-
ma az elmúlt három évtizedben 40
ezer alá esett, míg a túlhalászat az
oroszlánfókák hanyatlását idézte elő
– állapította meg a tanulmány, melyet

hat ország tudósai tettek közzé. A ku-
tatók szerint a nagyvadak félelmetes
pusztulása a termé-
szet jelenlegi rend-
jét is megváltoztat-
hatja: elszaporod-
hatnak zsákmány-
állataik, új életvi-
szonyok jöhetnek
létre. A Föld élővi-
lága jelenleg a ha-
todik tömeges pusz-
tulását szenvedi;
ám ez abban külön-
bözik a korábbi, ka-
tasztrófák kiváltotta
kihalásoktól, hogy a földfelszín kizsák-
mányolásával, a környezetszennyezés-
sel és a vadászattal az ember a fő fele-
lőse – írják a kutatók.

Vizsgálatuk rámutat arra, hogy az af-
rikai oroszlánok levadászása a pá-
viánpopulációban eredményezett
„robbanást“; mivel azonban ezek az
állatok fertőző betegségeket hordoz-
nak, a kutatók szerint a lakosságra is
veszélyt jelenthetnek. A túlhalászat a

déli óceánok élővilágában is súlyos
károkat okozott, a bálnáknak táplálé-
kot adó plankton populáció drasztiku-
san csökkent. pts

ELVESZETT KUTYA
Július közepén eltűnt a Nina névre
hallgató, 8 hónapos vizsla kutyánk
az Erdőszél utcából. Microchip van
beültetve. 
Ha megtaláta/befogadta, kérem,
hívja a 20/923-1653-as számot!

Három sünkölyköt nevelnek a Szegedi Vadasparkban

Újabb fajjal gyarapodott a ba-
ranyai fészkelőmadár-fauna. A
homorúdi Riha-tavon, a Duna
lefűződött holtágának egyik
nádasában idén először fész-
keltek a kis kárókatonák. A
Duna- Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság kezelésében lévő
területen 2 pár fészkét bizto-
san megtalálták a természet-
védelmi őrök, de a rendszere-
sen megfigyelt öreg példányok
alapján 4-5 párra becsülhető a
teljes állomány.

A kis kárókatona fokozottan védett
madárfaj, természetvédelmi értéke
500.000 forint. Korábban csak kis
számban fészkelt az Alföld néhány
pontján (például Tisza-tó), de az
utóbbi évtizedben jelentős mértékben
gyarapodott az állomány. Baranyában
1983-ban figyelték meg az első pél-
dányt, rendszeresen viszont csak
1996-tól kezdve mutatkozott.
Az észlelések zöme a Duna baranyai

szakaszán, valamint a pellérdi és
a sumonyi halastavakon történt.
Az utóbbi három évben ősztől
tavaszig már népesebb, 30-50
példányból álló csapataival is le-
hetett találkozni a Dunán, főleg
a Bári-zátony környéki csendes
öblökben. Valószínűsíthető, hogy
ezekből az áttelelő madarakból
maradt vissza költésre néhány
pár a Riha-tavon.
A faj további terjeszkedése, na-
gyobb halastavaink nádasaiban

való megtelepedése nem zárható ki.
Madárfaunisztikai szempontból érde-
kes feladat lesz ennek a terjeszkedés-
nek a nyomon követése, dokumen-

tálása. A kis kárókatona
a védelem alatt nem álló
kárókatonával együtt ki-
zárólag hallal táplálko-
zik, ezért a halastavakon
nem szívesen látott ven-
dég. 
Már most el kell gondol-
kodni azon, hogy a gaz-
dálkodói érdekeket ho-
gyan lehet majd a termé-
szetvédelmi érdekekkel
összeegyeztetni.       

mme

Újabb fészkelő madárfaj Baranyában

Visszatérőben

Újabb tömeges kihalás a Földön?

Rajtunk múlik...

Spanyol kutatók új antioxi-
dánst találtak a paradicsom-
ban, amely minden eddig is-
mert vegyületnél erőteljesebb
hatású, ezért valószínűleg
nagy jövő előtt áll a gyógyítás-
ban.

A sejtekben végbemenő oxidáció öre-
gíti a szervezetet, bizonyos anyagok –
az antioxidánsok – azonban segítenek
megakadályozni, vagy legalábbis las-
sítani ezt a folyamatot. Például a vö-
rösborban megtalálható rezveratrol az
utóbbi évek állatkísérleteinek tanúsá-
ga szerint fékezi az öregedést, ezért
gyógyszerként is forgalomba került.

A rezveratrolnál a Maria Pilar Lo-

pez-Gresa és munkatársai által fölfe-
dezett anyag antioxidáns tulajdonsá-
ga tizennégyszer erélyesebb. Fontos

gyógyszereknél is hatásosabb: csak-
nem ötszörte hatásosabb antioxidáns,
mint az E-vitamin és tízszer erősebb,
mint a C-vitamin.

A kutatók eredményeiket az Envi-
ronmental and Experimental Botany

című folyóiratban közölték. Az álta-
luk felfedezett fenolszármazékot a
paradicsomnövény akkor termelte vé-
dekezésül, amikor egy bizonyos bak-
térium megfertőzte.

Az új antioxidáns iránt máris nagy
az érdeklődés. Az élemiszeripar a leg-
különfélébb ételek tartósításához hasz-
nálhatná, mert igen hatékonyan gátol-
hatná a zsírok oxidációját. Az avasodás
késleltetése számos készítmény el-
tarthatóságát növelhetné. Az orvos-
lásban segíthetne megelőzni a szív- és
érrendszeri betegségeket, valamint a
rosszindulatú daganatokat.

Szakértők szerint a petrokémia is
nagy fölvevő volna, mert a gázolajat
is konzerválhatná, valamint szerepe
lenne a gumiáruk, textilfélék előállí-
tásában. A kozmetikai ipar is vonzó-
nak találja a bőrgyógyászati készít-
mények tartósítására és az öregedés
lassítására.            pts

Új antioxidánsra bukkantak a paradicsomban

A vörös csoda

A josta (Ribes nigrolaria) a
feketeribiszke és a köszméte
(egres, piszke) keresztezésé-
ből mesterségesen létrejött
gyümölcs. Németországban
nemesítették az 1920-as évek
elejétől kezdve, ezért nevét is a
két gyümölcs német nevéből
kapta: Johannisbeere+Stachel-
beere=josta. Magyar elnevezé-
se is hasonló összetétel: risz-
méte. Egyébként létezik ma-
gyar nemesítésből származó
hazai fajtaváltozata is: a rikő,
(ribiszke + köszméte), melyet
1964-ben Fertődön hozott lét-
re Porpáczy Aladár biológus.

A nemesítés rendkívül jól sikerült,
mert a josta szülei minden jó tulaj-
donságát örökölte, így még azoknál is
labdába rúghat, akik a két „szülő-
gyümölcsöt" külön-külön nem szere-
tik. Az akár 2 méteres magasságot is
gyorsan elérő cserje hosszú
hajtásai inkább a ribiszkére
emlékeztetnek. Elég igényte-
len növény, jól tűri a fagyokat
is. A sötétkék, majdnem feke-
te, sima felületű bogyók a ri-
biszkénél nagyobbak, az
egresnél kisebbek, viszont a
cserje nem tüskés, ezért egy-
ségnyi idő alatt sokkal több
szedhető belőle, mint bárme-
lyik szülője terméséből.

Ízében mindkét őse fellel-
hető, de nincs meg benne a
feketeribiszke sokaknak túl-
zottan karakteres aromája, és
nem olyan savanyú, mint az
egres. Bár azzal lehet vitat-
kozni, savanyú-e a köszméte.

A rendesen megérett gyü-
mölcs össze sem hasonlít-

ható a menzán megismert piszke-
szósszal, melynél a sűrű cukros truty-
móval együtt bekapott és szétharapott
éretlen piszkeszemek igazi sokkot
okoznak az ízlelőbimbóknak, és a
legtöbb esetben egy életre elveszik az
ember kedvét a további próbálko-
zástól.

Pedig megéri, ha mással nem, a
jostával mindenképpen, mert rendkí-
vül sok C-, B1- és B2-vitamint tartal-
maz. Savai serkentik az emésztést,
antioxidánsai immunerősítő hatá-
súak.

Nyersen a legjobb, de fagyasztha-
tó, és minden készíthető belőle, ami
más bogyós gyümölcsökből: szörp,
lekvár, gyümölcslé, dzsem. Gyü-
mölcslevesbe pikáns adalék, a belőle
készült szósz sültek, főleg vadhús
mellé nagyon finom. Ezen kívül a
csokis muffinba is lehet belőle töm-
ködni, akárcsak szedret, mert az ízük
elég hasonló. pts

Milyen gyümölcs a josta?

Gazdit kereső kiscicák!
Tel.: 20/367-8016.
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A Gödöllői Sport Klub utánpót-
lás labdarúgó-szakosztálya várja
5-17 éves kor közötti, focizni vá-
gyó FIÚKAT korosztályos labda-
rúgó csapataiba. Ha szeretsz fo-
cizni és egy remek közösség tagja
akarsz lenni, akkor itt a helyed!

Szeptemberben induló leány te-
remfoci (futsal) csapatba is vár-
juk 14-18 év közötti LÁNYOK
jelentke-zését. 
Érdeklődni: +36/70-60-44-388

Focizz velünk 
és csatlakozz 
a Bikákhoz!

Júliusban újabb érmeket gyűj-
tött a Bike-Zone egyesülete. A
július 23-24-én megrendezésre
került 24 órás váltóversenynek
a zánkai gyermek és ifjúsági tá-
bor volt a helyszíne, amelyen
két, 6 fős csapattal is képvisel-
tette magát a gödöllői egyesü-
let.

Elit II. és Elit vegyes kategóriákban
vágtak neki a csapatok a szombat dél-
ben kezdődő versenynek,
melyet vasárnap 12 órakor
mindkét alakulat fáradtan,
de dobogós helyezéssel fe-
jezett be.

Elit Vegyes kategóriában
3. helyezést értek el, míg
Elit II-ben megszerezte az
abszolút elsőséget a verse-
nyen megtett legtöbb körrel
(111) a Sőregi Anett ve-
zette csapat. Ezen felül Bu-

csányi Brúnó teljesítette a leggyor-
sabb kört a versenyen  11 perc 16 má-
sodperces idővel.
A Bike Zone csapatai:
V.I.P. Bike-Zone (Elit Vegyes): Ső-
regi Anett, Vertich Tamás, Turai Imre,
Mayer Gábor, Rigó Zsolt, Juhász Jó-
zsef. 
Szűzoltók (Elit II.): Kiss Gábor,
Medgyes Gábor, Bucsányi Brúnó,
Váraljai Vázsony (X2S), Bényi Lász-
ló,  Balázs Róbert. -ll-

Kerékpár – Győzelem a Balatonon

Bike-Zone arany Zánkán

Az idén Budapesten rendezték
meg a Katolikus Iskolák orszá-
gos sportversenyét, melyre több
mint száz iskola nevezett. A Gö-
döllői Premontrei Gimnázium ta-
nulói a népes mezőnyben kiváló
eredményeket értek el. 

A Testnevelési Egyetem Atlétika pá-
lyáján megrendezett atlétikai verseny-
számokban az iskola tanulói a negyedik
korcsoportban egy aranyérmet, hét
ezüstöt és két bronzot gyűjtüttek. Az V.
korcsoportban egy arany, négy ezüst és
két bronz, míg a VI. korcsoportban két-
két első és második hely, valamint há-
rom harmadik hely jutott a gödöllőiek-
nek. A labdajátékok döntőjének szintén
a Testnevelési Egyetem adott otthont. A
Premis lány és fiú csapatok a már tőlük
megszokott fegyelmezett és sportszerű
játékot bemutatva a VI. korcsoportsos
kézilabdás fiúk az első helyen végeztek,
míg további négy érmet is sikerült sze-
rezni (egy ezüst, három bronz). Felké-
szítő tanárok: Sárdi Erzsébet, Annus-
né Nagy Katalin, Winhardtné Ma-
tolcsi Erzsébet, Szörényi István, Má-
csár Gyula.
Dobogós helyen végzett versenyzők:
Atlétika, IV. korcsoport 1. hely: Fe-
rencz Anna 800 méteren; 2. hely: Fe-
rencz Anna távolugrás, Juhász Réka 300
méter, Keresztes Viktória magasugrás,
svédváltó (Ferencz Anna, Keresztes
Viktória, Juhász Réka, Nagy
Katalin), Józsa Tamás 1500
méter, Kovács Márk, Orbán
Előd magasugrás; 3. hely:
Burján Vivien magasugrás,
Nagy Kata 300 méter
V. korcsoport 1. hely: Pápai
Márton 1500 méter; 2. hely:
Szeghalmi Liliána magasug-
rás, Gedeon Rea 400 méter,
Törő Lajos 1500 méter, Stabi-

sevszky Áron magasugrás; 3. hely: Ko-
vács Janka távolugrás, Korosa Gergely
1500 méter
VI. korcsoport, 1. hely: Pápai Gergely
400 méter, svédváltó (Pápai Gergely,
Pápai Márton, Törő Lajos, Korosa Ger-
gely); 2. hely: Oswald Réka 400 méter
és 1500 méter; 3. hely: Jánosik Tamara
400 méter, Gódor Dóra 100 méter, Sán-
ta Attila 400 méter
VI. korcsoport, kézilabda 1. hely: Éli-
ás András, Dózsa Balázs, Ficsor Máté,
Herdovics Mihály, Héthársi Áron, Hor-
nyák Balázs, Pál Áron, Petrovics Péter,
Szabó Dániel, Téglás Levente, Tóth B.
Ernő, Hudák Levente
Labdajátékok III. korcsoport, kézi-
labda 3. helyezés: Deme Dániel, Du-
rucz Miklós, Hermann Norbert, Pintér
András, Pitlik Marcell, Prehoda Barna,
Réthelyi Bálint, Varga Roland
Kosárlabda 2. hely: Dohanics Veroni-
ka, Kenderfi Anna, Méhes Dorottya,
Mihalik Gyöngyvér, Oswald Réka, Ö.
Kovács Anna, Varga Gréta, Kovács Vik-
tória
Röplabda 3. hely: Barabás Xénia,
Benyhe Ágota, Dzsacsovszky Helka,
Garai Dóra, Gedeon Lili, Gedeon Rea,
Kiss Melinda, Molnár Sára, Tordai Ka-
ta, Winhardt Júlia
Labdarúgás 3. hely: Benyhe Pál, Her-
czeg Bálint, Mátyási Márk, Mátyás
Norbert, Mongyi Zoltán, Soós Tamás,
Kurunczi Dániel, Toma Dávid               -li-

(folytatás az 1. oldalról)

Ron Froehlich elmondta, úgy látja,
hogy Magyarországon mindenki tá-
mogatja a Világjátékok megrende-
zését. „Több helyszínen megfordul-
tunk, és ahogy a pályázati anyagból is
kiderül, Budapest és Gödöllő komo-
lyan gondolja a Világjátékok megren-
dezését. Szerdán dr. Schmitt Pál
köztársasági elnökkel is tárgyaltam,
és annak a találkozónak nagy jelentő-
séget tulajdonítok” - tette hozzá az
IWGA elnöke, aki a szervezet ügy-
vezető igazgatójával, Joachim Gos-
sow-val érkezett Budapestre.
A sajtórendezvényen Budapest részé-
ről dr. Szeneczey Balázs, a főpolgár-
mester kabinetfőnöke tájékoztatta az
újságírókat a szemlebizottsággal foly-
tatott megbeszélésekről. Az állam kép-
viseletében dr. Szekeres Pál, a Nem-
zeti Erőforrás Minisztérium helyettes
államtitkára biztosította támogatásá-
ról a magyar pályázatot, Gödöllő vá-

rosát pedig, dr. Gémesi György pol-
gármester képviselte, aki a pályázatot
összefogó Nemzeti Sportszövetség
(NSSZ) elnökeként is érdekelt volt
tárgyalásokon. 
A főpolgármester kabinetfőnöke hang-
súlyozta: jól sikerültek a megbeszélé-
sek. „A tárgyalások célja az volt, hogy
bebizonyítsuk, Budapest jó helyszín a
megrendezésre. A pályázat nemzeti
összefogás eredményeként jött létre, a
főpolgármester sikeresen hozta közös
nevezőre a játékok
megrendezésében
szerepet vállalókat.
Végigmentünk a
pályázat minden
egyes pontján, és a
kérdések kereszttű-
zében jól vizsgáz-
tunk a szemlebizott-
ság előtt” – mondta
Szeneczey Balázs.

Gémesi György
az egységes akarat-

ra hívta fel a figyelmet „Az elmúlt pár
napnak az az üzenete, hogy Magyar-
országon valóban teljes körű összefo-
gás jött létre annak érdekében, hogy
egy, hazánkban eddig még soha nem
látott méretű sporteseménynek ad-
junk otthont” – nyilatkozta az NSSZ
elnöke, aki egyben a Magyar Olim-
piai Bizottság alelnöke is. A sajtótá-
jékoztatón részt vett S. Kovács
Ádám Világjátékok-győztes karatés,
valamint Szögi Szilvia versenytán-
cos, akik 2005-ben Duisburgban és
2009-ben Kaohsiungban is részt vet-
tek az olimpián kívüli sportágak vi-
lágversenyén.                  -forrás: nssz.hu-

Világjátékok – Bejárás Gödöllőn és Budapesten

Jól vizsgázott mindkét helyszín

Katolikus Iskolák országos sportversenye

Remek Premontreis szereplés
A junior Európa-bajnok Deák
Nagy Marcell a várakozások-
nak megfelelően magabiztos
győzelmet aratott 400 méte-
ren, az augusztus 6-án és 7-
én, Szekszárdon megrende-
zett 116. atlétikai országos
bajnokságon, ezzel tovább
gyarapítva dicsőséglistáját. 

További elismerés, hogy a súlylökő
Márton Anita után, Deák Nagy sze-
mélyében újabb magyar atlétára le-
het szavazni az Európai Atlétikai
Szövetség honlapján, július hónap

sportolója szavazáson.
Benkő Ákos 19 éves tanítványá-

nak legnagyobb ellenfelei a
szavazáson a török magasugró Ah-
met Arslan, a francia csoda-sprinter
Christophe Lemaitre és a szintén
U23-as korosztályban versenyző
tízpróbázó Thomas Van Der Plaet-
sen. Marcellre augusztus 17-ig lehet

szavazni az európai szövetség hon-
lapján:
european-athletics.org/athlete-of-
the-month

A szekszárdi országos bajnokságon,
amelyre több mint 500-an adták le
nevezésüket, a GEAC atlétái közül a
férfiaknál a Deák Nagy Marcell,
Kovács Zoltán, Kamen Ádám, Ko-
lesza Gergő 4x400-as váltó ezüstér-
mes lett. Magasugrásban szintén 2.
lett Fajoyomi Dávid, míg testvére,
Fajoyomi Viktor a 4. helyet szerez-
te meg. Ugyan itt Fajoyomi Chris-
topher a 9. lett. Rúdugrásban Vár-
szegi Tamás a bronzérmet szerezte
meg, míg hármas ugrásban Fajoyomi
Christopher a 10., Viktor pedig a 12.
lett. A 200 méter B döntőjében a 7.
helyen végzett Fajoyomi Dávid.
A hölgyeknél 400 méter gáton Zir-
cher Kitti a 4. helyen végzett az
Ob-n, míg Rendik Zsófia a 11. lett.
3000 méter akadályon Moldován-
Horváth Katinka a 6., Zsíros Zsa-
nett pedig a 7. helyen ért célba. A
4x100-as váltó (Zagyva Zita Zsó-
fia, Komiszár Kriszta, Zircher K.,
Tóth Angéla) a 8.. míg a Rendik
Zs., Zircher K., Moldován-Horváth
K., Zsíros Zs. 4x400-as váltó az 5.
lett. Rúdugrásban Jilly Krisztina
szintén az 5. helyen végzett, míg a
9-11. helyig GEAC uralom volt.
Sorrendben Koós Blanka, Dús Jet-
ta, Székely Nóra és Tóth Angéla
végzett a rúdugrásban ezeken a he-
lyeken. Végül, távolugrásban Zagy-
va Zita a 16. lett. -tt-

Atlétika – 116. Országos bajnokság

Újabb Deák Nagy arany

Mester és tanítványa

Továbbra is tartja remek formáját
a kupában a Gödöllői Sport Klub
labdarúgó csapata, akik az idei
Magyar Kupa sorozat főtábláján,
az 1. fordulóban a Vasas-HÍD má-
sodik csapatát fogadták és ver-
ték ki a kupából.

Lovrencsics László csapata a gödöllői
pálya felújítása miatt Turán fogadta el-
lenfelét az elmúlt vasárnap. Az első fél-
idei tapogatózást követően (0–0) a foly-
tatásra felpörögtek az események,
amelyből végül a gödöllői fiatalok jöt-
tek ki joban és egy Vasas öngóllal ab-
szolválni tudták a meccset, ezzel a to-
vábbjutást is.

Ugyan az NB I-es klubok még nem
kapcsolódtak be az idei sorozatba, de
méltán lehet büszke a GSK csapata arra,
hogy a tavalyi évhez hasonlóan, az idén
is a legjobb 64 közé jutott a sorozatban.
A következő fordulóra augusztus 14-én
kerül sor. Sorsolás lapzártánk után zaj-
lott, így érdemes nézni majd a www.
mlsz.hu oldalt, hogy kit kap ellenfeléül a
Gödöllő.
Az edző így értékelt: – Számítottam ar-

ra, hogy tovább mehetünk, ugyanis egy
faital társasággal találkoztunk. Agresz-
szivitásban, gyorsaságban az elején fö-
lénk kerekedtek, de a kezdeti nehézsé-
gek után mi is felvettük a ritmust, így, ha
némi szerencse is kellett a továbbjutás-
hoz, de kiharcoltuk. Gratulálok a srá-
coknak a továbbjutáshoz.
– Jól alakult a hétvégéje, ugyanis na-
gyobbik fia, Gergő, aki az NB I-es Pá-
pa meghatározó játékosa meglőtte el-
ső NB I-es gólját.
– Igen, ha így nézzük, akkor csupa öröm
volt a hétvége gödöllői szempontból.
Nagyon örültem a Gergő jó játékának és
góljának. Nagyon sokat tett azért, hogy
megrúgja első NB I-es gólját. jó formá-
ban van, hisz adott már három gólpaszt,
így várható volt, hogy előbb, vagy utóbb
betalál. Személyes elismerés is ez ne-
kem, hiszen nyolc évig pallérozódott a
kezem alatt, míg kisebbik gyermekem,
Balázs is jól teljesít az NB II-es Vác fel-
készülési meccsein. Bizonyára kevesen
tudják, hogy hány olyan játékos indult
Gödöllőről, akik már NB I-es labdarú-
gók, vagy már külföldön is kipróbálhat-
ták, kipróbálhatják az itt megszerzett tu-

dást. A teljesség igénye nélkül az újpesti
Simon Krisztián, A német Hamburg
labdarúgója Nagy Dániel, vagy az olasz
Brescia légiósa, Varga Roland mind
Gödöllőn kezdték el pályafutásukat.
Remélhetőleg mindkét fiam, valamint
az innen elindult többi játékos is további
sikereket és hírnevet szereznek Önma-
guknak és városunknak egyaránt.
Magyar Kupa, 1. forduló
Gödöllői SK – Vasas-HÍD II. 1–0 (0–0)
Gól: öngól

Megyei I. osztály – Idegenben
kezd a csapat

A kupaszereplés tehát még tart, de las-
san elkezdődnek a bajnoki küzdelmek
is. A megyei I. osztályban szereplő Gö-
döllői SK csapata az augusztus 21-én
kezdődő bajnokságban az első pár for-
dulót kénytelen lesz idegenben meg-
vívni, a már említett pályafelújítás miatt.
A hat új alakulattal kiegészült 16 csapa-
tos mezőnyben a mieink az újonc Kis-
némedi vendégei lesznek majd, míg a
második játéknapon Tárnokra látogat-
nak. Az első szomszédvári rangadó
szeptember második hétvégéjén lesz
majd a Gödöllő szempontjábol, amikor
is Bagra látogatnak Kerecsényi Fodor
Norberték.
Program: adatbank.mlsz.hu -tl-

Labdarúgás – Magyar Kupa

Tovább menetel a Gödöllői SKAranyos kézicsapat
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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

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

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 VÁROSI
MÚZEUM
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655 

Augusztus  8-14-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa György út 12.,
Tel.: 410-251.
Augusztus 15-21-ig:Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38.
Augusztus 22-29-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár  helyett ügyel:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749. 

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT NYÁRI MEGJELENÉSEI

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a nyári hónapokban a Gödöllői Szolgálat 
az alábbi időpontokban jelenik meg: 

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 lakossá-
gát, hogy a Pest Megyei Bíróság,
valamint minden helyi bíróság –
így a Gödöllői Városi Bíróság is –
2011. július 18-tól 2011. augusz-
tus 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 bíróság-
hoz érkezett beadványokat ezen
időszak alatt is az irodákban, ille-
tőleg a bejáratnál elhelyezett pa-
naszládába lehet leadni, vagy pos-
tán elküldeni.   

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 Vá-
rosüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda III. emelet 303. számú helyiségében,
illetve érdeklődni lehet a 06-28-529-171-es telefonszámon.

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BÉRBE ADJA
A GÖDÖLLŐ, DEÁK FERENC TÉR 1. ÉS 2.

SZÁMÚ ÉPÜLETBEN LÉVŐ ÜRES GARÁZSAIT.

A garázsok alapterülete: 14, 15, illetőleg 19 m2 (15 m2 + 4 m2 tároló). A bérleti
jogviszony időtartama: határozott, 2011. december 31. napjáig szóló. A bér-
leti 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.

FELHÍVÁS
PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSI AKCIÓNAP

2011. augusztus 13-án (szombaton) a 
Máriabesnyői templomnál.

Kérjük csatlakozzon hozzánk ÖN is a gyomnövény irtásában és vegyen
részt az akciónapunkon. Jöjjön el és tartson velünk a parlagfű szedésében.

Sajnos az egész ország területére, így a Gödöllői kistérségre, települé-
sünkre is jellemző a parlagfűvel erősen fertőzött terület. Jelentős kárt okoz
a mezőgazdaságban, és pollenjétől közel 2,5 millió ember szenved. 
Annak érdekében, hogy tartós eredményt érjünk el, a kézi gyomlálás az
egyik leghatékonyabb módszer, ezért kérünk mindenkit, hogy különös
gondot fordítsunk a parlagfű irtására!   
Találkozó és az akciónap megnyitója 9.30-kor a templom főbejárata előtt!
( Védőkesztyűt és gyűjtőzsákot biztosítunk.)

Dr. Gémesi György, polgármester

Földhivatali Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfeleink! Ezúton tájé-
koztatjuk önöket, hogy a Gödöllői
Körzeti Földhivatalban, augusztus
3-tól a hónap végéig akadálymen-
tesítéssel kapcsolatos építési mun-
kálatok zajlanak. Az ügyfélfogadás
a szokott rendben zajlik, ugyan-
akkor egyes munkálatok zavarhat-
ják az ügyintézést. Az esetleges
kellemetlenségekért elnézésüket
kérjük.

Gödöllői Körzeti Földhivatal

Közérdekű telefonszámok

Városunk lakói gyakran tanácstalanok, milyen telefonszámon fordulhatnak
segítségért. Ezért a jövőben közölni fogjuk a leggyakrabban kért számokat:

ELMÜ központi hibabejelentő:  06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)

ELMÜ-SZOLG Kft.: 06-28/430-562 (munkaidőben)

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL:  06-20/524-034

VÜSZI ügyfélszolgálat: 410-295

DMRV hibabejelentő: 520-790

TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36 80 300-300

Zöld Híd Kft.: 418-603

Lakásfelújítási pályázati
felkészítő

„Mi otthonunk felújítási és új ott-
hon építési alprogram” címmel
megjelent az 1992 előtt épült, csa-
ládi házak,  legfeljebb 12  lakást
magukban foglaló lakásszövetke-
zetek és társasházak, valamint szá-
mára elérhető energia korszerűsí-
tési pályázati kiírás. A pályázati ki-
írás részleteinek megismertetése,  a
pályázat elkészítésének segítése ér-
dekében felkészítő rendezvényt tar-
tunk Budapesten, 2011. augusztus
22-én,  10-15 óra között.

Kérjük, hogy részvételi érdeklő-
dését, elérhetőségének (e-mail,
fax) megadásával lehetőleg 2011
augusztus 15-ig jelezze vissza az
alábbi email címek valamelyikére:
losz@losz.hu, gylajtai@gmail.com

Felhívás 
Török Ignác Gimnázium

Esti tagozatos gimnáziumi kép-
zés indul szeptembertől a Török
Ignác Gimnáziumban Gödöllőn.

Jelentkezés augusztus 15-től az
iskola titkárságán: Gödöllő, Petőfi
u. 12.

*****

A Török Ignác Gimnázium (Gö-
döllő, Petőfi u. 12.) álláspályáza-
tot hirdet takarítói munkakör
betöltésére.

A részletes feltételek megtekint-
hetők az iskola portáján. 
Elbírálási határidő: 2011. au-
gusztus 31.

Igazgatóság
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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!

Kávéházunkban hétvégenként gyermeksarok várja a családos vendégeinket.

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

Augusztustól minden hétvégén (szombat, vasárnap)
12.00-től 15.00-ig büfé jellegű (svédasztal) ebéd az étteremben.

A menü ára: 2990 Ft/fő
Az ár tartalmazza a korlátlan étel- és italfogyasztást: kétféle leves,

négyféle főétel, desszertek, üdítő, soproni csapolt sör, folyóbor, kávé.
HANGULATOS TERASZ!

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!
Testmasszázs, frissítő és zsírégető masszázs. TÁDÉ gyógygyertyák!

Bejelentkezés: 06-30/691-0495
Pedikűr, manikűr, testkozmetika! Bejelentkezés: 06-20/492-5302



GYÁSZKÖZLEMÉNY

INGATLAN
*Tulajdonostól eladó Antalhegy lábánál egy 3. emeleti, 62nm-es, tehermentes,
jó állapotban lévő, saját zárt udvarral rendelkező társasházi lakás. Csak magán-
személyek jelentkezzenek! Ár alku nélkül: 12, 9M Tel.: 06-30/940-7057
*Eladó Gödöllő, Palotakerten 61 nm-es, 2 szobás, 1. emeleti, erkélyes, telje-
sen felújított lakás. Iár: 11 M Ft. Tel.: 06-20/212-6315
*AKCIÓS! Gödöllőn ÚJ ÉPÍTÉSŰ, garázs összekötéses 93nm 3 szoba + nap-
palis ikerház eladó. Ár: 15MFt 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 20-772-2428 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 510 nm
saját telekkel kulcsrakészen eladó. AKCIÓS ÁR  24,5MFt 20-772-2428 
*János utcában másfél szobás lakás 7,9 MFt-ért eladó 20-804-2102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU      
*Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,7 MFt 20-804-2102
*Kiváló áron, Kossuth Lajos u.-ban, nappali + 1 hálószobás 55nm-es, felújított, jó
beosztású lakás eladó Iár: 9,5MFt  20-772-2429   WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy terasszal
eladók 14,5MFt-tól 20-804-2102
*AKCIÓ! Új építésű 2 szoba +nappalis ikerház  350nm-es telekkel kulc-
srakészen19,9 MFt  20-772-2429    
*Eladó Gödöllőn, téglaépítésű, 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 alkalmas 800m2-es telek,
27m-es utcafronttal 14MFt-ért eladó! Minden közmű a telken! 20-539-1988
*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
*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. 20-772-2428 
*Akció, Kertvárosban, központhoz közel 3 szoba +nappalis, 1 szintes ikerház külön
utcára nyíló telekkel most 22,5MFt helyett 20,5Mft-os irányáron eladó kulc-
srakészen ! 20-772-2429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Keresek készpénzes ügyfeleim részére 1-2 szobás téglalakásokat! 20-804-2102
*Gödöllői építési telkeket keresek készpénzes ügyfeleim részére! 20-539-1988
*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 eladó a Pál László közben egy földszinti, 2 szobás, részben felújított
tégla építésű, egyedi fűtésű lakás. Iá: 12 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn a Fenyvesben 75 nm-es, nappali + 2 szobás, 2 fürdős-
zobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ beköltözhető, kétszintes ikerház-fél, 300 nm-es saját
telekrésszel eladó. Iá: 16 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Gödöllő Belvárosában 2011. Decemberi átadással épülő 18 lakásból (30-92
m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2) álló társasházban lakások, iro-
da 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 eladó a Szilhát utcai társasházban egy I. emeleti, bruttó 90 nm
alapterületű, 4 éve épült lakás. Iá: 15,5 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
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 tár-
sasház 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, ren-
dezett 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 Kertvárosban amerikai konyhás, nappali+ 2 szobás, kandal-
lóval is fűthető 100 nm alapterületű kifogástalan, igényes családi ház. A telken
garázs és ásott kút található. Iá: 28 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn, a Belvárosban 168 nm alapterületű családi ház eladó, amelyben 2
nappali+3 szoba található 1200 nm-es saroktelken. Az ingatlanhoz szauna és
konditerem is tartozik. Iá: 38 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20-
9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn eladó 120 nm alapterületű 2 lakásos családi ház, külön bejárattal 2
utcáról 500 nm-es telken. Iá: 21,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn eladó 1 szoba összkomfortos, önálló ingatlan kis telekkel, kocsibeállóval. Iá.:
12,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn a Kertvárosban eladó 3 szobás családi ház 100 nm-es szuterénnel. Iá: 23,9
mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*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
*Tulajdonostól áron alul eladó Gödöllő központjában 4 emeletes társasház 2-
ik emeletén található, tehermentes, felújított 2 és fél szobás, 62 nm-es erké-
lyes 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, 20-420-6243 (egész nap).
*Eladó, Gödöllő Kör utcában 2 emeleti, 2+fél szobás, erkélyes fejújított lakás.
Egyedi borovi fenyőből készült beépített bútorok, fa belső nyílászárók, új
korszerű hőszigetelt külső nyílászárók. Nagy teljesítményű konyhai beren-
dezéseknek 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.
*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
*Galgahévíz központjában eladó 3 szobás, összközműves, kertes családi ház
téglából, pincével, melléképülettel. Iár: 10MFt. Ugyanott eladó 3 hektár ter-
mőföld. Tel: 20/968-0336 
*Eladó a Szőlő utcában 2,5 szobás mediterrán stílusban felújított 1. emeleti lakás.
Konvektoros fűtés, alacsony rezsi. INGATLANOSOK NE HÍVJANAK!! 20/313-1112 
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

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

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza, Gödöllő, Szabadság út 6.

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést

nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent

hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

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

 

Augusztus 8-12. zárva 
Nyári megjelenések:  
Augusztus 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! 
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*Vállalkozásnak is kitűnő telephely, iroda vagy LAKÁS a városközponthoz
közel, 30-s főút mellett, saroktelken eladó: 3 szobás, összkomfortos 96nm-es
1.em. Tulajdonostól. Iár: 18,8MFt. 20/965-0066 
*LAKÁSCSERE: DEBRECEN NAGYERDEI, egyetemeknél, gyógyfürdőnél talál-
ható 3. emeleti kétszobás, erkélyes lakást cserélek 1,5-2 szobás gödöllői
ingatlanra. Tel: 30/202-4814 
*Gödöllőn a Szabadka utcában a II. emeleten téglaépítésű, egyedi fűtéses,
erkélyes, felújítandó 53 nm-es lakás eladó. Tel: 30/203-5912 
*Eladó Gödöllőn a Szent János utcában 2. emeleti 64 nm-es fiatalosan felújí-
tott egyedi fűtéses, vízórás, ebédlős lakás. Érd 30/308-1316 
*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 
*Eladó Gödöllőn a kastély közelében lévő, patak melletti, gazdálkodásra alka-
lmas 2.239 nm-es ingatlan felújítandó 4 szobás házzal. Tel: 20/436-0070 
*Hagyományos parasztház Kállón eladó. 2,5 szobás, melléképülettel, gyümölcsössel.
Gáz, víz a házban. UPC, internet, telefon elérhetőség. Iár: 5 MFt. Érd: 20/521-5150 
*KAZINCZY KÖRÚTON egy 1,5 szobás 60 nm-es szépen felújított LAKÁS
ÁRON ALUL ELADÓ az első emeleten. 20/260-9550 
*ELADÓ VAGY CSERE! Palotakerti, 62 nm-es, 4.emeleti lakásomat eladnám v.
értékegyeztetéssel gödöllői vagy környéki kertes házra cserélném. 30/686-5093 
*Eladó ALVÉGEN 72nm-es (2szoba, előszoba, mosókonyha, nagykonyha, fürdőszoba),
90%-ban igényesen felújított, összkomfortos, hangulatos parasztház, újépítésű cserép-
kályhával, kis kerttel, melléképülettel, működő kúttal. Iár:18,6MFt. 20/339-8554
*Gödöllőn Ibolya utcában eladó egy 65 nm-es SZÉP, világos, erkélyes,
FÖLDSZINTI cirkófűtéses téglalakás pincével, garázzsal, nagy közös kerttel.
Iár: 13,5MFt. 20/214-3693 
*Gödöllőn, BLAHÁN ELADÓ rendezett, téglaépítésű CSALÁDI HÁZ 1.200 nöl-es
telken. 2szoba, nappali, konyha, fürdőszoba, 2WC, pince, műhely. 30/878-8907
*Gödöllőn, a Szabadka utcában 52 nm-es két szobás első emeleti, egyedi
fűtéses téglalakás eladó. 10,5MFt. Tel: 20/951-6685 
*Gödöllőn Erzsébet park közelében 68 nm-es, I. emeleti, 2,5 szobás, felújított
lakás eladó. Iár: 12,9MFt. Tel: 20/6120-772 
*Gödöllőn, Kossuth L.u. eladó 34nm-es, Ny fekvésű, Erzsébet park irányába
néző, 3.em. igényesen kialakított (kövezett, átalakított fürdőszoba, irodának
alkalmas, klímás) 1szobás LAKÁS. Iár:7 MFt. 30/221-5203 
*Gödöllő Kertvárosában 3 család részére is alkalmas családi ház eladó. Iár:
38MFt. Tel: 20/9716-172 
*Antalhegyi u.96.sz. alatti, arborétum jellegű kertben 2405nm telken
184nm-es, 4szoba, nagy nappali, hallos, 2 pincével, egyedi kivitelezésű csalá-
di ház eladó. Iár:58,5MFt. 30/9628-151 
*Eladó Szada belterületén 1663 nm ingatlan kis lakóházzal a Boncsoki
utcában. Érd: 30/3362-745, 30/2025-216 
*Gödöllő központjában téglaépítésű, földszinti, konvektoros, 1 szobás lakás
szigetelt ablakokkal 8 MFt-ért eladó. Érd: 20/530-6431 
*Eladó Gödöllőn, a Boncsok dűlőben 375 nöl-es telken kétszintes nyaraló gon-
dozott gyümölcsössel, szőlővel. 70/932-4861, 28/413-870 
*Gödöllőn csendes, nyugodt környezetben, zárt lakóparkban, igényes
vevőnek, az autópályától 10percre, alacsony rezsijű, azonnal költözhető
70nm-es lakás +nagy tároló, eladó. 20/413-1031 
*Gödöllőn, Királytelepen családi ház alsó szintje (85nm, 2,5 szoba) saját kert-
tel, külön közművekkel ellátva 14 MFt-ért eladó. 20/9787-755 
*Gödöllőn, Blaháné úton, saroktelken (880nm) 2,5 szobás, ipari árammal ellá-
tott családi ház eladó. 20/311-9847 
*Gödöllőn Zombor utcában, téglaépületben eladó 34nm-es 1 szoba összkom-
fortos, gázfűtéses LAKÁS 1.emeleten. 7,2MFt-ért. Külön fogyasztó órával
ellátva. Felújítva. 30/566-8635 
*Gödöllőn a Harasztban kétszintes, alápincézett, 2003-ban felújított családi
ház (nappali, konyha, étkező, 4,5 hálószoba, 2fürdőszoba, 2garázs, mosókony-
ha) eladó tulajdonostól. Iár:37,5MFt. 20/359-4201 
*Fiatalosan felújított nappali +2félszobás, földszinti, palotakerti lakás egyedi
fűtési rendszerrel eladó. Tel: 70/331-5082 
*Szadán csendes környezetben 676 nm-es telken kétszobás 1983-ban épült, felújítás-
ra szoruló családi ház eladó. A telken ásott kút van. Iár: 11MFt. Tel: 20/462-8116 
*Aszód központjában, csendes helyen eladó egy 36nm-es egyedi mérőórás, alac-
sony rezsijű, pár éve felújított földszinti lakás. Érd: 17 után 70/3844-813 
*Az egyetem területén tanya jellegű, részben bővített, 58nm-es családi ház eladó.
2000nm ősfás telek, állattartásra, elbújásra alkalmas. Ára: 35MFT. 70/553-1733 
*Gödöllőn, Erzsébet park mellett, téglaépítésű társasházban eladó 60nm-es,
2,5szobás, összkomfortos, erkélyes lakás csendes környezetben. HÉV, központ pár
perc, autópálya közel. Kisebb családi ház csere is értékegyeztetéssel szóba jöhet.
Ingatlanosok ne hívjanak! Iár:10,9MFt. 70/559-0642 

ALBÉRLET KIADÓ
*Kiadó Gödöllőn, a Palotakerten két szobás, erkélyes, jó fekvésű, teljesen felújított,
részlegesen bútorozott lakás. Tel.: 06-20/212-6315.
*Kiadó Gödöllő-Máriabesnyő csendes környezetben 60 m2-es különálló családi ház
2-3 fő részére. 50 ezer ft+rezsi+2 havi kaució. Tel.: 20/ 3 280 417
*Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik külön bejáratú, bútorozott
szobája, fürdőszoba, konyha használattal, TV, telefon, internet szolgáltatással
TÁRSBÉRLETBE KIADÓ. Azonnal költözhető, csak nem dohányzó személy részére.
Egy havi kaució szükséges. Ár: 30.000 Ft. + a rezsi fele. Érd.: +36 70/318-2127 
*Gödöllő központjában öt egyetemista részére, egyedi fűtésű igényesen bútorozott
kétszobás lakás kiadó 12.000/fő/hó + rezsi + 2 havi  kaució.  20/5162-962
*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 
*Palotakert 10. földszinti 1 szoba összkomfortos berendezett LAKÁS kiadó.
45.000,-Ft +rezsi +1havi kaució. Tel: 30/9446-816 
*Ambrus Z. közben 1 szobás lakás kiadó. Tel: 20/9743-038
*Szoba-konyhás, zuhanyzós, fatüzelésű lakás kiadó! Egy személynek. 1 havi
kaució kell. Tel: 30/609-8707 
*Gödöllő központjában, csendes környezetben 2 szoba összkomfortos, nagy erké-
lyes, redőnyös, gázfűtéses, egyedi órákkal ellátott LAKÁS kiadó. Tel: 28/412-463 
*Kiadó 3 szobás CSALÁDI HÁZAT KERESÜNK Gödöllőn. Kertvárosi házak
előnyben. Tel: 30/203-6001 
*Egyedi fűtésű, 2,5 szobás, bútorozott lakás, téglaépítésű, szigetelt házban
hosszútávra, igényesnek kiadó. Tel: 20/212-1350 
*Kiadó Gödöllőn, Ambrus Zoltán közben 1,5 szobás lakás. 45.000,-Ft/hó
+rezsi. 1 havi kaució. Tel: 20/979-6913 
*Felújított kétszobás, erkélyes, gázkonvektoros, 2. emeleti bútorozatlan lakás
kiadó. 47.000,- Ft +rezsi. Kéthavi kaució. 30/502-4148, 30/277-8113 
*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 
*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, távfűtés-
es lakás megbízható párnak, egyetemistáknak. Érd: 70/946-0067 

*Gödöllőn, Szt. János utcában II.em. 2 szobás, erkélyes, konvektoros, felújí-
tott (parkettás szobák, új konyhabútor) külön órákkal lakás kiadó
hosszútávra. Tel: 30/448-4538  
*Albérlet kiadó! 35nm lakrész kertes házban kiadó az egyetemhez közel!
Bérleti díj +rezsi. 55.000,-Ft. Tel: 70/250-3276 
*Az Erzsébet kir. krt. 14-ben egyszobás felújított lakás kiadó 30.000,-Ft
+rezsi áron. Egyhavi kaució szükséges. 30/944-6522 
*REMSEY körúton 2. emeleti, 1,5 szobás, bútorozott, távfűtéses, vízórás lakás
kiadó. 50.000,-Ft + rezsi +2 havi kaució. Tel: 30/900-6421 (szombattól).
*Gödöllőn az egyetemhez közeli bútorozatlan családi ház egyetemistáknak (8 fő)
kiadó. Internet, telefon és kábeltévé van. Azonnal költözhető. 25.000,-Ft/fő. 28/416-
909, 70/360-5950. Bármikor megtekinthető: www.california-2-godollo.gportal.hu 
*LÁNY LAKÓTÁRSAT KERESEK GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN hosszútávra.
28.000,-Ft +rezsi fele. 2 havi kaució. 20/959-3553 
*Gödöllői 20 nm-es szoba, fürdőszoba, konyha használattal albérletbe kiadó 1-2 fő
részére 20.000,-Ft/szoba/hó +rezsi + 1 havi kaució. Tel: 20/338-0422 
*Másfélszobás téglalakás a belvárosban nemdohányzóknak kiadó. Ár:
50.000,-Ft +rezsi +1 havi kaució. Tel: 30/479-9009 
*Fiatal nő lakótársat keres 57 nm-es olcsó rezsijű 2 szobás konvektoros lakás-
ba a János utcában. 25.000,-Ft +rezsi +50.000,-Ft kaució. 30/409-1842 
*János utcában 57 nm-es konvektoros, bútorozott lakás hosszútávra kiadó.
50.000,-Ft +rezsi. 30/9411-780 
*Különbejáratú egy szoba-konyha, fürdőszobás lakás a Kertvárosban kiadó.
Érd: 30/53-53-296 
*Központban bútorozatlan, 2 szobás, napfényes, távfűtéses, harmadik emeleti
lakás kiadó 50.000,-Ft +rezsiért. Másfél havi kaució szükséges. 20/333-0526 
*Gödöllőn, Ibolya utcában családi ház alsó szintje (85nm, 2,5 szoba) kiadó.
70.000,-Ft +rezsi. Tel: 20/9787-755 
*Gödöllő Központjában 1szobás, 44nm-es felújított, tiszta, klímával felszerelt
lakás alacsony rezsivel, nemdohányzó személy vagy pár részére hosszútávra
kiadó. 45.000,-Ft/hó +rezsi és 2havi kaució. 20/248-0001 
*Gödöllőn kertes házban 1 szobát, ALBÉRLETET KERESEK meghatározatlan
időre. Tel: 30/566-8635 
*2 szobás, egyedi fűtéses, földszinti palotakerti lakás kiadó. Tel: 70/331-5082 
*2 szobás, 58 nm-es Egyetem téri téglalakás hosszútávra kiadó. Tel: 30/500-6496 
*Gödöllő Palotakerten, négyemeletes házakban, 2.em. parkra néző erkéllyel,
bútorozott 2szobás, egyedi távfűtéses lakás hosszútávra kiadó. 60.000,-Ft
+rezsi, 2 havi kaució szükséges. 30/216-1334 
*Gödöllőn, Erzsébet királyné körúton 4.em. 2szobás, korszerűsített távfűtés-
es, részben bútorozott lakás hosszútávra havi 47.000,-Ft +rezsiért kiadó.
2havi kaució szükséges. 30/216-1334
*GÖDÖLLŐN, FREKVENTÁLT HELYEN CSALÁDI HÁZ FELSŐ SZINTJE (kétszoba-
hallos, fürdő, konyha) bútorozottan (vagy részben) kiadó. Kocsibeállási lehetőség.
50.000,-Ft +rezsi. 28/410-604, 30/569-8137, 30/811-9747 
*Kiadó a János utcában, 2 szobás, konvektoros, 4.em. bútorozatlan, lakás. Képek:
www.janoslakas.fw.hu 47.000 Ft/hó + rezsi +kéthavi kaució. Tel: 70-517-1370
*Gödöllő központjában 1,5 szobás 44 nm-es bútorozott lakás 4.em.
hosszútávra kiadó. (Központi fűtés, kábeltévé, vízórás.) 40.000,-Ft/hó +rezsi.
2 havi kaució. Érd: 30/488-8395 
*Gödöllőn, Egyetemnél, új ház emelete, hálószobák, nappali, fürdőszoba,
konyha felszerelve, erkély, kábeltévé, internet nemdohányzó diákfiúknak
kiadó. Bérlet rezsivel: 29.500,-Ft/fő/hó +kaució. 20/423-3886 
*Gödöllőn, kastélyparkra néző, 65nm-es, 2,5szobás, igényesen felújított, bútoro-
zott, légkondicionált, vagyonvédett lakás hosszútávra kiadó. 20/9344-135 
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*KIADÓ üzlet az Állomás téren, forgalmas helyen, a Királyi Váróval szemben. 72
négyzetméteres, raktárnak, irodának és üzletnek is használhatja. Több, évek óta jól
működő vállalkozás szomszédságában. Saját vizes blokk és riasztó. Hívjon itt: 20 9349 013
*ISKOLA BÜFÉ ELADÓ. (Gödöllő – Madách Isk.) 20 éve működő és tovább
működtethető büfé eladó. Érd: 20/363-0040 

*SZADA és Gödöllő határán, pano-
rámás domboldalban új építésű, 136
nm-es, nappali+3 szobás családi ház
dupla garázzsal eladó. Irányár: 36 mFt.
*PÉCELEN, csendes utcában 100 nm-
es, jó állapotú családi ház 1600 nm-es
telken eladó. Irányár: 25 mFt.
*KISTARCSÁN, falusias környezetben,
2 szobás házrész 315 nm-es
telekrésszel eladó. Irányár: 5 mFt.
*ISASZEGEN, 72 nm-es, kétszobás,
felújított házrész 360 nm-es telken
eladó. Irányár: 11,9 mFt.

Szerencsére hazánkban is egyre többen vannak,
akik felismerték: nem kerül túl sok energiába,
hogy a háztartásban felgyülemlett szemetet
szelektálva gyűjtsék.
Kevesebben vannak azonban még azok, akik
ugyanígy tesznek az elektronikai beren-
dezésekkel. Pedig nem árt ha tudjuk, hogy ezek
az elhasznált készülékek rengeteg olyan anyagot
tartalmaznak, amelyek csak szűkösen állnak az
emberiség rendelkezésére. Egy átlagos mobil-
telefonban például a periódusos rendszer több
mint 40 eleme megtalálható, köztük több nemes-

fém is (pl. 24 mg arany). Csak a
világon eddig legyártott mobil-
telefonokban mintegy 300 tonna
ezüst, 29 tonna arany és 11 ezer
tonna réz szunnyad. 

A környezetvédelmi
erőfeszítéseknek köszön-
hetően az elektromos berendezések összetevő
anyagának több mint 80%-át újrafeldolgozzák,
amely lehetővé teszi, hogy a visszanyert
anyagokból új termékek készülhessenek,
valamint hogy a bennük lévő veszélyesés nem
hasznosítható anyagok semlegesítése
megtörténjen. Így hosszú távon tisztábbá,
élhetőbbé válik világunk.
Az e-hulladék kezelést szervező Electro-Coord
Magyarország azért kampányol, hogy minél
többen tudatosan, felelősen, külön gyűjtsék az
otthoni e-hulladékot, és a megfelelő helyen
adják azt le – a kereskedelmi egységekben elhe-
lyezett gyűjtőpontokon, a hulladékudvarokban
vagy a speciális, e+e gyűjtőnapok alkalmával.

E-hulladék visszagyűjtés – egy lépés a környezet felé
Az elektromos hulladék 80 százaléka
újrahasznosítható

Szada, Dózsa György út

2011. augusztus 10–16.

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD

  A minôség garanciája

745 Ft/kg

199 Ft/kg
59 Ft/kg

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:

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

99 Ft

Saját füstölésû termékekPékségünk ajánlata

89 Ft

299 Ft

299 Ft

269 Ft549 Ft/kg 489 Ft/kg

139 Ft

Ár! Ár!

Friss pulykanyak Friss csirkecomb faros

FejeskáposztaÔszibarackFüstölt fôtt császárszalonnaFehér kenyér 500 g 198 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

Termékeink bomba áron!

1099 Ft/kg

Steffl 
dobozos sör 

0,5 l
278 Ft/l

Tejföl 20% 
450 g

442,22 Ft/kg

Kristály cukor 
Sweet Family 

1 kg

Trappista sajt 
WH.

Szentkirályi 
ásványvíz oxigénnel

dúsított
1,5 l 

59,33 Ft/l

Georgies magozott
meggybefôtt 
680 g/350 g 

439,70 Ft/kg/854,28 Ft/kg

Rosso 
Amabile bor 

0,75 l 
398,66 Ft/l

259 Ft

Bianco 
Amabile bor 

0,75 l 
345,33 Ft/l

199 Ft



*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
*1500 – 2000nm összközműves IPAR-KERESKEDELMI TERÜLET bérbeadó
hosszútávra, -konténer és/vagy mobilház telepítése lehetséges-, forgalmas
főút mellett saját bejáróval! Tel: 30/202-0050
*Kiadó és eladó üzlethelyiséget keresek 20-944-7025
*GÖDÖLLŐN, PETŐFI TÉREN 38 nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! Irodának és
fodrászatnak is alkalmas. Érd: 30/231-7508
*SZABADSÁG TÉR 28. sz. alatti 26 nm-es üzlethelyiség kiadó. (Parfüméria
volt.) Tel: 30/224-7584 
*KIADÓ IRODA KÖZPONTBAN, Postával szemben, Gödöllőn, 32 nm, első
emeleti, utcafrontos, igényes. Érd: napközben 70/373-8154, 20/9294-669 
*57 nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ GÖDÖLLŐ PETŐFI TÉR 14. sz alatt. Tel:
20/951-6685 
*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 
*ÜZLET KIADÓ a Petőfi téren, 60nm-es. TELEK ELADÓ (900 nm), panorámás,
a máriabesnyői templom közelében. Érd: 20/923-8994 
*Gödöllő központjában, forgalmas helyen (Kőrösfői u.) 100 nm-es üzlethely-
iség ingyenes parkolási lehetőséggel hosszútávra kiadó. 30/209-0517 
*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 üzlethely-
iség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.

ÁLLÁS
*Gyakorlattal rendelkező telemarketinges munkatársat keresünk. Tel.: 30/588-5889
*Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
*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 munkale-
hetoseg2100@gmail.com e-mail címre várjuk. 
*Csömöri Auchanban lévő gyorsétterembe keresünk gyakorlattal rendelkező
KONYHALÁNYT és PULTOST. Jelentkezni: 70/2199-934 Személyesen önélet-
rajzzal: Teli-Tál ételbár. 
*KÉMÉNYÉPÍTÉSBEN, gyártásban tapasztalattal rendelkező munkatársakat keresünk
azonnali kezdéssel. Előny: kéményépítő vizsga, jogosítvány. Tel: 30/838-7112 
*Megbízható, gyerekcentrikus, káros szenvedélyektől mentes középkorú nő vállal-
ja bármilyen korú gyermek felügyeletét. 30/341-7502 
*Tapasztalt, kreatív háziasszony háztartás vezetését, személyszállítást, ügyin-
tézést, idősgondozást, gyermekekkel való foglalkozást, gyermekekkel való
foglalkozást, programok szervezését vállalja Gödöllőn és környékén. 70/553-1733 

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 Control-
ling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
*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 
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig,
2órán belül. 30/3006200. 
*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával. Csatornakamerázás. Víz-
, gáz-, fűtésszerelés. 70/2479072, 20/9177-555 
*KÖLTÖZTETÉS ZONGORA ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS. Tel: 30/9134-
599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
*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

*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2órán belül. Tel: 30/302-4622. 
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2órán belül. 20/9-177-555
*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN
SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és ünnepnapokon is. 20/411-7473 Köszönjük bizalmát! 
*KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyep-
szellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos,
megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777 
*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 
*KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent
István tér 5. Tel: 28/407-122, 30/508-1380 
*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
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna bekötés, régi rend-
szerek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek, konvektorok tisztítása, javítása.
Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229 
*Megbízható, fiatal brigád vállal javítást, felújítást, hideg-melegburkolást,
gipszkartonozást, dryvitozást, térkövezést, viakolorozást, kőműves és
ácsmunkát garanciával, korrekt árakon. 20/237-4370, 70/222-1019 
*SZAKKÉPZETT KERTÉSZ kis és nagy kerti munkát vállal: kertépítés, tér-
burkolatok, kertgondozás, gyeptelepítés és gondozás, fakivágás, bozótirtás.
Gödöllőn és környékén 20/940-9622 
*LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. -Kapuk, ajtók, ablakok javítása, zár-
javítás, zárcsere, betörés utáni javítás. –Burkolatok (szőnyeg, laminált padló),
vízszerelés. –Asztalos munkák. –Redőnyjavítás. 70/201-1292 
*Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók, mikrók javítása garanciával,
alapáron. Este és hétvégén is! 30/234-7012 Krokovics. 
*Magánlakás, társasház, iroda takarítását, nagytakarítását, kertgondozást
vállalok állandó, vagy alkalmi jelleggel Gödöllőn és közvetlen környékén.
Megbízhatóság, precíz, igényes munka elérhető áron. 30/341-7502 
*VARRÓMŰHELY NYÍLT Gödöllőn a Kossuth L. u. 26.sz. alatt (a Fenstherm
nyílászáró üzletben): nadrág, szoknya, ruha alja felvarrás, átalakítás, füg-
gönyszegés...stb. Egyedi készítésű ajándéktárgyak, kötények gyerekeknek,
felnőtteknek. ÓVODA és ISKOLAKEZDÉSRE ovis zsákok és iskolai tornazsákok
kaphatók! 30/4288-666 
*REDŐNYSZERVIZ – készítés – javítás + szúnyoghálók + harmonika ajtók.
20/9-943-145
*„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipp-hopp majd én
megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE,
ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. 20/2038-718
dr.asztalos.javitas@gmail.com  
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
*Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel: 30/9229-553.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel: 20/9133-165 
*Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98

EGÉSZSÉG
*GYÓGYTORNÁSZ magánrendelés az Ön otthonában! Gerincferdülés,
tartáshibák kezelése Schrott-módszerrel, reumatikus fájdalmak kezelése,
műtét utáni rehabilitáció.0670/7015617.www.mobilgyogytornasz.hu
*Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a kezét
szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR
ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk családias hangulatú
kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel: 70/414-1629 
*Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag gombás benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talp masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakod-
jon a házaló, kínálkozó kontároktól! Bárándi József 20/532-7275 
*KEDVEZMÉNYES GYÓGYMASSZÁZST, Svédmasszázst vállalok Gödöllőn. Legalább
egy nappal előbbi időpont-egyeztetéssel: 70/7039-124. Hívjon bizalommal! 

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 
*BESZÉDCENTRIKUS ANGOL nyelvoktatás hétfőtől szombatig egyéni és csoportos
formában is. englishlearning.hupont.hu Tel.: 0630/932-4401
*GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL, DE ATTÓL TAR-
TASZ, 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 NYELVTANFOLYA-
MUNKRA 100 SZÁZALÉKOS ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARAN-
CIÁT 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: 20 216 62 40 
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Iskolakezdés a
BioHair-rel!

Mosás + Vágás + Szárítás esetén 

15% kedvezményt 
biztosítunk az iskolakezdéshez a 
Pátria Papírbolt üzleteiben, vagy 

10% kedvezmény 
Gödöll�n az Átrium 
üzletházban, 
az Árkus 
papírboltban.

A SULIKÁRTYA felmutatójának egyszeri alkalommal 

kedvezményt biztosítunk az iskolaszerekre 

2011. június 1. és 2011. szeptember 30. között! 

15%
www.biohajvagoszalon.hu

Szabadság tér 24.

Bejelentkezés nélkül!

HAJVÁGÁS N�I - FÉRFI 1300 Ft

FÉRFI HAJVÁGÁS GÉPPEL 
EGY HOSSZRA590 Ft



*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
*TOP-TAN: Szuperintenzív középszintű érettségire felkészítő, középfokú
nyelvvizsgára  60 órás alapozó tanfolyam: aug. 15-szept. 2-ig, EURO
nyelvvizsgára felkészítő 40 órás tanfolyam aug. 15-26-ig. Egyéni órák,
üzleti angol és német is. További tanfolyamok: www. toptan. hu, top-
tan1999@gmail.com, 30-224-75-63.
*TOP-TAN: Gyermeke megbukott matematikából, fizikából vagy
kémiából? Talán még nem késő elkezdeni a felkészülést a pótvizsgára,
pótérettségire. Tel: 30-908-4130.
*OVISOKNAK - KISISKOLÁSOKNAK ANGOL és INDIÁN tábort indítunk aug. 15-
19. között. Szakképzett óvónő, diplomás angol tanár, ANDREW WRIGHT,
világhírű író és mesemondó közreműködésével! Naponta 7.30-17.30-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 
*OROSZ NYELVTANULÁS ANYANYELVI TANÁRNÁL. VÁLLALOK TOVÁBBÁ
FORDÍTÁST ÉS TOLMÁCSOLÁST IS. Tel: 30/466-7503 
*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 
*Németből, magyarból, történelemből és földrajzból érettségire, pótvizs-
gára, osztályzóra felkészítést vállalok, tapasztalattal, minden korosztály-
nak! Biztos siker! Hívjon bizalommal! 70/282-1271 
*OLASZ nyelvoktatás minden szinten, nyelvvizsgára felkészítés,
Olaszországban végzett nyelvtanárnál. Történelem és magyar kor-
repetálás, pótvizsgára felkészítés. Hívj bizalommal: 20/9867-769 

*Nyugdíjas tanárnő gyermekfelügyeletet, korrepetálást, angoltanítást
vállal. 20/968-7188 

*Tapasztalt, diplomás tanárnő német és angol nyelvből személyre
szabott órákat ad, korrepetál és vizsgákra készít fel. Érd: 20/4530-765 

ADÁS~VÉTEL

*30%-s AKCIÓ CIPŐ-TÁSKA üzletünkben. Olasz táskákkal, olcsó papuc-
sokkal, szandálokkal és cipőkkel várjuk kedves régi és új vásárlóinkat
Gödöllő, Patak tér 1.sz. alatt. Új termékeink: divatos, márkás ingek és
pólók. !lendítsekk elfogadó hely! 

*KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

*TÖLTŐ ÉS TERMŐFÖLDET VENNÉK REÁLIS ÁRON SZÁLLÍTÁSSAL.
20/93-54-687 

*Gyermek szekrénysor, színes, szép állapotú, 3mély fiók, 3akasztós, sok-
sok polcos (zárt-nyitott), egyedi formatervezésű, hozzá ágyneműtartós
heverő 155×70 méretű. 20/2010-681 

*BONTOTT CSERÉP ELADÓ GÖDÖLLŐN kb. 700 db. Tel: 20/517-5560 

*450 db osztályos KERÁMIA KEFNI ELADÓ. 200,-Ft/db 30/525-0045 

*Eladó 1,5 SZOBÁS I.em. LAKÁS áron alul, hűtőláda, gáztűzhely, perme-
tező gép, varrógép, tusoló tálca, számítógép asztal, körfűrész, hurkatöltő,
zománcos üst, fateknő. 28/421-075 

*50 literes szőlőprés, -daráló, 50 literes üvegballon, 2db 100 literes
boros hordó eladó Gödöllőn. Tel: 20/954-1951 

*BONTOTT CSERÉP JUTÁNYOS ÁRON ELVIHETŐ. Tel: Tel: 70/331-6395 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

*20-as fekete-sárga Simano váltós és szerkezetes, teleszkópos, középen
rugóstagú, 12 sebességes kerékpár új gumikkal kifogástalan, újszerű
állapotban eladó. Teljesen sérülésmentes! 20/2010-681 

*Eladó MOPED: 3 kerekű, elektromos, újszerű (2007.év), kényelmes, biz-
tonságos. Iár: 200.000,-Ft (bolti ár: 470.000,-Ft). Megtekinthető:
Megyeri kerékpár szaküzletben (Gödöllő, Testvérvárosok útja 31.) eladás
ugyanitt.

EGYÉB

*ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK IDŐS HÁZASPÁRRAL VAGY
EGYEDÜLÁLLÓ IDŐS EMBERREL. Tel.: 30/727-7667.

*Bevezetett műszaki-barkács bolt bérleti joga árukészlettel átadó! Tel.:
30/9509-841.

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

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

*Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.

*Saját tulajdonú horvátországi (Crikvenica) luxusapartmanok kiadók
08.15-től szeptember végéig last minute áron 65 Eur/4 fő:
www.levendulagyerekcipo.hu Tel: 70/333-4724 

*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 

*Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a ter-
melőtől! Akác-hárs 1500 Ft +üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveg-
et cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913 

*Fajtatiszta fekete színű szülőktől PULI KÖLYKÖK eladók 6.000,-Ft/db
áron. Múlt század eleji körformájú öntvény KÁLYHA jó állapotban szintén
eladó. 30/771-5184 

*Eladó 5db 12hetes ártány malac 25.000,-Ft/db v. szénára, gabonára
cserélhető, Weltmeister tangóharmonika 55.000,-Ft v. 2,5-3m-es fa,
betonoszlopra cserélhető. Tehéntrágya 500,-Ft/q leszállítva folyam-
atosan kapható. Szeles Imre, Gödöllő, Radnóti u.17. 20/456-0481

*Gödöllőn HÍZÓ (hússertés) sürgősen eladó. Ár: 400,-Ft/kg. Érd: 30/215-
0049, 30/244-0604 

*Július közepén eltűnt Nina névre hallgató 8 hónapos vizsla kutyánk az
Erdőszél utcából. Microchip van beültetve. Ha megtalálta/befogadta,
kérem, hívja a 06 20 9231653 számot!
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Tanulási
környezetünk
menedzselése

Mit okoz a rendetlenség?

Előfordult már veled, hogy rossz PIN kódot ütöttél
be a mobiltelefonodba háromszor is, majd fogal-
mad sem volt, hogy hol a PUK kód? Vagy éppen a
kulcsodat, egy névjegykártyát, vagy egy cetlire
felírt telefonszámot kerestél hosszú percekig? 
A rendetlenség és rendszertelenség sokszor for-

rása időrabló tevékenységeinknek. Nem beszélve
arról a negatív érzelmi hullámról, amit egy-egy
ilyen alkalom okoz. Igen, én is ismerem a mondást,
mi szerint  "a zseni eligazodik a káoszban is."
Akkor képzeld el, mire lenne képes a zseni, ha rend
lenne körülötte! Természetesen a rend alatt nem
feltétlenül esztétikai rendet értek, inkább
funkcionálisat. Hiába tűnik gyönyörűnek az íróasz-
talom, ha nem találom a keresett dokumentumot. 
Mi köze a rendnek a nyelvtanuláshoz?

Miért fontos ez a nyelvtanulásban? Mert általában
kevés időd van nyelvet tanulni. Ha húsz percig tart
megtalálni egy online szótárat, MP3 hanganyagot
vagy egy órán kapott fénymásolatot, addigra már
el is ment a kedved a tanulástól. Sőt lehet, hogy
éppen csak ennyi időd lett volna a tanulásra. 
Hogyan menedzseljük nyelvtanulási

környezetünket?

Tipp 1 - Legyen otthon egy nyelvtanulással kapcso-
latos gyűrűs dossziéd, elválasztó lapokkal, amiben
rendszerezni tudod az anyagaidat. Ötletek az anyagok
csoportosítására: órai jegyzetek, házi feladatok és
azok javítása, szókincs, nyelvtan, nyelvtanulási terv. 
Tipp 2 - Alakítsd ki annak a szokását, hogy a tanórán
kapott plusz fénymásolatokra rögtön ráírod a neved
és a dátumot. Fontos az is, hogy a tanóráról a plusz
anyagok hazajussanak a gyűrűs dossziédba. Legyen
egy olyan mappád, ami alkalmas a szállításra. 
Tipp 3 - A nyelvtanulással kapcsolatos emaileket tárold
egy mappában a levelezőfiókodon belül. Így könnyebb
lesz visszakeresni. Számítógépeden a nyelvtanulási
anyagokat tárold hasonló nevű mappákban, mint a
gyűrűs dossziédban. Így nem lesz kavarodás.
Tipp 4 - Ha több helyen használsz számítógépet és
ez nem ugyanaz a laptop, akkor érdemes az
anyagokat online tárolni. Erre tökéletesen alka-
lmasak az úgynevezett felhő szolgáltatások. A ked-
venc nyelvtanulási linkjeimet és videóim linkjét én
is ilyen online dokumentumokban, táblázatokban
tárolom, így bármikor, bárhonnan elérem őket. 
Tipp 5 - Amikor heti tervet készítesz, érdemes azt is
ráírni a tervedre, hogy mire lesz szükséged, illetve,
ami szükséges készítsd is elő. Ha a tervedben szere-
pel több Internetről letöltendő szöveghallgatási
anyag, akkor azokat érdemes hetente egy alkalom-
mal letölteni és mindet feltenni a lejátszódra. 
Az egyik legnagyobb oka a rendszertelenségnek,
ha a dolgoknak nincs helye. Érdemes szánni egy-
két órát a rendszer felépítésére. Hosszú távon ez
rengeteg időt és energiát takarít meg. 
Élményekben gazdag, eredményes nyelvtanulást!

Csősz Ildikó
OktaTárs Nyelvstúdió - Gödöllő, Kandó K. u. 2.

www.oktatars.hu/angolul

 

CCSODAHÁZ 

GYERMEKFELÜGYELET ÉS 
KREATÍV KUCKÓ 

 

2100 Gödöll -Máriabesny , 
Százszorszép utca 10. 

- Csanacsoda Családi Napközi 1-5 éves korig 

- Varázskezek Kreatív Tehetséggondozó 

Gyermekklub 5 -7 éves korig 

- Izg -Mozgó Sport Tehetséggondozó Gyermekklub 

5-7 éves korig 

- Nevelési Tanácsadás 

NYITÁS:  

2011. SZEPTEMBER 1. 
 

 
NYÍLT NAPOK: 

 

 

2011. AUG. 22, 24, 26-ÁN   
9.00-13.00 ÓRÁIG 

 

Tel.: 06-70-649-0345; 
www.csanacsoda.hu; info@csanacsoda.hu 
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
AUGUSZTUS 24.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Őry Zsigmondné, Hársfa u. 21.,
Sallai-Harcsa Marietta, Egyetem
tér 8.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
László Béla, 2194 Tura, Jókai u.
10. 
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Barabás Zengő, Gyöngyvirág
u. 5.  
A Városi Mozi belépőjét 
nyerte: Bukodi Miklós, 2117
Isaszeg, Petőfi u. 12. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utal-
ványát nyerte: Szalay Zoltán, Kö-
rösfői u. 7.

Hozzávalók:

6 szem barack, 1 csapott mokkás-
kanál őrölt fahéj, 6-8 szem szegfű-
szeg, 1 dl tejföl, 3 ek. liszt, 1 dl. főző-
tejszín. 

Elkészítés:

A barackokat megmossuk, meghá-
mozzuk, majd feldaraboljuk. Egy lá-
bosba tesszük és körülbelül 1 liter
vízzel felöntjük. A szegfűszeggel és
a fahéjjal fűszerezzük, majd a ba-
rackot puhára főzzük. 
A tejfölt, a lisztet és a tejszint egy nagyobb tálba tesszük és turmixgéppel összekeverjük.
Belemerjük a barackot – amiből előzőleg kivettük a szegfűszeget – és összeturmixoljuk. 
A levest kihűtjük, és hidegen fogyasztjuk.

Recept – Hideg barackleves 


