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Varga Attila, fiatal gödöllői kőszobrász-művész alkotásaként áll a vajdasági Apatinban
Szent István szobra, melyet az 1000 éves város ünnepségén lepleztek le.
(4. old.)
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Augusztus 19-én, pénteken nyílt meg a
14. Gödöllői Nyári Tárlat a Művészetek
Házában. A kiállítás szeptember 18-ig tekinthető meg.
(5. old.)

Deák Nagy Marcell újabb fantasztikus sikert ért el. A Kínában megrendezett universiadén aranyérmet szerzett a 400 m-es
síkfutásban.
(8. old.)

Színes forgatag

„Kemény szigorral, mégis nagy szívvel”

Barokk hetek

Szent István király megingathatatlan hittel és
erővel, korát meghazudtoló európai államférfiként építette ki és szervezte meg a térség életét, kemény szigorral, mégis nagy szívvel, világos és kiszámítható keretet szabott a mindennapi élethez. Ezért tudott biztonságot és jövőképet adni ebben a térségben – hangsúlyozta
Gémesi György polgármester a főtéren szombat este megrendezett ünnepségen tartott beszédében. Államalapító királyunkra több ezren
emlékeztek Gödöllőn.
A városházához érkezőket a Gödöllői
Fúvószenekar zenéje fogadta, akiket
Ella Attila vezényelt. Az önkormányzati ünnepség kezdetén a cserkészek
felhúzták a nemzeti színű lobogót,
majd Annus Réka énekelt. Ezt követően Sivadó János görög katolikus
parókus, Albert Gábor evangélikus
és Tar Zoltán református lelkészek
megáldották az új kenyeret, amit Gémesi György polgármester szelt meg.
A város vezetőjének ünnepi beszédét
követően vetítették le először a Gödöllő, a város, aminek szíve van című
imázsfilmet, majd a Gödöllői Szimfonikus Zenekar adott hangversenyt
Medveczky Ádám Kossuth-díjas
karmester vezényletével. A tűzijátékot követően Sóki Ferenc tárogatózenéje búcsúztatta a résztvevőket.
Gémesi György ünnepi beszédében kiemelte, hogy a Szent István-i
örökség ezer év távlatából is újra és
újra üzen ma is aktuális, megfonto-
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landó, irányadó
tanácsokat,
megoldásokat,
nem csak nekünk, magyaroknak, hanem
annak a sokszínű és gazdag
történelmű Európának, amely
most hihetetlen
erőfeszítéseket
tesz azért, hogy
továbbra is biztonságos alapokat, kereteket és jövőképet tudjon adni egy gazdasági, morális válsággal, nem kevésbé gyilkos
természeti katasztrófákkal küszködő
világban.
– Nap mint nap láthatjuk, hogy
Európa vezető politikusai a sűrűbb találkozások ellenére egyre nehezebben
küzdenek meg a napi kihívásokkal,
egyre nehezebben találják meg a

válaszokat és a megoldásokat korunk
problémáira. És látjuk kormányunk
mindennapi küzdelmeit is. Pedig ha
elővennék és tanulmányoznák a
Szent István-i életművet, biztosan sokat segítene!
Mi a titok? Miért tudott Szent István akkor és uralkodásának ideje alatt
olyan biztonságot és jövőképet adni
ebben a térségben? A kérdésekre a vá-

laszt többek között a fiának írt intelmeiben fellelhetjük. Szent István király megingathatatlan hittel és erővel,
korát meghazudtoló európai államférfiként építette ki és szervezte meg a
térség életét, kemény szigorral, mégis
nagy szívvel, világos és kiszámítható
keretet adott a mindennapi élethez.
(folytatás a 3. oldalon)

A Barokk hét a Barokk Évben
rendezvénysorozat részeként
augusztus 13-án tartották a
„Barokk vásár és hangulat” elnevezésű rendezvényt a város
piacterén.

Délelőtt a Térszínház „Vásári képmutogatók” című előadása a gyerekeket
szórakoztatta; a Csapó Rézfúvós
Együttes barokk térzenéje viszont
minden korosztálynál sikert aratott. A
zenés, vidám produkciók mellett több
stand is változatos árukínálattal várta
a kilátogatókat – a legnagyobb érdeklődést a szarvasgombát bemutató
stand váltotta ki, ahol természetesen
meg is lehetett kóstolni e gasztronómiai különlegességet. A program
egyik érdekes színfoltját az jelentette,
amikor a Világbéke-gongnál elrejtett
szarvasgombákat a kereső kutyák kiszimatolták, majd kiásták a földből.
(folytatás a 6. oldalon)

Napirenden az új önkormányzati törvénytervezet

Állami kézbe kerülnek az általános iskolák?
Míg az óvodai ellátás önkormányzati feladat marad, addig
az alapfokú oktatást az állam
fogja megszervezni, ellátni a
jövőben. Az egészségügyi ellátást továbbra is a helyhatóságok szerveznék – jelentette be
a kormány döntését a Belügyminisztérium önkormányzati
államtitkára az új önkormányzati törvény alapelveit ismertetve. Tállai András hangsúlyozta, minden helyi közösséget megillet majd az önkormányzás joga. Változás várható a megyei önkormányzatok
összetételében.
Tállai András tájékoztatása szerint
míg az óvodai ellátás önkormányzati
feladat marad, addig az alapfokú oktatást az állam fogja megszervezni,
ellátni a jövőben. A sajtótájékoztatón
Kovács Zoltán kormányzati kommunikációs államtitkár ugyanakkor
megjegyezte, hogy például bizonyos
extraszolgáltatások – több tornaterem
vagy uszoda – területén az önkormányzatok mozgásteret kaphatnak
majd.
Az egészségügyet érintően az
alapellátást továbbra is az önkormányzatok szerveznék, a járóbetegellátást pedig abban az esetben, ha az
nem kapcsolódik kórházhoz. Helyi
önkormányzati feladat marad a tervek
szerint a településfejlesztés és – üzemeltetés, a területrendezés, valamint
a sport és a kultúra területe – így például a kulturális örökség helyi védelme, a közgyűjtemények védelme, a
színházak fenntartása – is. A szociális
ellátásban a gyermekeket érintően az
állam, az idősekkel, elesettekkel kapcsolatban pedig az önkormányzat végezné el a feladatokat – mondta a
belügyi államtitkár, hozzátéve, hogy
a helyi adóügyek az önkormányzatoknál maradnak. Utóbbiakról szólva
leszögezte, nagyobb szabadságuk
lesz az önkormányzatoknak, nagyobb
kivetési jogot fognak kapni, az alap-

előírás viszont továbbra is az lesz,
hogy az önkormányzatok nem vethetnek ki olyan adót, amelyet az állam
egyszer már kivetett.
A kormány úgy döntött, támogatja,
hogy a jövőben feladatfinanszírozási
rendszer jöjjön létre az önkormányzatok területén, vagyis a helyhatóságoknak az állam által, illetve törvényben,
jogszabályban biztosított, valamint az
önként vállalt feladatokra forrással
kell rendelkezniük. Így nem vállalhatnának olyan feladatokat, amelyekkel kapcsolatosan nem tudják, miből
finanszírozzák – közölte, hozzátéve,
hogy emiatt egy erősebb kontrollra
lesz szükség.
Kijelentette: a kormányülésen elfogadott, 16 pontos határozat kimondja,
hogy minden helyi közösséget megillet az önkormányzás joga lélekszámtól függetlenül. Hozzátette
ugyanakkor, hogy a tervek szerint felállnának közös önkormányzati hivatalok a majdan létrejövő járásokon
belül. Ezek a közös hivatalok szerveznék és szolgálnák ki az önkormányzatok, a képviselő-testületek
munkáját. „Ez nem jelentheti azt,
hogy egyetlen település is hivatal, illetve ügyintézői szolgálat nélkül marad” – húzta alá, majd kifejtette: mindez azt jelentené, hogy nem lesz minden
településen hivatalvezető – a mostani
megfogalmazás szerint jegyző –,
hanem közös hivatalok, a mostanihoz
hasonló körjegyzőségek jönnek létre.
A kormány erősíteni kívánja a polgármesterek legitimitását, s ennek
megfelelően a hivatalvezetők a munkáltatói jogok tekintetében a polgármesterekhez tartoznak majd, vagyis
ők nevezhetik ki, illetve menthetik fel
a vezetőket. Jelenleg ez a testület jogköre a jegyzőket érintően. Újdonság
az is, hogy ha kétszer egymás után
nem határozatképes a képviselő-testület, akkor a polgármester – a rendeletalkotást kivéve – határozatokat
hozhat majd a település működőképessége érdekében – ismertette, megjegyezve ugyanakkor, hogy erre csak

Már tesztelik a térfigyelő rendszert
– Befejezéséhez közeledik a gödöllői
önkormányzati térfigyelő rendszer első
ütemének kiépítése, amely elsősorban
a városközpont közrendjének megóvását és közbiztonságának javítását szolgálja, továbbá a kiemelten fontos középületeket védi – tájékoztatta lapunkat
dr. Nánási Éva címzetes főjegyző. – Jelenleg már az 54 kamerából álló térfigyelő rendszer és a városháza
épületében kialakított központ (képün-

2011. augusztus 24.

Közélet

2 Gödöllői Szolgálat

kön) tesztelését végzik a szakemberek.
Az eddigi tapasztalatok kedvezőek, a
védendő közterületek a tervezett módon
figyelemmel kísérhetők. A rendszer beüzemelésére és átadására, továbbá a lakosság részletes tájékoztatására a tesztelés eredményeinek értékelését követően kerül majd sor.
A képviselő-testület február 3-án
egyhangúlag döntött a közterületi térfigyelő rendszer létesítéséről. A több

ILYEN VOLT… ILYEN LETT

testületi felhatalmazás birtokában
lenne lehetőség. Tállai András elmondta, szeretnének egy olyan informatikai rendszert kidolgozni, amely
lefedné például a teljes önkormányzati rendszer pénzügyi szisztémáját.
Változás várható a jövőben
alapvetően területfejlesztéssel foglalkozó megyei önkormányzatok összetételében is, amelyeknek a megye
területén található járások székhelyeinek polgármesterei automatikusan tagjai lennének, a fennmaradó

helyekre pedig – a mostanihoz hasonló – pártlistás szavazás alapján kerülnének be képviselők. Mindez egyben
azzal is jár – folytatta –, hogy a jelenlegi megyei jogú városoknak az ilyen
jellegű státusza megszűnik, és a megyei önkormányzat, azaz a megye részévé válnak, ma ugyanis a megyei
jogúság egyebek mellett azt is jelenti,
hogy nem szavazhatnak a megyei önkormányzat tagjaira.
Az önkormányzati adósság ügyében Tállai András közölte: az új alaptörvény hatályba lépésével egy erősebb ellenőrzés, engedélyezés lesz
szükséges a hitelfelvételhez. A belügyi tárca minden önkormányzati érdekszövetséget tájékoztatott, ám a ja-

vaslataikat nem építették be az új törvénytervezetbe.
A jogszabályjavaslat október-novemberben kerülhet a parlament elé, s
az új önkormányzati törvény 2012.
január 1-jén lépne hatályba, a feladatátalakítási, finanszírozási változások
viszont valószínűleg csak 2013. január 1-jétől, a járások megjelenésével
lennének hatályosak – közölte, megjegyezve, hogy egyéb átmeneti rendelkezések is lehetségesek például az
oktatás területén. Az önkormányzatok
szervezetére vonatkozó változások a
következő helyhatósági választással
lépnének hatályba.
ta

Az önkormányzatok szeretnék látni, hogy milyen gazdasági feltételekkel vesznek el
feladatokat a településektől – mondta Gémesi György, Gödöllő város polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke.
– A leglényegesebb elem, hogy az alapfokú oktatás állami kézbe vételének részletei nem
látszanak, nem derül ki, hogy most csak a pedagógusok állami bérezéséről van szó és a
szakmai felügyeletről, vagy esetleg az intézmények állami tulajdonba kerüléséről. A
MÖSZ álláspontja szerint „az alapfokú oktatás helyben van a legjobb helyen”, csak
megfelelően finanszírozni kellene – mondta Gémesi György.
– Azzal egyet lehet érteni, hogy egy nagyon erős állami tanfelügyelet épüljön ki, ugyanakkor a feladatellátásához legközelebb az önkormányzat van, az iskola üzemeltetését kiválóan el tudja látni. Szomorú dolog azonban, hogy vannak
olyan polgármesteri észrevételek a közoktatás kapcsán, miszerint „vigye az állam, mert az elmúlt évek önkormányzatokat kivéreztető politikájának eredményeképpen egyszerűen ma már a szükséges költségek felét, vagy felét sem biztosítja a központi költségvetés”. Korábban ez 70-75, vagy akár a 80 százalékot is elérte, amivel kényelmesen és jól el
lehetett látni a közoktatási feladatokat. Egyelőre azonban nem látszik, mitől lesz majd olcsóbb, hatékonyabb a
feladatellátás, hiszen minél távolabb kerül a feladat felelőse a végrehajtástól, az annál költségesebb.
Finanszírozási és szabályozási szempontból is bizonytalansággal indul a tanév az iskolákban. Csak októberben lesznek pontos adatok arról, hogy mekkora elbocsátásokra kényszerültek az iskolák, illetve mekkora az intézmény-összevonások, fenntartóváltások aránya. Akár évközi intézményátszervezésre-, bezárásra is sor kerülhet, miközben egyre
nagyobb az igény a rászorultsági alapon adható ingyen étkezésre, illetve tankönyvekre. Mind több az olyan helyhatóság, ahol nem tudják állni az ilyen kérelmek költségeit.
– Mi a véleménye az egészségügyet érintő tervezetről?
– Ez egy óriási feladat, de egyet lehet érteni azzal, hogy a kórházak állami kézbe kerüljenek, az alapegészségügyi ellátás pedig helyben van jól, ehhez nem nyúlnak hozzá. A járóbeteg-ellátás most is önkormányzati feladat, ha nem tartozik kórház a rendelőhöz, ezzel különösebb gond nincs.
– Ön szerint minként fog átrendeződni az önkormányzatok finanszírozása?
– Egyelőre van két olyan terület, amiről nem lehet részleteket hallani. Az egyik a járási hivatalok létrehozása, a másik
az önkormányzati bevételek átrendezése. A járási hivatalok elviekben jók is lehetnek, bár a jelenlegi rendszerre eddig
iszonyatosan sokat költöttek az önkormányzatok saját forrásból, ennek átszervezése pedig most újabb költségeket fog
jelenteni. A tervezet ezen a ponton tehát tárgyalási alap lehet, viszont látni kellene, hogy milyen hatásköröket vonnának el, lásd hatósági- vagy okmányirodák, és azokat hogyan és kik látnák el. Nem biztos, hogy az új rendszer a mostani feladatellátásnál hatékonyabb, olcsóbb lesz.
Egyelőre azt sem lehet látni, miként kívánják az önkormányzati bevételeket átrendezni. Ma például az iparűzési adó
egyértelműen a működésre megy és ez biztosít fedezetet az adósságállományra. Ezért oda kell figyelni arra, hogy az
önkormányzati bevételek, nevezetesen az iparűzési adó megmaradjon helyben, mert akkor garantált csak a biztonságos feladatellátás, működés és hiteltörlesztés. A MÖSZ álláspontja szerint ha ilyen nagyságrendű változásokat kíván
bárki is végrehajtani, akkor azt nagyon gondosan elő kell készíteni, hiszen működő rendszerről van szó. Tragikus is lehet, hogy ha nagyon rövid idő állna rendelkezésre a felkészülésre, többek között azért, mert szerződések vannak érvényben, amelyek például egzisztenciális kérdéseket is érintenek.
ütemben megvalósuló beruházás célja
az, hogy javuljon a város közrendje és
közbiztonsága. Amint arról lapunkban
hírt adtunk, többször is jelentős károkat
okoztak a graffitizők, akik a városi piacon, a múzeum épületén és a városi
könyvtár belső udvarán okoztak több
százezer forintos károkat. A közelmúltban megújított főtéren számtalan utcabútort helyeztek el; kár lenne tagadni,
hogy ezek védelmére is szükség van. A
megvalósítást további nagy értékű fejlesztések, mint például a Zöld Óvoda és

a kibővített Damjanich Iskola megóvása is indokolja.
Az első ütemben a városközpontban, az említett
oktatási intézményeknél és
a 3-as főút kritikusabb
pontjainál helyeztek el kamerákat.
A majdani működtetésük során szerzett tapasztalatokat felhasználják
a következő beruházási
szakaszokban.
it

A Grassalkovich-filagória a Norvég Alap támogatásával újult meg.
Közös érdekünk, hogy vigyázzunk rá!
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Imázsfilm készült Gödöllőről

„Kemény szigorral, mégis nagy szívvel”
(folytatás az 1. oldalról)

Negyvenkét évi termékeny uralkodása is azt bizonyítja, jó királya volt népünknek. Ilyen hosszú ideig Európában
csak azok tudtak megmaradni a trónon,
akik nemcsak rövid, hanem hosszú távon tudtak látni és cselekedni. Akik nem
csak a maguk, de országuk lakóinak fejével is tudtak gondolkodni. Nem a hatalom mindenáron való megtartása, hanem népük szolgálata állt emberfeletti,
mindennapi küzdelmeik középpontjában. Szent István ilyen király volt.
Imre fiát, akit úgy nevelt és tanított,
hogy életművét átadhassa neki, tragikus
balesetben, hirtelen elvesztette. Az édesapa szívét szorongató iszonyatos fájdalom ellenére nem adta fel és hordozta a
vállára nehezedő embertelen terhet.
Mindebben mély és megrendíthetetlen
hite segítette. Ugye milyen fantasztikus
példa?!
Mi milyen sokszor, könnyen és gyorsan feladjuk, legyen az akár egyéni
életünket érintő kérdés, vagy annál
egyetemlegesebb nemzetstratégiai cél.
Az intelmeiben így ír erről a hitről: „a
katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát
mutass, s valamennyi egyházi személy
méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak: e nélkül bizony, tudd meg,
sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak. Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedettel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, minthogy a hit tettek híján meghal,
sem itt nem uralkodnak tisztességgel,
sem az örök uradalomban vagy a koronában nem lesz részük. Ám ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is.
Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen. Csak az nyeri el a babérkoszorút, aki szabályszerűen küzd.”
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Szörényi Levente ugyanezt így fogalmazza meg: „Nem lehet, nem lehet,
értsétek meg nem lehet, Hit nélkül sem
alkotni sem élni nem lehet.”
Sokan mondhatják erre – folytatta
Gémesi György –, szép-szép, de már
nem elég modern. Ebben a világban érvényesülni kell, ahhoz pedig modern
eszközök és felgyorsult gondolkodás
kell. Szépek, de elavultak a Szent István-i értékek, adjunk teret az újnak és a
modernnek.
Tudom, hogy minden kornak megvannak a sajátosságai és eszközei és
persze alkalmazkodni kell ezekhez is de
üzenem a kételkedőknek, hogy soha de
soha ne felejtsék el a gyökereket, a múlt
nagyszerű embereitől még ma is van mit
tanulni.
Tudom, hogy a hatalom elengedhetetlenül szükséges a folyamatok irányításához és megváltoztatásához, de a hatalom lehet nagyon veszélyes fegyver is.
Szent István tudta hatalmával mindent megtehet, mégis így ír erről: „Szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez avagy a gazdagokhoz a
szomszédhoz és az itt lakókhoz légy
kegyes hanem... mindenkihez aki hozzád járul... Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben
mindig az Isteni intést. Irgalmasságot
akarok, nem áldozatot. Légy türelmes
mindenkihez... Légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen... légy alázatos is... légy majd mértékletes, hogy
mértéken túl senkit ne büntess vagy kárhoztass... légy szelíd és sohase harcolj
az igazság ellen... légy becsületes, hogy
szándékosan soha senkit gyalázattal ne
illess...” Szeretet, kegyesség, irgalmasság, türelem, önfegyelem, alázatosság,
szelídség, becsületesség és sorolhatnám
tovább a Szent István-i intelmeket. Ezer
évvel ezelőtt leírta, hogy elengedhetet-

lenek ezek az erények, kellenek ahhoz,
hogy jó vezetője legyen népének; tudta
és hitte, hogy enélkül nem tud hosszú
ideig a trónon maradni.
Tudta, hogy a hosszú távú építkezés
ezek nélkül az alapok nélkül nem megy.
És ez ma sincsen másképpen. Csak az
lehet jó vezetője népének, aki nem felejti el az igazi, őszinte szeretetet, kegyességet, irgalmasságot, türelmet, önfegyelmet, alázatosságot, szelídséget és a
becsületet.
Ugye mennyire egyszerűek és aktuálisak Szent István intelmei?!
Természetesen fontos a fejlődés, fontos az adósságcsökkentés, a devizaárfolyam-növekedés kompenzációja és
hogy versenyképesek legyünk a világban, de a Szent István-i alapok nélkül
sokkal nehezebb, megkockáztatom, lehetetlen.
Beszéde folytatásában a polgármester felidézte, hogy az elmúlt fél év fő
programját Gödöllőn az EU-elnökség
kiemelt rendezvényei adták.
– Még ma is hihetetlennek tűnik,
hogy Európa majd minden jelentős politikusa legalább egyszer megfordult városunkban. Nem volt nap, hogy ne szóltak volna Gödöllőről a világ és a magyar
sajtó tudósításai. Jó házigazdái voltunk
a sikeres magyar elnökségnek és újra
felkerültünk, véglegesen felírtuk magunkat Európa térképére.
Köszönet minden gödöllőinek a türelemért és mindenkinek, aki bármivel is
hozzájárult a sikerhez.
A városunknak kivívott rang és tisztelet viszont kötelez bennünket a továbbiakban a lokálpatrióta, nemzeti gondolkodás és szellemiség mellett az európai
kitekintésre.
Mert bárhogyan is recseg, ropog az
európai és világgazdaság, mi akkor is
Európában vagyunk Szent István óta.

Annus Réka

Sóki László

Az elmúlt fél évben Gödöllő nevét
megtanulták világszerte – köszönhetően az uniós elnökségnek. A város vezetése azonban szeretné, ha ez a népszerűség nem csökkenne a jövőben és
még több turista keresné fel Gödöllőt.
Ezért készítették el azt az imázsfilmet,
amit először a város lakosai láthattak
augusztus 20-án este a főtéren. A filmben Gödöllő számos ismert épülete
látható, mint például a Királyi Kastély,
ahol Erzsébet királyné és Mária Terézia is megjelenik, vagy a Máriabesnyői
Bazilika, az új Világfa, a nemrégiben
felújított Grassalkovich-filagória és a
Királyi Váró épülete. Az ismert műemlékek mellett a város kulturális gazdag
programjai is megmutatkoznak és természetesen nem maradhat el a gasztro-

nómia sem. A 6 és fél perces film zenéjét a Rokka zenekar készítette két
népdal feldolgozásával. A dalokat
Benedek Krisztina népdalénekes
énekelte fel. Az imázsfilmben végigkísér minket a szerelem is egészen a
gyermekkortól időskorig. A bemutató
után az imázsfilm felkerült a világhálóra is, valamint számos nemzetközi
turisztikai hivatalhoz is megküldik.
Az imázsfilm megtekinthető a
www.godollo.hu honlapon.

Szent István az államalapításon túl európai államférfiként gondolkodott és cselekedett. Befogadott, integrált és nem
kirekesztett.
Nem félt más nyelvű és kultúrájú
nemzetek jelenlététől, nemcsak tisztelte
őket, de erősebbnek érezte országát velük. „Mert az egynyelvű és egyszokású
ország gyenge és esendő” – írja az intelmekben.
Ünnepi gondolatait a közelmúltban
szerzett tapasztalatainak megosztásával
zárta Gémesi György:
– Néhány napja a szerbiai Apatin
városában volt alkalmam ünnepi gondolataimat elmondani, a Varga Attila gödöllői kőfaragó mester által készített új,
Szent István-szobor felavatása alkalmából. Ebben a közel 33 ezer lakosú kisvárosban 24 etnikai kisebbség él, köztük
román, horvát, német, roma és természetesen közel tíz százalék a magyar
anyanyelvű lakosság. A szobor elhelyezésével kapcsolatos magyar kezdeményezést a város szerb polgármestere
nemcsak támogatta, minden lehető segítséget megadott, hogy egy emelkedett,
Szent Istvánhoz és örökségéhez méltó
ünnep legyen a szoboravatás. Együtt

voltunk több mint ezren, természetesen
a város vezetői is. Ők világosan megértették Szent István ma is aktuális üzenetét: „az egynyelvű és egy szokású
ország gyenge és esendő”.
Mint tudják, Szerbia nem az EU tagja, de törekszik oda. Az ilyen Szent Istvánhoz méltó gondolkodásnak és cselekvésnek az európai közösségben a helye. Milyen jó lenne, ha ilyen formán az
EU-n belül mások is észrevennék és
megfontolnák az intelmek aktualitásait.
Legyen a mai nap a lokálpatrióta,
nemzeti és európai értékek együttes ünnepe, amihez bőségesen meríthetünk
erőt és hitet a Szent István-i örökségből.
Bízom abban, hogy a hazai döntéshozók
megtalálják a szükséges válaszokat és
megoldásokat Szent István életművének tanulmányozása során és őszintén,
tiszta szívvel merítenek mindennapi
küzdelmeikhez abból.
Ha nem feledkezünk meg a gyökereinkről, mindarról, aminek eredményeképpen mi magyarok vagyunk és létezünk a Kárpát-medencében, akkor van
jövője nemzetünknek, akkor erős és alkotó versenyképes része leszünk Európának és a világnak.
(l.t.)

Albert Gábor, Sivadó János, Tar Zoltán

4 Gödöllői Szolgálat

Gödöllői fiatal kőszobrász alkotása a millenniumát ünneplő Apatinban

Az első Szent István-szobor a Délvidéken
Augusztus 14-én, vasárnap
Apatinban felavatták a Délvidék első Szent István-szobrát,
melyet a fiatal gödöllői kőszobrászművész, Varga Attila készített. A nyugat-bácskai város
alapításának ezredik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Gémesi György polgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke Miodrag Bakittyal, Apatin alpolgármesterével közösen leplezte le a műalkotást.

társasági elnök levélben köszöntötte
az ünneplőket.
Varga Attila alkotását a település
központjában, a katolikus templom
mellett állították föl. A szobrot, melynek talapzatán Szent István neve és a
város alapításának millenniumát jelképező 1011-2011-es dátum olvasható, Gémesi György és Miodrag
Bakity leplezték le, s Bumford Vilmos bácskertesi katolikus plébános,
valamint Dolinszky Árpád evangélikus püspök áldotta meg.

A városalapító Szent István király
szobrának felavatása egy újabb fejezete az egymást elfogadó, sokszínűségét megtartó, mégis egységes Európa építésének – mondta avató beszédében Gémesi György.
– Nehéz kiemelni egyetlen elemet a
település ezeréves történelméből, egy
nagyszerű eredményt azonban hangsúlyozni kell, a város fennmaradt, él
és virul, emlékezik és jövőt épít, s a
jövő építését az itt élők együtt, közösen gondolják – fogalmazott.
Miodrag Bakity, Apatin alpolgármestere elmondta, a város – ahol ma
tizennégy nemzetiség él együtt –
Szent Istvánnak köszönheti a létét, és
azt is, hogy egykor templom épült a
Duna-parton. A politikus hangsúlyozta, a város magyarsága hidat jelent
Magyarország felé. Schmitt Pál köz-

– Hogyan adódott a lehetőség,
hogy egy ilyen jelentőségteljes alkotásra kapott felékérést? – kérdeztük
Varga Attilát.
– Molnár Bélának, az egykori
KDNP-s országgyűlési képviselőnek

köszönhetően, aki az egykori monarchiabeli vasutak mentén szerveződő
történelmi körutak szervezésével is
foglalkozik. Ő találkozott az apatini
önkormányzat egyik magyar tagjával,
s az idén ezer éves város ünnepségének középpontjában lévő Szent István-szobor elkészítéséhez engem
ajánlott. A bronzszobor túl drága lett
volna, a fa nem lett volna méltó és
időtálló, így esett a választás egy kőszoborra.
– Hogyan készült el az alkotás?
– Csaknem fél évig dolgoztam rajta, először 4-5 tervet mutattam be az
apatini városvezetésnek. Ők választották ki, melyiket készítsem el. A teljes magassága majdnem három méter,
190 centi a talapzat, a mellszobor 80
ta
centi.

Külhoni Magyar Fiatalok 16. Találkozója

A nemzeti önbecsülést erősítő tábor
A Szent István Egyetem aulájában augusztus 19-én kezdődött és egy hétig tart a Külhoni
Magyar Fiatalok 16. Találkozója, amelyre 17 országból több
mint 450 – 16 és 20 év közötti
– magyar származású fiatal jelentkezett. Már a megnyitó
előtt zajlott az ismerkedés: az
egyes tájegységeket és országokat képviselő csoportok ínycsiklandó finomságokkal, a vidékükre jellemző ételekkel és
italokkal kínálták egymást, miközben a színpadon hagyományőrző zenekarok, táncegyüttesek és szólisták léptek
fel.
Vendégeinket először Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazság-

2011. augusztus 24.

Civil

ügyi Minisztérium nemzetpolitikáért
felelős helyettes államtitkára köszöntötte, kiemelve: a héten az ifjú táncosok, zenészek és színjátszók a gödöllői, budapesti, illetve térségbeli
rendezvények
résztvevőiként nemcsak
tudásukat mutathatják be,
hanem barátságokat is köthetnek.
Ezek az élmények tovább
erősíthetik a fiatalok nemzeti önbecsülését, ami a
gödöllői tábor egyik legfontosabb célja.

Gémesi György polgármester videóüzenetben szólt a résztvevőkhöz, mivel az esemény idején a dunaszerdahelyi Szent István napi ünnepségen
vett részt. A város vezetője Gödöllő
szempontjából az európai uniós elnökséghez mérhető rendezvénynek
nevezte az eseménysorozatot. Arról is
szólt, hogy a város 1996 óta otthont
ad a Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának, s Gödöllőn jött létre a
Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány,
amely évente megrendezett kulturális
programjával erősíti a magyarság
Kárpát-medencei egységét.
A következőkben az Erdély szívéből
érkezett dicsőszentmártoni és a DélAmerikából hazánkba repült uruguayi
magyar hagyományőrző együttes

Elhunyt Báthy Tibor tanár,
gazdasági felügyelő, igazgató-helyettes
Nem csak a családja búcsúzott tőle fájó szívvel. Életének utolsó napjáig szoros kapcsolatot tartott fenn volt munkatársaival, régi tanítványaival, akik sűrűn leveleztek vele és személyesen is rendszeresen felkeresték. Még azokból a kis falvakból is, ahol munkásságát tanítóként
és kántorként 60-70 évvel ezelőtt kezdte, a hálás tanítványok rendszeresen beszámoltak életükről, köszöntötték őt születésnapján, meghívták falunapokra.
Ötven évig volt gödöllői lakos, ahol a járási hivatalban, a városi tanácson gazdasági felügyelőként dolgozott, majd a Petőfi Sándor Általános Iskolából igazgató-helyettesként ment nyugdíjba. Munkáját, a közösségért végzett társadalmi munkáját több kitüntetéssel jutalmazták.
Nyugdíjba vonulása után még 70 éves korán felül is dolgozott a gödöllői Polgármesteri Hivatalban, ahová élete utolsó hónapjáig rendszeresen visszajárt, és meleg emberi fogadtatásra talált volt munkatársai részéről.
Személyisége mindenkit megérintett, akivel kapcsolatba került. Jóság,
becsületesség, tiszta erkölcs, önzetlen segítőkészség sugárzott belőle.
Szerettei körében hunyt el július 23-án. Olyan méltósággal távozott közülünk, ahogyan élt.

Gödöllői koszorú a Don-kanyarban
Az újjáéledő magyar-orosz mezőgazdasági kapcsolatok alakulásában jelentős lépésként
értékelhető az a kétnapos konferencia, amelyet a voronyezsi
Nagy Péter Agrártudományi
Egyetemen tartottak a két ország szakembereinek részvételével.
A rendezvény a Paksi Orosz Kulturális Egyesület közreműködésével,
egy tavaly decemberben a budapesti
Orosz Kultúra Házában tartott szakmai találkozó folytatásaként jött létre.
Gödöllő városát, a Szent István Egyetemet és a Mezőgazdasági Gépesítési
Intézetet hat fős küldöttség képviselte, de például a Pannon Egyetem, a
Szilvásváradi Ménesgazdaság, valamint több magyar szakmai szervezet
és agrárvállalkozás is megosztotta
tapasztalatait a résztvevőkkel.

A magyar küldöttség ellátogatott a
Don-kanyarba, ahol lerótta kegyeletét
a gorjacsei szovjet hősi emlékműnél,
majd a rudkinói magyar sírkertben –
Gödöllő Város Önkormányzata, a
Szent István Egyetem, a VM MGI és
a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület,

valamint a többi képviselt intézmény
nevében – elhelyezték koszorúikat a
II. Magyar Hadsereg Oroszország területén elesett katonáinak 2003-ban
felavatott emlékművénél. A két ország által közösen létrehozott sírkert
és emlékmúzeum működtetéséről és
rendben tartásáról az orosz fél példamutatóan gondoskodik.
Másnap a Voronyezstől 126 kilométerre a X. számú Állami Ló-

tenyésztő Üzem, azaz a világhírű Orlov Ügetőménes volt a küldöttség úticélja. A több mint két évszázados
múlttal rendelkező ménes rendkívüli
eredményekkel büszkélkedhet a lótenyésztés területén. Sikereikre a Nyugat politikai rendszerektől és a nemzetközi helyzettől függetlenül mindvégig odafigyelt, világszerte számos
itt világra jött négylábú öregbítette az
Orlov Ügetőménes hírnevét. Lázár Vilmos többszörös világbajnok fogathajtónk lipicaiak mellett innen származó
lovakkal is készül a következő vb-re.
A magyar vendégek rövid időt eltöltöttek Moszvában is, ahol a Vörös
teret, a Vaszilij Blazsennij Székesegyházat, valamint a Történelmi Múhsz
zeumot nézték meg.

A Gödöllői Belvárosi Napokon
Időpont: 2011. szeptember 10.
A non-profit szervezetek képviselői részvételi szándékukat 2011. augusztus
25-ig a civilutca@gmail.com e-mail címen jelezhetik.
A rendezvényen való részvétel (kiállítás térítésmentes, de feltételhez kötött. A szervezetektől a szervezés) előkészítés és lebonyolítás feladataiban
való aktív közreműködést várjuk.
Szervező: Gödöllői Civil Kerekasztal

GÖDÖLLŐN VENDÉGESKEDŐ KÜLHONI MAGYAR FIATALOK GÁLAMŰSORA, AUGUSZTUS 25.

RAJZPÁLYÁZAT TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ GYEREKEKNEK – „JÓT ENNI JÓ – JÓT TENNI JÓ”

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) – Székelyföldi 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 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 élelmiszeradományozásról, vagy bármilyen jó élményről, ami az étkezéshez, élelmiszerekhez fűződik. A legjobban sikerült alkotások készítőit ajándékcsomaggal jutalmazzák.

nyújtott fergeteges bemutatót tánckincsünkből.
A fiatalokat a találkozó során Szentendrén és Budapesten is várták/várják
programok. Részt vettek az augusztus
20-i ünnepi rendezvényeken, és zenéstáncos előadásokat tartanak Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója tiszteletére.
A csaknem félezer magyar származású fiatal háromnegyed része először
érkezett Magyarországra. A programok
költségeinek 90 százalékát a Bethlen
Gábor Alapból finanszírozzák a szerit
vezők.

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 nevét, életkorát, a beküldő szervezet nevét és a pályázati kategóriát.
Az Élelmiszerbank partnere városunkban a Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület.
A pályaműveket az ő részükre kell eljuttatni szeptember 2-ig, a Polgármesteri Hivatal portájára.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A banántól a csillagokig
Egyszer egy banánültetvényen
jártam – bizony! –, s aki velem
volt, viccelődött: mit gondolok,
miért görbe a banán? Fogalmam se volt, ezért meg is válaszolta a kérdést: mert jönnek a
banángörbítők és begörbítik.
A Miért sós a tenger? című, gyerekeknek készült ismeretterjesztő kötetben éppen ellenkező a válasz:
„Mert nincs senki, aki kimenne az őserdőbe, hogy sorra kiegyenesítse a
banánokat.”
Fentiekkel szemben az igazság az:
„Mihelyt az egyes gyümölcsök kinőnek az árnyékot adó banánlevelek
alól, a fény felé törekszenek, így aztán görbén, felfelé nőnek.”
Izgalmas kérdések és megdöbbentő válaszok a természetről – ez a kötet
alcíme, s sokkal lényegesebb dolgokkal is foglalkozik, mint a banán alakja. Itt van ugye mindjárt a tenger sós
mivoltának kérdése. Minden kérdésre
három lehetséges feleletet kínál a
könyv, s a következő oldalon elárulja,
de még alaposan el is magyarázza,
melyik a helyes.
Hány témában nyerhetünk így felvilágosítást? Hű, rengetegben! A kozmosz, a földfelszín, az állatok világa,
a közvetlen környezetünk titkai, a saját testünk működése, mind-mind te-

rítékre kerülnek. Bizony, gyakran nekem
se sikerült a felvetett
probléma három megfejtése közül eltalálnom a jót.
Miért látjuk néha nappal is a holdat? Mit tudom én. Még nagyobb rejtély: Mit készítenek elefántganéból?
De vannak szép, költői feladványok
is. Miért kék az ég? Miért kék a tenger? Mik a hullócsillagok? Miért világítanak a szentjánosbogarak?
Sok újat tudhatunk meg az állatokról. Megtudhatjuk, isznak-e a halak.
Vagy hogy miért nem esnek le a madarak álmukban sem a rúdról. (Az ágról. A sürgönydrótról.) Melyik emlős
építi a legnagyobb fészkeket. Hát persze, nem csak a madarak építenek
fészket. De hogy ki építi a legnagyobbat, méghozzá napról napra újat…
Meg fogtok lepődni.
Van egy nagy, nem egészen nyitott,
hanem alul befelé pöndörödő héjú
kagylóm. Tengeri kagyló. Ha a fülemhez tartom, hallhatom a zúgását a
tengernek, melynek hajdan a lakója
volt. De vajon valóban a tenger zúg
benne? Vagy valami más? Bizonyára
sokakat érdekelnek az alternatív gyógyászati módszerek. Engem nem. Az
orvosokban bízom. De azért érdekes
volt most megtudnom, mi a különb-

A Garabonciás Színtársulat előadása

Ismét látható a Terecske
Bizonyára sokan emlékeznek rá,
hogy júniusban mekkora sikert
arattak az idei Múzeumok Éjszakája programjai Gödöllőn. A nap
egyik kiemelkedő – és rengeteg
nézőt vonzó – eseménye a Garabonciás Színtársulat által előadott Goldoni: Terecske című zenés komédiája volt. Azok, akik
akkor lemaradtak vagy nem fértek be a múzeum belső udvarára,
most pótolhatják a hiányt, ugyanis a társulat augusztus 26-án és
28-án 20 órai kezdettel ismét bemutatja a XVIII. században élt
olasz komédiaíró művét.
– Számítottak ekkora sikerre? – kérdeztük Mészáros Beátát, a Garabonciás Színtársulat vezetőjét, a darab rendezőjét.
–Az előzetes visszajelzések sejtették,
hogy nagy lesz az érdeklődés. Azon
azért nagyon meglepődtünk, hogy a múzeum belső udvarát ekkora tömeg keresi
fel; még a pótszékek behozatala sem segített abban, hogy mindenki láthassa az
előadást.
– Ezen felbuzdulva döntöttek úgy,
hogy újabb fellépésekkel kedveskednek a gödöllőieknek?

– Igazság szerint, már amikor felkértek minket, hogy a Múzeumok Éjszakáján adjunk elő egy új darabot, megfordult a fejünkben, hogy a Terecske nemcsak egyszeri bemutatót érdemel, hanem többet is. Reméljük, hogy a júniusi
fogadtatás most is megismétlődik.
– Ideális helyszínnek bizonyult a
Városi Múzeum belső udvara?

– Teljes mértékben. A helyszín hangulata kiválóan szolgálta az előadást, a
díszlet, mintha az épület része lenne. Ez
utóbbi Hernádi Zsolt munkáját dicséri.
Sokat segített a körülmények megteremtésében a fény- és hangtechnika,
amit ezúton is köszönünk a Művészetek
Háza dolgozóinak, valamint a velünk
való törődést a múzeum munkatársainak, akik sokszor éjszakába nyúlóan
biztosították, hogy használhassuk az

ség a homeopátiás és a hagyományos
gyógyszerek között.
Azt, hogy egy pohár víz csodát
művelhet az emberrel, sem árt tudni.
Megisszuk, s máris százszor jobban
érezzük magunkat, mint előtte. Hiszen láthattuk már sokszor, ha máshol
nem, filmen: ha valaki rosszul lesz,
rohannak, s hozzák neki a pohár vizet. Miért? És miért sötétek az esőfelhők? És hogyan kerül a penész a kenyérre? És valóban esőt jelez-e a fecskék alacsony röpte? És… Na jó, mégiscsak megszámolom, hány kérdésben
válhatunk okosabbá, ha tanulmányozzuk ezt a könnyed hangú, nem egyszer
tréfás válaszokat is megkockáztató, de
azért alapos könyvet: hetvennégyben.
Remélem, jól számoltam. Ha nem hiszed, hogy igen, számolj utána.
(Friederike Wilhelmi: Miért sós a
tenger?)
-nádépületet. Emellett az ilyen szabadtéri
előadások kiváló alkalmat teremtenek
arra, hogy a szereplők közeli kapcsolatba kerüljenek a közönséggel. Inspirálóan hatott ránk, hogy a múzeumlátogatók által keltett hihetetlen nyüzsgés ellenére végig érzékeltük, hogy a nézők
mennek az előadással és folyamatosan
reagálnak a történtekre.
– Mennyi időt vett igénybe a produkció összerakása?
– Három hónapos előkészület után
született meg a végleges forma. Rengeteget próbáltunk, az előadáshoz
közeledve már minden nap
összejöttünk és szoktattuk magunkat a helyszínhez. Ez most
sincs másképp, hiszen közelednek az előadások időpontjai.
– Azok, akik kedvet kaptak ahhoz, hogy augusztus
26-án és 28-án este nyolc
órakor jegyet váltanak Goldoni Terecskéjére, milyen
történetre számíthatnak?
– A történet helyszíne egy velencei
terecske, ahol az emberek élik a mindennapjaikat, amúgy olasz módra.
Összevesznek, kibékülnek, szerelmesek és féltékenyek, ki-ki próbálja
megtalálni a maga számítását ebben a
felfordulásban. Mindehhez David
Yengibarjan világhírű tangóharmonika művész varázslatos zenéje adja a
hangulatot.
ch

Megnyílt a XIV. Gödöllői Nyári Tárlat

Levendula Galéria

Több mint 60 alkotó mutatta be munkáit

Nyárzáró kiállítás

Ismét a gödöllői, illetve a városunkhoz kötődő művészek vették birtokba a Művészetek Házát, ahogy ez már hagyománnyá vált az elmúlt években így augusztus végéhez közeledve. A XIV. Gödöllői Nyári Tárlaton 65 alkotó mutatta be munkáit a Gödöllői Galériában,
valamint az intézmény aulájában megrendezett kiállításon, augusztus 19-én. A művek szeptember 18-áig tekinthetők meg.

Az őszi kiállítási időszakot
egy különleges megnyitóval kezdi a Levendula Galéria. A tárlaton igényes és
míves alkotások láthatóak
majd nagyszerű művészektől, de emellett a galéria figyelemmel kíséri a
következő generáció művészeti tevékenységét is. Ezért egy 10-18 éves ifjoncokból álló
nyárzáró kiállítást szerveznek, melyen Bandúr Bálint, Bandúr
Dániel, Bandúr Tamás, Fazakas Bálint, Juhász Veronika,
Kővágó Péter, Szabó Enikő, Szekeres Adrienn, Szekeres Edina, Szekeres Péter, Ujj Boglárka, Ujj Réka festményei és rajzai szerepelnek. Kurátor: Fazakas-Koszta Tibor alkotó-, festőművész, akit már ismerhet a látogatóközönség.
Augusztus 27-én, 17 órakor Galambos Ádám gondolataival, a
szokásos remek hangulattal, finom házi süteményekkel, zamatos
borokkal, Csúr Gábor, Szabó Mátyás, Derecskei András triójával várják a látogatókat.
gl
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Város-Kép

Barokk vásár és hangulat – szarvasgombával fűszerezve

dálatos lámpás, a Szekér
Színház Jókai Mór: Színészkordély című darabját játszotta. A programsorozat az európai
udvari táncokat bemutató Company
Canario Historikus Táncegyüttes műsorával zárult.
(l.t.)

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

Számos érdeklődőt vonzott a nap esti része is. Ekkor elsőként a Gödöllő
Consort barokk koncertje csendült fel a
Pelikános kútnál, majd a továbbiakban
a „Múzeumok Éjszakáján” már nagy
sikerrel bemutatott, igen látványos
fényfestést a Városi Múzeum udvarán,
illetve a református templom homlokzatán láthatták a kilátogatók.
A Gödöllői Királyi Kastélyban e
hétvége két napján is sok ezren fordultak meg azon a színes forgatagon, amit
Mária Terézia 1751. évi gödöllői látogatására emlékezve tartanak 2001 óta
minden esztendő augusztusában leg-

jelentősebb műemlékünk épületeiben,
udvarában és parkjában.
Augusztus 14-én a kapuk nyitását
Mária Terézia érkezése előzte meg,
akit a gróf mellett az érdeklődők sokasága várt a kastély főhomlokzata előtt.
Az uralkodó és kísérete szinte minden
eseményen részt vett, készséggel fényképezkedett a közönséggel is. Nagy
számú érdeklődőt vonzott a Mátyus
Udvarház barokk lovasbemutatója,
majd a Szent László Íjász Egyesület
íjásztatása. A díszudvarban egymást
váltották a szereplők. A Maszk Bábszínház a Mátyás király bolondos bolondja, a Grimm-busz Színház A cso-

Nagyboldogasszony búcsú Máriabesnyőn

A szeretet az egyetlen

GÖDÖLLŐ ANNO – PLUSZ

A Grassalkovichok színházai

„Azt tanácsolom az utazónak… vitesse magát
Gödöllőre, és ha Eszterházát már látta, akkor győződjék
meg újból egy magyar mágnás szerencséjéről
Grassalkovich herceg kastélyában. Ha már betelt a
műalkotásokkal, amelyekre rányomta bélyegét a herceg
és felesége Esterházy herceg egyik leányának az ízlése,
akkor kipiheni magát a színházban. A budai és pesti
színtársulatok felváltva játszanak Gödöllőn, egész
nyáron, a herceg költségére. A zenét a herceg saját
zenekara szolgáltatja.” (Seipp színigazgató, 1785)
Ha a Grassalkovich név és színház kerül szóba, legtöbben hazánk legrégibb fennmaradt-újjáépített teátrumára, a gödöllői
barokk színházra gondolnak. Építtetője a sorrendben második, hercegi rangra emelt Grassalkovich Antal. Dinasztiaalapító édesapjáról a kastélyok és főleg a templomok jutnak
eszünkbe. A mélyen vallásos grófról kevesen feltételeznénk,
hogy szerette az efféle „földi hívságokat”. Pedig mint a magyar színjátszás történetét feldolgozó Staud Géza megírta: az
egyik leglelkesebb támogatója volt az oskolai színjátszásnak.
Az eredetileg szerény származású Grassalkovich I. Antal a
piaristák támogatásával végezte tanulmányait, később, amikor már módos volt, adományokkal támogatta a kegyesrend
iskolai színjátszását, sőt még a bemutatott darabok kinyomtatásához is hozzájárult. A Nepomuki János vértanúságát feldolgozó művet különösen kedvelte, hiszen védőszentjéül is
választotta. Még a 14. században, a gyónási titok megőrzéséért áldozta életét a nepomuki születésű, cseh származású, polgári nevén Wolflin János. A mindinkább gyarapodó Grassalkovich tisztességét irigyei kétségbe vonták, üldözöttnek érezte magát és ezért választotta védőszentjéül Nepomuki Jánost.
Herceg Grassalkovich édesapja és nevelőanyja Klobusitzky Terézia elhunyta után, az 1780-as évek elején kezdett
el foglalkozni a barokk színház létesítésével, elsősorban felesége, Esterházy Anna Mária biztatására. A korábbi kardinális
gangként emlegetett épületrészt alakította át, száz nézőt befogadó teátrummá. A mindmáig ismeretlen nevű tervező remek
szakmai tudása birtokában tulajdonképpen festéssel tágította
a valójában kicsi teret, s tette olyan széppé a színházat, ahogy
napjainkban is látható. A hajdani kulisszás rendszerű díszleteket is visszaállították, annyi különbséggel, hogy most a
színpad alatt nem emberek mozgatják azokat, hanem számítógép vezérli a különböző elemeket.
A 18. század hangulata és a 3. évezred technikája harmonikus egységben érhető tetten a színházban. Ha a gödöllői
kastélyt koronaékszernek tekintjük – mint tette azt egy neves
történész – akkor azon a barokk színház a Kohinoor gyémánt.

A kastély műemléki helyreállítását vezető tervező, dr.
Máté Zsolt hihetetlen szakmai alázattal alakította ki a harmóniát: a múlt megőrzését és a legújabb műszaki megoldások
alkalmazását. Külön érdekessége a színháznak, hogy az épületrész alá két szintet alakítottak ki, hogy a mai korban nélkülözhetetlen műszaki berendezéseket el tudják helyezni, és öltözőknek, díszlet- és jelmeztárnak is legyen hely. Így sikerült
megőrizni az épület eredeti, 18. századi hangulatát.
A világ legnagyobb ingatlan szakmai szövetsége, a
FIABCI 2004-ben, az Amerikai Egyesült Államokban,
Houstonban megtartott konferenciáján, a középület kategóriában, magyar siker született. Prix d’Excellence díjjal ismerték el a Gödöllői Királyi Kastély évek óta tartó felújítását,
mindenekelőtt a barokk színház újjáépítését, melyet magyar
építészek már korábban is világszámnak neveztek.
Járt-e Kelemen László a barokk színházban? Talán! Vagyis
eddig nem sikerült egyértelműen bizonyítani. Az első magyar
színigazgatóról az is olvasható, hogy, alig nyert ügyvédi oklevelet, midőn „Grassalkovich gödöllői uradalmába neveztetett ki ügyésszé”. Leánya, Nesselné Kelemen Veronika viszszaemlékezése szerint édesapja „nőtlen korában herceg Grassalkovich tiszttartója és ügyésze volt Gödöllőn”. Itt ismerkedett meg a nagykállói születésű Lipcsey Máriával, aki Grassalkovich keresztlánya volt…
Grassalkovich III. Antal fiatalabb éveiben keveset törődött Gödöllővel és a barokk színházzal is. Amikor azonban
híre ment, hogy Pesten épületet kellene emelni a magyar
nyelvű színháznak, 2500 forinttal támogatta „a nagyon óhajtott Nemzeti Színpalota” építését. Összehasonlításként nagyapja kamarai elnökként évi 10 ezer forint fizetést kapott a
kincstártól. A pénz lassacskán gyűlt, telek azonban nem volt
ahová felhúzzák az épületet. A fáma szerint ezért kereste fel
több jelentős személy Grassalkovich herceget Gödöllőn,
hogy a présház árnyas fái alatt, a szőlőbirtok termését kortyolgatva döntsenek a színház sorsáról. A legfőbb szónok
Földváry Gábor, Pest vármegye alispánja volt, aki meggyőzte
vendéglátóját: az adósságai miatt ellene indított perek megítélését jótékonyan befolyásolná egy nagylelkű adomány. A
hitelezői miatt akkoriban Gödöllőre menekülő herceg a hajdani Kerepesi út és Országút, a mai Múzeum körút és Rákóczi út sarkán, álló telket „önként” ajánlotta fel a színház felépítésére. A teátrum 1837-ben nyílt meg. Az adományozásról szóló okirat is Gödöllőn íródott: „Alul írtt: minekutánna a
múlt 1834-ig esztendőben szabad királlyi Pest várossában a
Hatvani kapun kívül fekvő üres fundusomat a Tekéntetes Nemes Vármegyének olly végre, hogy ott, és azon magyar nemzeti theatrum építessék… – Gedellőn, september 22-i napján
1835-ik esztendőben. Herceg Grassalkovich Antal.”
Összeállította: Szabó Margit

Nagyboldogasszony napja Mária mennybemenetelének ünnepe. Az ez alkalomból augusztus 13-14-én tartott búcsú nagymiséjét a máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikánál Palánki Ferenc egri segédpüspök
celebrálta.
Turai János, a kegyhely plébánosa
üdvözölte Palánki Ferencet, s elmondta, hogy mikor a télen elérkezett
hozzá püspökké szentelésének híre, elhatározta: amint lehet, meghívja, hogy
mutasson be náluk szentmisét. Többen, akik jelen voltak az ünnepen, már
személyesen megismerhették korábban a püspök atyát: a váci katolikus főiskolán a lelkiségi teológia tantárgyat
oktatta.
Szerintünk nemcsak megmarad az
anyag, hanem megdicsőül – kezdte
most szentbeszédét arra emlékezve,
milyen eszmecserét folytatott még
teológiai tanulmányainak megkezdése
előtt egy barátjával, aki materialistának vallotta magát. Majd így folytatta:

amikor Máriát tiszteljük, amikor az ő
mennybevételében hiszünk, azt reméljük, hogy a mi sorsunk is lehet olyan,
mint az övé. Azt szeretnénk, hogy a mi
testünk is megdicsőülhessen. Mária
segítségét kérjük ehhez, azét az aszszonyét, akinek az élete Jézusról szólt.
A mi életünk is Jézusról kell, hogy
szóljon, és akkor ugyanaz a csoda
történik velünk, mint Máriával.
Isten egy fiatal lányra bízta, hogy
világra hozza a fiát, s Mária igent
mondott erre a megbízatásra. A párja,
József is igent mondott rá, hogy felneveli a gyermeket. A föld barlangot
adott a csodálatos születéshez, az állatok meleget leheltek, a pásztorok, a ki-

rályok, a tiszteletüket, az ajándékukat,
az imádatukat vitték oda. Nekünk is
igent kell mondani. Mikor eljövünk
egy zarándokhelyre, fel kell tenni magunknak a kérdést: mit is vár tőlem az
Isten?
Nem sokat, de mégis a legtöbbet.
Szeretetet. Szent Pál az efezusiakhoz
írt levelében azt írja: „viseljétek el
egymást szeretetben”. Tudunk-e
egymásnak
irgalmazni, lett légyen bármilyen is a másik? Bizony sokszor nem
tudunk, mert megszokjuk, hétköznapivá
silányítjuk a teremtett
csodákat. Nem látjuk
meg a másikban Isten
arcát. Figyeljünk a jézusi tanításra, emlékezzünk Mária vállalására, hogy képesek
legyünk szeretetben élni az életünk –
fejezte be a szentbeszédét Palánki Ferenc.
„Uram, jobbodon áll a királynő,
arannyal átszőtt ruhában…” – énekelte
a Bazilika kórusa. A körmenetben az
Oltáriszentségről szóló énekek csendültek fel a hosszú sorokban vonuló
zarándokok ajkán. S érezhettük: a
szentmise olvasmányának napba öltözött asszonya, a felolvasott evangéliumi részletnek magát az Úr szolgálójának valló fiatal leánya tekint le ránk
kegyelmesen. Így fogadtuk végül,
visszatérve a Bazilika udvarára, az
oltár elé, az áldást.
N. A.
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Gödöllői Kutyakiképző iskola

Új helyen, új névvel
Gödöllőn 1959 óta működik kutyaiskola. Az eltelt 50 év alatt néhány iskolavezető-váltás és új
helyre költözés mellett nemrégiben az intézmény neve is megváltozott. Az eddig Gödöllői Kutyakiképző Iskolát átkeresztelték Gödöllői Kutyasport Központra, rövidítve „GKSK”-ra. Az
arculatváltásról és a központ életéről kérdeztük Dömötör Júliát, a
Központ tanfolyamszervezőjét.
– Azért volt szükség a névváltoztatásra,
mert az eddigi elnevezés már nem volt
összhangban a nyújtott szolgáltatások
missziójával.
– Mi változott?
– Az eddigi szemlélet is nagyon haladó jellegű volt, az iskolavezető Halász
Árpád és az oktatók mindig is fontosnak tartották, hogy a legmodernebb és
leghatékonyabb technikákat adják át a
gazdáknak a kutyák képzése kapcsán. A

színvonalas, szituációs játékokkal tűzdelt hagyományos foglalkozások mellett ebben az iskolában volt elsők között
kutyaóvoda; de számtalan kirándulást,
versenyt és vetélkedőt is szerveztek. Régen az iskolában a kiképző kiállt a placc
közepére és onnan mondott okosakat és
elsősorban a kutyákat képezték szinte
mindegy, milyen ráhatással. Az elmúlt
néhány év alatt a technikák egyre humánusabbak, illetve állatbarátabbak lettek,
és a fókusz lassan áttevődött a gazdákra.
– Mit jelent ez a gazdák számára?
– Azt, hogy a tanfolyamainkon az oktatók elsősorban a gazdákkal foglalkoznak, kreatív, játékos formában tanulnak
kis csoportokban. A kutyák a foglalkozások ideje alatt nincsenek pórázon,
mégsem verekszenek össze, nagyokat
játszanak, szaladgálnak. Több oktató segíti egy csoport munkáját egy összeállított tematika alapján. A 7 hetes képzés
alatt nagyon látványos a változás mind a
gazdik, mind a kutyák számára. Ezt a
módszert, mely a világon egyedülálló,
Tükör módszernek nevezték el. A Népszigeti Kutyaiskolán Korom Gábor és
csapata fejlesztette ki, és immár 8 ilyen
úgynevezett Tükör iskola működik az
országban.
– Mi az Tükör módszer?
– Első hallásra talán furcsának tűnhet,

de ha belegondolunk, ez sem új a nap
alatt. A tükör módszer azt jelenti, hogy a
kutyám viselkedése megmutatja az én
viszonyulásomat a világhoz. Régóta ismerjük a Madarat tolláról, embert barátjáról mondást, és nagyon sok, minket
körülvevő dologra vonatkozik ez. A Tükör módszernek 3, illetve 4 pillére van: a
viszonyunk a kutyával, a tanítás, az életmód és a szocializáció. Az utóbbi elengedhetetlenül fontos minden kutya életében, hiszen mi emberek „kényszerítjük” rá kutyáinkat, hogy együtt éljenek
velünk a városban, ami számukra nem a
természetes közegük. A viszony rendezése azt jelenti, hogy a kutya számára is
jól érthetően, biztonságot jelentő szabályokat jelenítek meg, amitől nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lesz. A tanításban is olyan módszereket használunk, amitől a kutya villámgyorsan és
velünk együttműködve, élvezettel tanul.
Az életmód pillére pedig a kutyákban
áramló ösztönenergiákat hivatott leve-

zetni. Ezt szolgálják a kutyás sportok, de
az is, ha nem szélnek eresztve, hanem
kontrolláltan, feladatokkal tarkítva túrázunk egyet a kutyánkkal.
– Hogyan tudják ezt a sok mindent
a gazdák 7 hét alatt megtanulni?
– Az alap- és a középfokú tanfolyamok speciálisan erre a módszerre felépített tematika alapján folynak. A kutyaovi után az alapfokú tanfolyamot
ajánljuk elvégezni, ahol is a gazdik és a
kutyusok, másfél órás játékos foglalkozásokon alapkészségeket sajátítanak el.
A kutya elsősorban megtanul a gazdájára figyelni, hiszen csak úgy tud eredményesen tanulni és még jó néhány dolgot, mint laza pórázon sétálni, leülni, lefeküdni, ott maradni, nagy elvonó ingerek között is. A gazdik számára tartunk
egy kutya nélküli foglalkozást, mely elsősorban a viszony rendezéséről szól. Itt
olyan információkat hallanak ami gyökeresen változtatja meg addigi szemléletüket. Sokaknak problémát okoz,
hogy a kutya felugrál rájuk, kiszalad a
kapun, nem merik elengedni vagy éppen kezelhetetlenül viselkedik az állatorvosnál. Megmutatjuk, hogy ezeknek a
problémás viselkedéseknek mi a háttere,
és hogyan lehet ezeket megoldani úgy,
hogy a gazdi és a kutya is harmonikusan
tudjon együtt élni. A tanfolyamot egy

kis hivatalos vizsga zárja, mintegy viszszajelzésként a gazdinak, milyen magas
szintre sikerült eljutniuk a mindössze 7
hét alatt.
– Ezek után van még mit tanulniuk a
gazdáknak és kutyáiknak a középfokú tanfolyamon?
– Természetesen. Az alapfokú tanfolyam végére a kutya pórázon jól kézben
tarthatóvá válik, a gazdi az alapkészségeket tanulja meg, jártasságot szerez. A
középfokú tanfolyam arról is szól, hogy
bárhol magabiztosan el tudja engedni a
kutyáját, irányítani tudja és kontrollálni
a viselkedését. Vissza tudja hívni más
kutyák, zavaró ingerek mellől is. Itt is
rengeteg játék színesíti a foglalkozásokat. Ahogyan az alapfokú tanfolyamon,
itt is van kutya nélküli foglalkozás, hasonló AHA élménnyel a gazdik számára, és több szituációs úgynevezett terepfoglalkozás. A szintén 7 hetes tanfolyam
végén a vizsga már póráz nélkül történik, akadályon átküldés, távolról kézjelre ültetés, fektetés, irányba küldés és a
gazditól távol megállítás a feladat. A
vizsgákon mindig nagyon jó a hangulat,
mindenki szurkol mindenkinek. Sokszor könny szökik a szemünkbe amikor
visszaolvassuk a gazdák sorait a vendégkönyvünkben. Felemelő érzés a velük való munka, kivétel nélkül csodálatos emberek.
– Arra is van lehetősége ha valaki
csak úgy időt töltene el a kutyájával?
– A középfokú tanfolyam után a gazdik klubtagokká válnak és az egyes kutyás sportokban levezethetik az eb energiáját. Választhatnak az ügyességi, engedelmes, nyomkövető, őrző-védő ágazatok közül, de járhatnak agilityzni, frizbizni is. Részt vehetnek a rendezvényeinken, továbbképzéseinkek, kirándulásokon, táborokban.
– Nagyon színes a paletta, arra törekednek, hogy mindenki megtalálja
a neki való elfoglaltságot?
– Igen, az országban elsőként a fentieken kívül tervezzük a kimondottan a
gyermekeknek, a felső tagozatos korosztály számára a gyerektanfolyamot,
ami kiegészül olyan életmentő helyzetgyakorlással, hogy kutyatámadás esetén
hogyan védhetjük meg magunkat. Lesz
nyugdíjasoknak és szingliknek is tanfolyamunk, és beindul a hétköznap délelőtti foglalkozás is. Nagyon várják már
a gazdik a „Vadon szava” kutyás túlélő
és az „Aszfaltbetyárok” kutyával a városban tanfolyamokat is. Az előbbi a vadonban, az erdőben tartogat a gazdik és
kedvencük számára rengeteg új és érdekes tapasztalnivalót, az utóbbi a városi
élethelyzetekre készít fel, mint a közlekedési eszközök használata, a biciklis
futtatástól az autón, buszon át a vonaton
való biztonságos utazásig. Hogyan viselkedjen a kutya étteremben, szállodában, állatorvosnál, kozmetikusnál,
bevásárló központban, stb.
– Hol lehet értesülni a tanfolyamok
kezdéséről és a részletekről?
A www.godolloikutyasport.hu honlapunkon, de nagyon szívesen adunk információt telefonon és a központban
személyesen is.
gki

Hattyúgyűrűzés a Balatonon
Ötvennégy bütykös hattyút gyűrűztek
meg a lakosság bevonásával a balatoni
Hattyú road show során a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
(MME) munkatársai.
A Balaton északi és déli partján tíz helyszínen 28 kifejlett gúnárt, 23 tojót és három fiókát (amelyek nemét még nem lehet megállapítani) sikerült befogni és ellátni a nemzetközi jelzésekkel. A legnehezebb gúnár 13,5, a legkönnyebb tojó
7,8 kilogrammot nyomott. Ezzel az ak-

TALÁLT KUTYA
Veresegyház központjában talált (június végén) kb. 2-3 éves fiú kutyus, nagyon szelíd, jó
indulatú – cicákat nem
bántó – keresi gazdáját!
Tel: 20/3414-088.
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Gyors és olcsó kertápolási tippek

Kertápolás egyszerűen
Nem számít, hogy egy parti-,
egy családi összejövetel miatt
akarjuk rendbeszedni kertünket, vagy csak azért, hogy kihasználjuk azt, amink van.
Néhány egyszerű lépéssel sokkal különlegesebbé varázsolhatjuk az udvarunk megjelenését.
1. Távolítsuk el az elhalt növényeket
Ez egy egyszerű, mégis gyakran figyelmen kívül hagyott fenntartási eljárás. Vágjunk le minden elnyílt virágot, távolítsunk el minden elpusztult
növényt és nyessünk le minden elszá-

radt ágat a fás dísznövényekről. Semmi sem csúnyább egy elhalt növényekkel teli kertnél.
2. Gyomláljuk, szegélyezzük és takarítsuk a virágágyásokat. Semmi
sem emeli ki jobban az ágyásokat,
mint egy tiszta, jól meghatározott de-

markációs vonal. A hideg égövi zónákban kicsit nehezebb szegélyezni
a pázsitot, mivel az acél szegély költséges, a műanyag szegély pedig csú-

nya, gyenge és nehéz dolgozni vele,
sőt, általában csak elpazarolt idő és
pénz. Melegebb tájakon, kúszó gyeppel, szükséges lesz meghatározni a
széleket, hogy ne lepje el a virágágyásokat. Az egyik módszer körbeásni a
széleket. Vegyünk egy éles, lapos
pengéjű ásót, és hozzunk létre 8-10
centiméter mély szegélyt a gyep köré.
Ha homokos a talaj, akkor ez könnyen

cióval 1700 fölé emelkedett az elmúlt
húsz évben Magyarországon a színes
gyűrűvel ellátott hattyúk száma, ebből
több mint ezret a Balatonon jelöltek.mme

megoldható akár még az ásó nyelével is.
Ha azonban kemény, agyagos a föld, a
legjobb megoldás, ha függőleges vágásokat végzünk, távolítsuk el a gyepet a virágágyásból, majd egyengessük el a földet.
3. Alaposan meg kell vizsgálni az
összkép elemeit. Számos dolog van a
kertben, amire oda kell figyelni, és
amiket általában akkor veszünk észre,
amikor beszállunk az autóba, hogy
munkába induljunk. Fogjunk egy darab papírt, egy csésze kávét, és tegyünk egy sétát. Ha valami egyszerű
és azonnal megoldható, hát oldjuk is
meg. Ellenkező esetben, megy a lis-

tára. A vicces az ilyen listákban, hogy
bármilyen ijesztőnek is tűnnek, általában viszonylag rövid idő alatt letudhatjuk őket.
4. Állítsunk össze néhány konténeres/cserepes növényt. Főleg, ha eladás vagy ünnepi parti miatt végzünk
újításokat, a konténerek
vicces és olcsó megoldások lehetnek a táj bővítéséhez. Ha nem tudjuk eldönteni, hogy mit is ültessünk, menjünk el egy
közeli jóhírű növénykereskedőhöz. (De ne csak
tanácsokért. Nem szép dolog 40 percen keresztül
faggatni egy kis kertészet
eladóját, hogy azután elmenjünk egy nagykereskedésbe vásárolni, csak hogy spóroljunk egy kis
pénzt.)
5. Hosszú távú terveket kell össze-

állítani. Annyi minden van, amiket elvégezhetünk, mielőtt a növények érvényesülnek vagy elpusztulnak. Figyeljük meg, hogy mink van, és ha
nem az, amit akarunk, kezdjünk el
álmodni! A rengeteg könyvesbolt és
online forrás mellett számos szakember segíthet nekünk megtervezni a
következő lépést.
pts

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Cica gazdit keres
Egyedül maradt 7 éves
ivartalanított nőstény cica (Helén) – fehér, más
cicát nem tűrő – szerető
gazdit vár. Uitt 3 db 2
hónapos tarka cica elvihető.
Tel.: 20/996-7608.

Augusztus 27-28-án

Gazdit kereső kiscicák!
Tel.: 20/367-8016.

9-11 óráig:
dr. Koleszár István rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 30/535-5523.
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Sport

Futsal – NB I-re hangolódva

Universiadé – Gödöllői sikerek

Berettyóújfaluval kezdenek a Bikák

Deák Nagy Marcell: Csúcsra járatva

Augusztus utolsó hétfőjén, 29-én
elrajtol az első osztályú teremlabdarúgó bajnokság, amelynek
természetesen tagja az előző NB
II-es bajnokságot magabiztosan
nyerő Gödöllői Bikák együttese
is. Baranyai Pál legényei az első
játéknapon mindjárt egy nagyágyút, az MVFC Berettyóújfalu
csapat fogadják majd.
Az NB I. mezőnyét idén is 12 csapat alkotja majd. A már említett két csapat
mellett, a bajnoki címvédő Rába ETO, a
Colorspectrum Aramis, az Üllő FC CsőMontage, a Nagykáta (NB II. keleti csoport, 3. hely a Gyöngyös helyett), a
Szombathelyi Haladás (NB II. nyugat
bajnoka), a Debreceni EAC (Nyíradony
helyett), a Rubeola FC Csömör, a Vasas
Fortuna Futsal, valamint a MAFC BME
(NB II. nyugati csoport 5. hely, FTC helyett) csapatai küzdenek majd az idén
egymással. Az előző bajnoki szezon NB
I-es ezüstérmesének, valamint a másod
osztály bajnokának csatája bizonyára

látványos mérkőzést eredményezhet
majd. Baranyai Pált, a gödöllői csapat
edzőjét kérdeztük, hogy milyen változások voltak a nyári szünetben a csapat háza táján és természetesen, hogy milyen
szereplést remélnek?
– A csapatból Nagy Roland éppen az
MVFC-be távozott, ezen kívül elvileg
mindenki maradt, erősítésként tárgyalásban vagyunk három játékossal,
Frank Péterrel, Biczi Gáborral és Balogh Jánossal. A bajnoksággal kapcsolatban, egy erős középcsapat szeretnénk
lenni, de bízom abban, hogy okozunk
majd kellemes meglepetéseket. Elég későn kezdtük el a felkészülést, így kell
majd egy kis idő míg összerázódunk, de
az első hatban szeretnénk a szezon végén zárni, ami elfogadható lenne. Az első találkozón tisztes helytállásban bízok
az MVFC ellen, mert azért tudva lévő,
hogy évek óta profi körülmények között
készülő, bajnokesélyes csapat látogat
hozzánk. Bízom azért abban, hogy a lelkes közönségünkkel kiegészülve, megnehezítjük a Berettyó dolgát.
-tt-

Deák Nagy Marcell a kínai
Szencsenben megrendezésre
kerülő, 26. Nyári Universiadé
(az egyetemista és főiskolás
sportolók világjátékán) 400 mes síkfutásának döntőjében
45.50 mp-es idővel az egész
mezőnyt maga mögé utasította, ezzel aranyérmet szerzett.
A kiváló gödöllői atléta a nemrég befejeződött junior Európa-bajnokságon szerzett első helye mellé, tehát
egy újabb szenzációs eredménnyel bizonyította, hogy a 400 méteres síkfutás talentuma válhat belőle.
Deák Nagy kiváló taktikai érzékkel, szoros versenyben nyert. Az első
nyolcvan méteren ellenfeleihez képest mintha egy kicsit óvatosabban
kezdett volna, de utána a már az előfutamoknál is látott határozottsággal,
lazasággal futotta a hosszú egyenest,
a felső kanyarban már az élre állt, és
így a célegyenesbe elsőnek fordult. A
vége igen izgalmas lett, jamaicai ellenfele megszorongatta atlétánkat, de
Marcell ezt a támadást kivédte és ő
szakította át a képzeletbeli célszala-

got. A magyar csapat vezetői, Szalma
László és dr.Vágó Béla elmondták:
„Jó volt látni a gödöllői fiú három napos versenyzését. Mindegyik futásánál magabiztosan, határozottan és
kellő alázattal viselkedett. Fiatal kora
ellenére semmi nyoma nem volt az izgalomnak.”
Benkő Ákos tanítványa így értékelt:
„Még nem fogtam fel, milyen nagyot
alkottam. Talán majd holnap, vagy
majd otthon Magyarországon, hazai
környezetben a sok gratuláció közepette tudatosul bennem a fantasztikus
győzelem.
Ez az eredmény egy tartalmas edzői
pályafutás eredménye is. Benkő Ákos
mesteredző hosszú
munkásságának sokadik válogatott tanítványa még soksok örömet szerezhet mind a mesternek, mind nekünk
szurkolóknak, az atlétikát szeretőknek.
Látva a még junior
korú fiút versenyez-

Labdarúgás – Elkezdődött a bajnoki szezon

Bajnoki rajt győzelemmel

Röplabda – Összevont mezőny az alapszakaszban

13 csapattal rajtol a női mezőny
Eldőlt, hogy 13 csapattal, köztük
a TEVA-Gödöllői RC-vel rajtol a
2011/2012-es röplabda bajnokság a hölgyeknél, amely NB I néven zajlik az idén.
A szeptember 10-11-én kezdődő alapszakaszban viszont csak 12-en küzdenek majd, miután a nemzetközi porondon is induló óbudai Vasas, csak a rájátszásban kapcsolódik be a sorozatba, így
22 fordulót rendeznek az első körben.
Az alapszakaszt követően, a bekapcsolódó óbudaiak megkapják az egyes sorszámot, míg a többi csapat helyezéstől
függően folytatja majd a sorozatot.
Az új edző, Ludvig Zsolt irányításával
már három hete edzenek a hölgyek. A
csapat alapjában kevesebbet változott,
sok alapember maradt. A feladóposzton
kialakult játékos veszteség (mind Kriegel Éva, mind Tóth Luca távozott) pótlására érkezett Lutter Liza. Az edző elmondta: „A feladóposzt másik helyén
Berze Zsófia, a helyi kötődésű fiatal játékos van, s harmadikként a szintén gödöllői saját nevelésű Tompa Tímea is
bevethető lesz az irányító szerepkörben.
Sokat kell mindhármójukkal dolgozni,
de lelkesedésük és eltökéltségük nagyon

előre mutató. Az ütőposzt erősödése elsősorban Csengeri Petra visszajövetelétől várható, de Horváth Gabriella érkezése is örvendetes.”
A bajnokságra való felkészülésbe nincs
sok edzőmeccs beiktatva, de minden bizonnyal hasznos lesz a minden év szeptember első hétvégéjén megrendezésre
kerülő Ádám László Emléktorna, ahol jó
ellenfelekkel mérheti majd össze tudását a csapat. Részt vesz a tornán a a szlovák UK Bratislava és a Spisska Nova
Ves és a magyar élvonalból az Újpest és
a Miskolc csapata.
Visszatér a régebben már alkalmazott 32-1-0-s pontrendszer, amiről a csapat
edzője így vélekedett: „az új számítás
járhat veszélyekkel, de értékeli a szoros
meccseket. Szerintem érdekesebbé teszi
a bajnoki alapszakaszt, s bár a rájátszás
dönt mindenről, nem mindegy melyik
helyről kezdi a csapat a play-off-ot.”
A célkitűzésekkel kapcsolatban, vagyis,
hogy mit vár a vezetőség, így reagált a
mester: “Célkitűzésünk az 1-2 helyek
valamelyikének megszerzése, mind a
kupában, mind a bajnokságban, s ezzel a
nemzetközi indulás megszerzésének lehetősége. Igazi élcsapatot szeretnénk a
TEVA-GRC-ből.”
-li-

Focizz velünk
és csatlakozz
a Bikákhoz!
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó-szakosztálya várja
5-17 éves kor közötti, focizni vágyó FIÚKAT korosztályos labdarúgó csapataiba. Ha szeretsz focizni és egy remek közösség tagja
akarsz lenni, akkor itt a helyed!
Szeptemberben induló leány teremfoci (futsal) csapatba is várjuk 14-18 év közötti LÁNYOK
jelentkezését.
Érdeklődni: +36/70-60-44-388

Az elmúlt hétvégén megkezdődött a bajnokság a Gödöllői
Sport Klub megyei I. osztályban
szereplő felnőtt és ifjúsági csapatai számára. Az idei versenysorozatban is a stabil bent maradás
a célja a gárdának.
A bajnokság mezőnye egy kicsit átalakult, hat új csapat színesíti a palettát
(Kisnémedi, Alsónémedi, Bugyi, Sülysáp, Budakalász, Verőce), így szakzsargonnal élve: sok a sötét ló. A csapat háza
tájáról annyit érdemes tudni, hogy immáron a Maglódra távozó Nagy Roland, a Vácra visszatérő Lovrencsics
Balázs, valamint a Zalaegerszegi TE-be
igazoló Switzer Nabil nélkül vitézkedik
tovább a csapat. Érkezők is vannak
azért: Ebede Stanley (Aszód), Surányi
Zoltán (Fót), Ifj. Sipeki Attila (Vác),

valamint az ifiből érkezett Csucsor Attila, Veszely Károly, Koczeth Zsolt.
További hír, hogy szeptember végéig
idegenben lép pályára a gárda a hazai
füves pálya felújítása miatt.
Visszakanyarodva a kezdésre, az első
játéknapon mindjárt az egyik újonc otthonában, Kinémediben kellett bizonyítani Lovrencsics László tanítványainak, valamint az ifjúsági csapatot dirigáló Sztriskó István legényeinek.
Nos, a bajnoki rajt mondhatni tökéletesre sikjeredett. Az U19-es csapat 3–0ra, míg a felnőttek 2–1-re nyertek. A nagyok meccse igen izgalmasra sikeredett,
ugyanis a házigazdák a 94. percben büntetőt rontottak, ennek ellenére megérdemelt a gödöllői siker. A 2. játéknapon
Tárnokra látogat a GSK.
Pest megyei I. osztály, 1. forduló
Kisnémedi – Gödöllői SK 0–3 (0–1)

Balaton átúszás – 29. alkalommal

29 gödöllői a mezőnyben
Négy és félezren hódították meg
Közép-Európa legnagyobb tavát
a 29. Balaton átúszáson. Az erőpróba tavaly elmaradt, és idén is
több alkalommal elhalasztották,
végül augusztus 6-án kegyesek
voltak az égiek, a 22 fokos vízbe
fiatalok, idősek egyaránt belevetették magukat a Balatonba.
A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2
kilométert 4501-en teljesítették, köztük
29 gödöllői vállalkozóval. Városunk lelkes “amatőrjei” közül a legjobban a 13

éves Józsa Balázs teljesített, aki a 379dik Magyar Tenger habjai közül is a bűvös hétszázas határon belül teljesítette a
távot.
A gödöllői résztvevők névsora (helyezés): Bakonyi Pál (2972), Bartha Yvette
(1517), Bognár Zsolt (776), Csaba Zsolt
(2541), Csapó Antónia (4252), Cseresznye Éva (2853), Csörnyei Tamás (2908), Dóczi Tamás 1583), Eperjesi Katalin (3403), Fehér Áron (1037), Horváth
Csaba (623), Józsa Balázs (379), Kiss
Andrea (2755), Kiss Gábor (997), Len-

ni, a fantázia beindul, hogy micsoda
eredményeket érhetnek el ketten.
Vívás – Gémesi Bence és Gáll
Csaba 5. lett
Az ötödik helyen zárta a férfi kardcsapatok küzdelmét a Gáll Csaba, Hamar Balázs, Gémesi Csanád alkotta
magyar együttes az egyetemi-főiskolás
sportolók világjátékán. A magyar gárda
a negyeddöntőben a dél-koreaiaktól
szenvedett szoros összecsapáson vereséget, ugyanakkor a helyosztókon kétszer is győzött, így ötödik lett.
-forrás.masz.hu-

A megszokott kép: Joggal büszkék

Gól: Koczeth Zsolt (2), Kurunczi
Dániel
Pest megyei I. osztály U19, 1. forduló
Kisnémedi – Gödöllői SK 1–2 (1–1)
Gól: Czuczor Attila, Érsek Róbert
Magyar Kupa – Végállomás
Véget ért a kupamenetelése a Gödöllői
SK felnőtt labdarúgó csapatának, miután a Magyar Kupa főtábláján a 2. fordulóban 2–0-s vereséggel alulmaradt a
Honvéd Akadémia csapatával szemben.
A GSK és a Honvéd II. párharcából a
fővárosiak jöttek ki győztesen, miután,
az edző szavaival élve: a két gyengén
játszó csapat közül a kevesebbet hibázó
jutott tovább. Az elmúlt évhez hasonlóan tehát, ismét a Honvéd kettő ütötte
el a továbbjutástól városunk csapatát,
ezúttal viszont a rendes játékidő is elég
volt nekik a továbblépéshez (tavaly
hosszabbítás után nyertek a piros
feketék 4–2-re).
Magyar Kupa főtábla, 2. forduló
Gödöllői SK – Bp. Honvéd II. 0–2 (0–0)
-llgyel Tünde (2225), Maller László (2773), Matula Róbert (3056), Matula Tamás (3059), Medina Viktor (3344), Mikó Éva (2784), Pári Sándor (1293),
Pásztor Gábor (686), Pelyhe József
(809), Szabó Ottó (775), Szlifka Katalin
(1752), Szőke Antal (1649), Szőke Brigitta (1757), Szőke Tünde (1794), Sztarenszky Tamás (2642)
-li-

Tenisz – Gödöllői Ob arany

Balázs Attila ismét Magyar bajnok
A Gödöllői Kiskastély SE versenyzője, Balázs Attila (kis
képen) sorozatban negyedszer hódította el a felnőtt
magyar bajnokság első helyét
és vitte haza, a Gulyás Istvánról elnevezett kupát.
Ilyen teljesítményre legutóbb
Taróczy Balázs volt képes, de
őt a gödöllői teniszező túlszárnyalta azzal, hogy testvérével, Balázs Györgyel ol-dalán a párost is megnyerte. -ma-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

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

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

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

Résztvevő művészek:
Balázs Imre Barna festőművész, Csáki Róbert festőművész, Incze Mózes festőművész, Nagy Gábor
Munkácsy‐díjas festőművész, Szűcs Barbara Eszter festőművész, Szikora Tamás Munkácsy‐díjas
festőművész, Érdemes Művész, Szőcs Miklós Tui szobrászművész
A kiállítás megtekinthető: 2011. október 2‐ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18
óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.

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

e‐mail gimhaz@invitel.hu

www.gimhaz.hu
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Felhívás – Méhzárlat
A Pest Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, Gödöllő
Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala Gödöllő
város teljes területére 2011.
augusztus 18. napjától mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző betegség miatt ZÁRLATOT
rendelek el a mézelő méhekre,
azok termékeire, valamint a velük
érintkezésbe került ragályfogó tárgyakra.
A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek, termékeik, a velük érintkezésbe
került eszközök elszállítása, méhek
beszállítása. Vándorméhészek letelepedése nem engedélyezhető. A zárlat enyhítéséről, illetve feloldásáról
Hivatalom intézkedik. A községi
zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját – nyúlós költésrothadás szempontjából – hatósági
állatorvosnak vagy a méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálni.

Földhivatali Tájékoztatás
Tisztelt Ügyfeleink! Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy a Gödöllői
Körzeti Földhivatalban, augusztus
3-tól a hónap végéig akadálymentesítéssel kapcsolatos építési munkálatok zajlanak. Az ügyfélfogadás
a szokott rendben zajlik, ugyanakkor egyes munkálatok zavarhatják az ügyintézést. Az esetleges
kellemetlenségekért elnézésüket
kérjük.
Gödöllői Körzeti Földhivatal

A FORRÁS SZOCIÁLIS
SEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Jelen határozatom ellen – a kézhezvételtől számított 15 napon belül – a
Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Főállatorvosához címzett (1135 Budapest, Lehel
u. 43-47.), de Hivatalomhoz két példányban benyújtott fellebbezéssel
lehet élni. A fellebbezés illetékmentes.
A fellebbezés benyújtására elektronikus úton nincs lehetőség. A határozat a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható.
INDOKLÁS
Így határoztam, mert a Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ
(2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.)
2100 Gödöllő, Méhészet hrsz.:
0152/3. levő méhészetében az
MgSzH Állategészségügyi Diagnosztikai
Igazgatóság
M201110022399 számú vizsgálati eredménye alapján mézelő méhek nyúlós
költésrothadása került megállapításra.
Határozatomat az élelmiszerláncról

és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény 51.§ (3) bekezdés e) pontja által meghatározott
jogkörömben, a 70/2003. (VI. 27.)
FVM rendelet 17. § (1) bekezdés
alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről
szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm.
rendelet 3. § (1) és (3.), 4. § (2), 6. §
(4) bekezdés által biztosított hatáskörben és illetékességben hoztam
meg, rendeltem el. A méhészetek
vizsgálatát a 70/2003. (VI. 27.)
FVM rendelet 27. §-a alapján írtam
elő.
Az azonnali végrehajtást a 2008. évi
XLVI törvény 51. § (3) bekezdése
alapján rendeltem el a járványügyi
veszélyre.
A fellebbezés lehetőségét a KET 98.
§ (1) bekezdése, míg a fellebbezés
illetékét az illetékről szóló 1990. évi
XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése
25. pontja állapítja meg.
Gödöllő, 2011. augusztus 18.
Dr. Dratsay Éva kerületi főállatorvos

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

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

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

8 - 18
8 - 13
8 - 18
8 - 13
Zárva

Az intézmény napi 24 órában
elérhető az alábbi telefonszámokon:
28/513-605, 28/513-606
A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai különböző szabadidős programokkal
várják a gyerekeket a nyári szünetben, munkanapokon 10.30 és 12 óra
között.
Cím: Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 7.

2011. augusztus 24.

Közérdek

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Augusztus 22-29-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár helyett ügyel:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Tel.: 28/410-302, 06-20/937-6375.
Augusztus 29-szept. 4-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor. Á. u. 3. Tel.: 430069.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
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

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

Közérdekű telefonszámok
Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a
mammográfiás szűrővizsgálat.

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)

A Gödöllőn lakó 45–65 éves nők,
akik utolsó mammográfiás
vizsgálata óta eltelt két év,
meghívólevelet kapnak, amin
szerepel, hogy mikor várják őket a
Flór Ferenc Kórházban vizsgálatra.
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.,
tel.: 06-28/507-126)

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340

Vegyen részt Ön is a
mammográfiás szűrővizsgálaton!

TÁVHŐ Kft.:514-096

HÉV POLGÁRŐRSÉG: 30/621-4468.
VÜSZI ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36 80 300-300

Zöld Híd Kft.: 418-603

A SZŰRŐVIZSGÁLAT TÉRÍTÉSMENTES
Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Tel.: 06-1-465-3823
A lehetőség adott! Éljenek vele!
2011. augusztus 1. – szeptember 6.

A Segítség Közalapítvány pályázatot hirdet a
gödöllői rezsihátralékkal rendelkező családok
támogatására.
A pályázati lapot a polgármesteri hivatal portáján
vagy a 106-osszobában lehet igényelni.
Leadási határidő: 2011. október 21., péntek

Felhívás – Török Ignác Gimnázium
Esti tagozatos gimnáziumi képzés indul szeptembertől a
Török Ignác Gimnáziumban Gödöllőn.
Jelentkezés augusztus 15-től az iskola titkárságán: Gödöllő, Petőfi u. 12.

2011. augusztus 24.

Mozaik

Gödöllői Szolgálat 11
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
Kávéházunkban hétvégenként gyermeksarok várja a családos vendégeinket.
NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu
Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

12 Gödöllői Szolgálat
H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

20/5255-366

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu

Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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INGATLAN
* Tulajdonostól eladó Antalhegy lábánál egy 3. emeleti, 62nmes, tehermentes, jó állapotban lévő, saját zárt udvarral rendelkező társasházi lakás. Csak magánszemélyek jelentkezzenek! Ár alku nélkül: 12, 9M Tel.: 06-30/940-7057
* Eladó Gödöllő, Palotakerten 61 nm-es, 2 szobás, 1. emeleti, erkélyes, teljesen felújított lakás. Iár: 11 M Ft. Tel.: 06-20/212-6315
* 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 berendezéseknek megfelelően kialakított
elektromos hálózat. Bútorozott konyha, egyedi fűtés, alacsony rezsi,
csendes környék. Azonnal költözhető. Ár: 14.5MFt Tel.: 30/8606087; 30/411-4698.Ingatlanközvetítő ne keressen
* Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő
kedvelt kertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn 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.: 30,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
* 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 209447025
* Gödöllőn Új építésű 1szintes, 3 szoba +nappalis, amerikai
konyhás, garázsos ház 600 nm-es telekkel eladó. Iár: 29,9 MFt
20-772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* SÜRGŐSEN eladó Palotakerten 2 szobás, délnyugati fekvésű
jó beosztású lakás, berendezési tárgyakkal együtt Iár: 7,8MFt
20-804-2102
* Csanakban ÚJ ÉPÍTÉSŰ 3 szoba nappalis garázs összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel kulcsrakészen eladó. AKCIÓS
ÁR 24,5MFt 20-772-2429
* János utcában másfél szobás lakás 7,9 MFt-ért eladó 20804-2102 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 20772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Új építésű 1+2 félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval,
nagy terasszal eladók 14,5MFt-tól 20-804-2102
* AKCIÓ! Új építésű 2 szoba +nappalis ikerház 350nm-es
telekkel kulcsrakészen 19,5 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 alkalmas800m2-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
* Egyedi vétel! Kör u.-ban 69nm-es, felújított 3 szoba+ konyhaétkezős, tágas erkélyes, II.emeleti lakás eladó 13,9 MFt-os i.áron.
Beépített minőségi konyhabútor gépekkel az árban. 20-772-2429
* Akció, Kertvárosban, központhoz közel 3 szoba +nappalis, 1
szintes ikerház külön utcára nyíló telekkel most 22,5MFt
helyett 20,5Mft-os irányáron eladó kulcsrakészen ! 20-7722429 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 0620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn a Fenyvesben 75 nm-es, nappali +
2 szobás, 2 fürdőszobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ beköltözhető, kétszintes
ikerház-fél, 300 nm-es saját telekrésszel eladó. Iá: 16 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllő Belvárosában 2011. decemberi átadással épülő 18
lakásból (30-92 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2)
álló társasházban lakások, iroda és üzletek eladók. Árak: 9,9 –
27,4 mFt (280 eFt/ m2-től). Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda
2100 Gödöllő, Szabadság tér 14., Tel.: 20/9194-870; 28/411086 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 Fenyvesben eladó 2 szobás, felújított téglaépítésű
kertes családi ház. Iá: 16 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn a Csanakban eladó MOST ÉPÜLŐ nyolclakásos, kertes
övezetű társasház külön kertrészekkel. Eladási ár: 12-22,4mFt
kulcsrakész állapotban, decemberi átadással. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó az Antalhegyi dombon egy amerikai konyhás,
nappali + 2 szobás, igényesen kialakított családi ház szuterénnal, 2 kocsibeállóval, rendezett díszkerttel, házi játszótérrel.
Eladási ár: 25 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086; 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllő legkeresettebb helyén, a Harasztban eladó 950 nmes 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 Röges utcában egy parasztház 1000 nm-es
telken, 20 m-es utcafronttal, örökzöldekkel TELEKÁRON. Iá: 20
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó a Kertváros legjobb részén nappali+ 3 szobás,
2 fürdőszobás családi ház garázzsal, műhellyel, a telken
örökzöldekkel. Iá: 31 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 nmes szuterénnel. Iá: 23,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó az Erzsébet parkkal szemben 100 nm-es, jó
állapotban lévő polgári ház, a telken garázs, szaletli,
örökzöldek. Iá: 25 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn a Palotakerten eladó egy I. emeleti, parkra néző 2
szobás öröklakás. Iá.: 11 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Szadán, kiemelt helyen eladó KEDVEZŐ ÁRON 228 nm
alapterületű, kétszintes 2 kocsibeállós, amerikai konyhás, 4 szobás,
2 erkélyes, nagy teraszos családi ház 1510 nm-es telken. A
szuterénban nagyméretű konditerem. Iá.: 33 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn, a Körösfői utcában eladó egy 75 m2 alapterületű, jó
elosztású, teljes körűen felújított 2 szobás családi ház, új beépített
minőségi konyhabútorral és fürdőszoba bútorzattal. A mediterrán
hangulatú kertet kültéri kemence, kerti szauna (zuhanyozóval) és
borospince teszi hangulatossá. Iá: 21 mFt. Érd.: 20/9194870
* 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
* 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 VAGY CSERE! Palotakerti, 62 nm-es, 4.emeleti lakásomat eladnám v. értékegyeztetéssel gödöllői vagy környéki
kertes házra cserélném. 30/686-5093
* KAZINCZY KÖRÚTON egy 1,5 szobás 60 nm-es szépen felújított
LAKÁS ÁRON ALUL ELADÓ az első emeleten. 20/260-9550
* Eladó ALVÉGEN 72nm-es (2szoba, előszoba, mosókonyha,
nagykonyha, fürdőszoba), 90%-ban igényesen felújított, összkomfortos, hangulatos parasztház, újépítésű cserépkályhával, 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
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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 a Szent István téren 2 szobás, II. emeleti lakás
kiadó. 50+ rezsi+2 hónap kaució.

* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* Szoba-konyhás, zuhanyzós, fatüzelésű lakás kiadó! Egy
személynek. 1 havi kaució kell. Tel: 30/609-8707
* Kiadó 3 szobás CSALÁDI HÁZAT KERESÜNK Gödöllőn.
Kertvárosi házak előnyben. Tel: 30/203-6001
* Kiadó Gödöllő városközpontban egy 1,5 szobás, jó állapotú,
világos, távfűtéses lakás megbízható párnak, egyetemistáknak.
Érd: 70/946-0067
* Gödöllőn, Szt. János utcában II.em. 2 szobás, erkélyes, konvektoros, felújított (parkettás szobák, új konyhabútor) külön
órákkal lakás kiadó hosszútávra. Tel: 30/448-4538
* Albérlet kiadó! 35nm lakrész kertes házban kiadó az
egyetemhez közel! Bérleti díj +rezsi. 55eFt. 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
* 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
* 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
* 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. 55.000,-Ft +rezsi, 2 havi kaució szükséges. 30/216-1334
* Gödöllőn, Erzsébet királyné körúton 4.em. 2szobás, korszerűsített távfűtéses, bútorozatlan lakás hosszútávra havi 45.000,Ft +rezsiért kiadó. 2havi kaució szükséges. 30/216-1334
* 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, kastélyparkra néző, 65nm-es, 2,5szobás, igényesen felújított, bútorozott, légkondicionált, vagyonvédett lakás
hosszútávra kiadó. 20/9344-135
* Hosszútávra kiadó Gödöllőn Szent János utcában 3.em. 42nm-es
felújított, 1,5szobás, egyedi gázfűtéses, összkomfortos lakás új
bútorokkal berendezve. 50eFt/hó+rezsi+2hónap kaució 30/2027828
* Szt. János utcában 2,5 szobás, jó állapotú III.em. gázkonvektoros
lakás hosszútávra kiadó. 2 havi kaució szükséges. Érd: 20/399-8112
* ALBÉRLETET KERESEK! Összeköltöznék megbízható lánnyal
albérletbe! Érd: 30/715-6030
* Remsey körúton kiadó két szobás, 63nm-es, azonnal költözhető,
frissen festett, jó állapotú lakás. 50eFt/hó+rezsi. Érd: 20/3475-506
* 2 szobás felújított lakás kiadó az Erzsébet körúton. Tel:
30/2977-040
* FIATALOSAN FELÚJÍTOTT LAKÁS KIADÓ! 3.em. 2 szobás, erkélyes lakás hosszútávra kiadó EGYETEM, busz, HÉV, vonat,
közelében. Egyedi, szabályozható fűtés. 30/230-7740
* Gödöllőn 1 szobás, gázkonvektoros, egyedi mérőkkel felszerelt,
felújított, bútorozott lakás kiadó. Érd: 28/412-034
* Gödöllői tavak mellett családi ház felső szintjén 60nm-es, 2
szobás, összkomfortos LAKÁS csendes, szép környezetben,
kerthasználattal kiadó. 55.000,-Ft/hó +rezsi +2havi kaució.
Tel: 20/663-7403
* Gödöllő Központban 2 szobás 3.em. távfűtéses, vízórás,
kábeltévés bútorozatlan LAKÁS hosszútávra kiadó. 45.000,-Ft +
rezsi +2 havi kaució. 70/4545-984, 30/2100-125
* Gödöllő kertvárosában 3 lakásos társasházban 2 lakás (185
- 75nm) kiadó. Közös költség nincs, központ, egyetem 10 perc.
20/5555-772
* ALBÉRLET KIADÓ GÖDÖLLŐN 1 SZOBA ÖSSZKOMFORT. Tel:
20/226-3007
* ALBÉRLET KIADÓ 2 SZOBA ÖSSZKOMFORT KERTES
HÁZBAN GÖDÖLLŐN. 70/3435-231 (13h után)
* Fácán soron egy szobás, 35nm-es, berendezett társasházi
lakás kiadó. Tel: 30/464-0559
* 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 Gödöllőn, a Kazinczy körúton egy teljesen felújított, 1.em.
gázfűtéses, 2 szobás, 60nm-es lakás hosszútávra. Érd: 30/970-7676
* Gödöllőn az Isaszegi úton egyetemistának szoba kiadó. Érd:
28/417-186

* Egyetem téren felújított 2 szobás 60 nm-es lakás hosszútávra
kiadó. Bérleti díj: 55.000,-Ft +2 havi kaució. Érd: 20/967-1508
* 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
* Szt. János utcában 57nm-es konvektoros, vízórás, redőnyös,
bútorozott lakás hosszútávra kiadó. 50eFt +rezsi. Tel: 30/9411-780
* Csendes helyen alacsony rezsijű 1 szobás, bútorozatlan lakás
nemdohányzóknak kiadó. Tel: 20/2275-162
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: 0620 9349 013
* Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is
kitűnő. Iá: 14,9 mFt. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.
* 30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején.
Tel.: 70/281-5126.
* Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nmes üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
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*A központban társasházi, földszinti, másfél
szobás, felújított lakás kocsibeállóval eladó
vagy 1+2 fél szobás lakásra cserélhető
Gödöllőn (1. emeletig). Iá.: 11 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30 nm-es,
második emeleti, felújított, egyedi (gázcirkó)
fűtésű, téglaépítésű lakás eladó. Iá.: 7,9 mFt.
*Az új Fenyvesben, 2003-ban épült, 120
nm-es, kétszintes, nappali+ 3 szobás ikerházi lakás garázzsal, 500 nm-es telekrésszel eladó. Iá.: 24,5 mFt.
*A Palotakertben, 3. emeleti, 55 nm-es, kétszobás,
felújítandó, erkélyes lakás, (egyedileg szabályozható fűtéssel) sürgősen eladó. Iá.: 8,5 mFt.

* Gödöllőn, a Szent J. utcában azonnali költözéssel, hosszú
távra kiadó egy 50 nm-es, felújított 1+2 félszobás lakás. Konvektoros, redőnyözött, részben bútorozott, külön tárolóval. 60
ezer Ft + rezsi, kaució szükséges. Tel.: 70/-629-9669.
* Kertes ház kiadó! Hosszú távra! 160 m2, garázzsal, szaunával. Érd.: 30/588-5889
* Kiadó és eladó üzlethelyiséget keresek 20-944-7025
* SZABADSÁG TÉR 28. sz. alatti 26 nm-es üzlethelyiség kiadó.
(Parfüméria volt.) Tel: 30/224-7584
* GÖDÖLLŐN, PETŐFI TÉREN 38 nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ!
Irodának és fodrászatnak is alkalmas. Érd: 30/231-7508
* KIADÓ IRODA KÖZPONTBAN, Postával szemben, Gödöllőn, 32
nm, első emeleti, utcafrontos, igényes. Érd: napközben
70/373-8154, 20/9294-669
* ISKOLA BÜFÉ ELADÓ. (Gödöllő – Madách Isk.) 20 éve működő és
tovább működtethető büfé eladó. Érd: 20/363-0040
* 1500 – 2000nm összközműves IPAR-KERESKEDELMI TERÜLET
bérbeadó hosszútávra, -konténer és/vagy mobilház telepítése lehetséges-, forgalmas főút mellett saját bejáróval! Tel: 30/202-0050
* 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 üzlethelyiség ingyenes parkolási lehetőséggel
hosszútávra kiadó. 30/209-0517
* Gödöllő központjában 60 nm-es üzlethelyiség az Átrium
Üzletházban (sétáló utcára néző) kiadó. Tel: 30/987-1670
* GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN 22 ÉVE JÓL MŰKÖDŐ SÖRÖZŐ
CSALÁDI OKOK MIATT KIADÓ! 20/3238-106
* 32 nm-es üzlethelyiség Gödöllőn a Kossuth L. u. 24/26.
udvarban kiadó.
* KAZINCZY KÖRÚTON 16 nm-es betonozott GARÁZS eladó.
Iár: 1 M FT. Tel: 20/260-9550
* KIADÓ IRODA: 58 nm-es, belvárosi, utcai bejáratú, konvektoros.
70.000,- +rezsi + 2 havi kaució. (Lakásnak is.) Tel: 30/9 617-621
* ÜZLET KIADÓ Gödöllő központjában: 28 nm-es, igényes
kialakítású, forgalmas helyen. Tel: 30/9428-275
* VÁROSKÖZPONTBAN jól bevezetett VIRÁGBOLT (berendezéssel együtt) kivehető. Tel: 20/8026-845
* Gödöllő Városközpont kertváros felőli részén, csendes helyen, első
emeleti, kétszobás, parkettás, redőnyös, konvektoros, erkélyes, jó
állapotú lakás hosszabb távra kiadó. Tel: 70/406-2064
ÁLLÁS
* Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.:
20/9455-583.
* Gödöllőn nyíló kutyakozmetikába kozmetikust keresünk.
Érd:06703125965, e-mail: info@dogandcat.hu
* Dinamikusan fejlődő cég gyakorlattal rendelkező munkatársakat keres, AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ, AUTÓSZERELŐ,
GUMISZERELŐ munkakörök betöltésére. Fényképes önéletrajzaikat a munkalehetoseg2100@gmail.com e-mail címre várjuk.
* 40 éves óvodai dajka hétvégén takarítást vállal Gödöllőn.
Érd: 20/913-2855

Augusztus 27. szombat 21-04h Azok a bizonyos Modern Tánczenék Andrew G & Dj Varga (a belépés
klubtagsági kártyával díjtalan!) Szeptember 02. péntek 19h HUN-SWE EB selejtező TV-ken! | 22-04h Dj Varga
bemutatja:
Nr.:438. Birthday Party! WarmUp: TomHouse > Dj Varga > NorY (jegyek elővételben: +36202725295!) Zubrowka & Alma
akció! 03. szombat 21-04h Nyárbúcsúztató Magyar Buli - Dj Téglával és 25 év énekelhető dalaival! (A belépés
’95
klubtagsági kártyával díjtalan!) 06. Kedd 19h Moldova-Magyarország TV-ken! 09. péntek 21h Helo Zep! + És Én
Mit Szóljak?! + Hit The Gas + First Memories + Classic Rock Dj Resident (A belépőjegy egy Sopronit vagy egy
üdítőt ér a pultnál!) 10. szombat 21h Az eredeti Funkytól az elektonikus tánczenéig... Andrew G & Dj Tompa |
„kisművház“
ELMENYKOZPONT Fent: közkívánatra Karaoke (Belépés 22h-ig 0Ft majd 1000Ft klubtagsági kártyával 800Ft Whiskey & Cola akció!
KOZOSSEGI ÉLMÉNYKÖZPONT
T.C. KÖZÖSSÉGI
trafoclub.hu

* 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
* 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 családi 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 gondozott gyümölcsössel, szőlővel. 70/9324861, 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 kerttel, külön közművekkel ellátva 14 MFt-ért
eladó. 20/9787-755
* Gödöllőn, Blaháné úton, saroktelken (880nm) 2,5 szobás,
ipari árammal ellátott családi ház eladó. 20/311-9847
* Gödöllőn a Harasztban kétszintes, alápincézett, 2003-ban
felújított családi ház (nappali, konyha, étkező, 4,5 hálószoba,
2fürdőszoba, 2garázs, mosókonyha) 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, felújításra 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, alacsony rezsijű, pár éve felújított földszinti
lakás. Érd: 17 után 70/3844-813
* Gödöllőn Ádám u. elején eladó 110nm-es, tágas, világos
CSALÁDI HÁZ 3,5 szobával (mindegyik külön nyílik), garázs,
műhely, 640nm telek. Ár: 22,7 MFt. 30/384-2894
https://sites.google.com/site/godolloicsaladihaz/home
* Gödöllőn, (Királytelepen) eladó 65nm-es tehermentes, 2.em.
erkélyes, egyedi fűtésű lakás zárt kertes tégla társasházban
(15MFt) (+eladó garázs). Tel: 20/3494-316
* Eladó egy kétszobás, erkélyes, 56 nm-es II.em. lakás bútorozottan a Szt. István téren 12,2 M Ft-ért. 30/359-9354
* Eladó Gödöllő központjában teljesen felújított 2 szobás, erkélyes, téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás beépített konyhával,
saját tárolóval. Iár: 12,5 MFt. Tel: 30/288-3240
* TULAJDONOSTÓL BUDAPESTI (Angyal u. 15./IX.ker.)
REHABILITÁLT RÉSZEN, ÚJSZERŰ 34nm GARZON, ALACSONY
FENNTARTÁSI KÖLTSÉGGEL, SÜRGŐSEN ELADÓ. 30/2728137, 30/523-9836
* Gödöllőn Szent János u. 2.em. 1,5 szobás lakás eladó. Nincs
lelakva, rezsi alacsony. Iár: 10,5MFt. 20/447-3391
* SÜRGŐSEN KERESEK első-második emeleti (esetleg harmadik liftes házban) lakást, lehetőleg terasszal 7 millió forintig.
20/597-3609
* 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
* Gödöllő közkedvelt részén kétszintes családi ház tulajdonostól eladó. Akár vállalkozásra is alkalmas. 4szoba, 2konyha,
2fürdőszoba, garázs, pince. A telek 654nm, gondozott kerttel.
Iár: 32MFt. 20/251-8047
* GÖDÖLLŐN VENNÉK saját részre 50-70 nm-es lakást egyedi
fűtéssel, központi részen, 7,5–9 M Ft-ig, azonnali fizetéssel.
Felújítandó is érdekel. Tel: 70/228-6319
* BALATONKENESÉN 3629 nm területű ingatlan reális áron
eladó. Érd: 20/967-2375
* Tulajdonostól eladó Gödöllőn, a Szent János utcában 1 szobás,
30nm-es, 1.emeleti, konvektoros, barátságos téglalakás parkos
környezetben. Iár: 7,99 MFt. Tel: 30/389-5510
* Eladó 79nm-es tetőtéri lakás a központhoz közel, hatlakásos
társasházban. Nappali +2 háló, külön WC, kamra, tároló, 2
erkély, +terasz. Parkosított udvar, különálló garázs. Iár:
23,3MFt. 30/336-7096, 20/939-5152
* Gödöllőn a Kossuth-Remsey társasházban 4.em. 73nm-es, nappali
+2szobás LAKÁS eladó. Parkettás szobák, egyedi konyhabútor
beépített konyhagépekkel. Iár: 16,5MFt. Ugyanitt a mélygarázsban
gk. beálló eladó, vagy kiadó. Ingatlanosok ne hívjanak! 30/968-9181.
* S.O.S. SEGÍTÜNK! HA ÖN GYORSAN BIZTONSÁGOSAN
SZERETNÉ ELADNI, KIADNI INGATLANÁT, VAGY BÉRELNE. CSAK 1
HÍVÁS MÁRIS JÖVÜNK. AZ IDŐ PÉNZ! +36205858527
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* Számítógépes ismerettel és ügyviteli gyakorlattal rendelkező
munkatársat keresünk gödöllői irodánkba. Fényképes önéletrajzaikat a munkalehetoseg2100@gmail.com e-mail címre várjuk.
* Csömöri Auchanban lévő gyorsétterembe keresünk gyakorlattal rendelkező KONYHALÁNYT és PULTOST. Jelentkezni:
70/2199-934 Személyesen önéletrajzzal: Teli-Tál ételbár.
* Gödöllői Shell töltőállomásra keresünk shopeladót és
kútkezelőt. Gyakorlat előny. Jelentkezés személyesen,
fényképes önéletrajzzal.
* NÉGYCSILLAGOS SZÁLLODA RECEPCIÓS KOLLÉGÁT KERES
(nappalos és éjszakás- váltott műszakos munkarendbe) 12 órás
munkavégzésre. Elvárások: -Idegenforgalmi végzettség. –Angol
nyelv magabiztos ismerete szóban és írásban, valamint egy egyéb
idegen nyelv ismerete. –Rezervációs ismeretek. –Rugalmasság,
megbízhatóság. –Jó problémamegoldó képesség. HostWare szállodai program ismerete, valamint azonos munkakörben eltöltött
szállodai tapasztalat előnyt jelent. Pályakezdők és gyakornokok
jelentkezését is várjuk! Munkavégzés helye: Kerepes. Amennyiben
hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el magyar és
angol nyelvű fényképes, szakmai önéletrajzát a marianna.varga@
visvitalishotel.eu e-mail címre.
* Tapasztalt, türelmes óvodapedagógus gyermekfelügyeletet
vállal, hétvégén is. Tel: 20/325-0098
* Magyar és német szakos gyakorló pedagógusokat
keresünk otthonról is végezhető érdekes, kreatív munkára.
30/248-0661
SZOLGÁLTATÁS
* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok,
vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
* Házak, lakások külső, belső hőszigetelését, teljes körű
felújítását vállalom. Tel.: 0630/242-9441
* Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédelmi mérés. 70/264-3660
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24-ig. 70/241-8999.
* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 20/9-177-555
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű
csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások
irodák ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési
lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 20/423-4828,
www.interiortrans.hu
* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I.
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/5562653, E-mail:info@ili.hu
* KÖLTÖZTETÉS ZONGORA ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS.
Tel: 30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
* 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, gyepszellőztetés, 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

Iskolakezdés a
BioHair-rel!
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Szabadság tér 24.

* 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 rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
* Megbízható, fiatal brigád vállal javítást, felújítást, hidegmelegburkolást, 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, térburkolatok, kertgondozás, gyeptelepítés és gondozás, fakivágás, bozótirtás. Gödöllőn és környékén 20/940-9622
* Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók, mikrók javítása
garanciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/234-7012
Krokovics.
* 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
* TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzatfestés
rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali
kezdéssel is, 30 éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944
* SZŐNYEG ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS: poratka irtás, mély-, folttisztítás kedvező nm áron az Ön otthonában ipari nagy teljesítményű takarítógéppel, bio tisztítóanyagok segítségével. Tel:
20/3671-649
* 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, duguláselhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
* Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel:
30/9229-553.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható
áron! Tel: 20/9133-165
* Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
EGÉSZSÉG
* Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy
a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: 30-851-8763
* PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel:
70/414-1629
* Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talp
masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon a házaló, kínálkozó
kontároktól! Bárándi József 20/532-7275
OKTATÁS

* SZÓLALJ MEG VÉGRE MAGABIZTOSAN ANGOLUL! INGYENES
SZINTFELMÉRÉS ÉS KÉPZÉSI TANÁCSADÁS szeptember 5-én
14.00-19.00 között az OktaTárs Nyelvstúdióban, Gödöllő, Kandó
K. u. 2. Ha nem akarsz várni, jelentkezz be telefonon: 20/2971210 vagy online: www.oktatars.hu/szintfelmeres
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Úgy érzi, hogy behatárolja
a hirdetési felület?
Ajánljuk a reklámcikket, ahol
csak a mondanivalója szabhat
határt, s mi meg is írjuk Ön
helyett! További információ:
70/381-76-94
* GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA
JÁRNÁL, DE ATTÓL TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT
KAPSZ MAJD, AMILYET SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN
CSAK FÉLSZ, HOGY NEM JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS ÉS
EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS
ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT
VÁLLALUNK! NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ
MA! WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK ANGOLUL,
NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS
OROSZUL CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ,
ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN FKNYSZ: 13-0920-04. ESETLEG TELEFONÁLNOD
KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40
* TOP-TAN: Már most érdeklődj szeptemberben kezdődő
tanfolyamaink iránt. Általános és középiskolásoknak szintemelő, közép- és FELSŐFOKÚ nyelvvizsgára felkészítő, felnőtteknek: kezdő, beszédkészség fejlesztő, üzleti nyelv,
középfokú nyelvvizsgára felkészítő. További tanfolyamok:
www. toptan. hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.

A, B, C, C+E, T, M, kategóriákban.
GÉPJÁRMĥ TANFOLYAMOT SZERVEZ.

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

ElĘzetes érdeklĘdés:

Gyors korrekt lebonyolítás!
Részletfizetés!
Típusválasztási lehetĘség!

Korrekt elfogadható ár!

* TOP-TAN: Ha szeretnél jobb jegyet matekból, fizikából,
kémiából, mint tavaly, már szeptemberben kezd a
felzárkózást. Magántanulók vizsgára való felkészítése,
indokolt esetben délelőtt tanítás háznál is. Tel: 30-908-4130.
* BESZÉDCENTRIKUS ANGOL nyelvoktatás hétfőtől szombatig egyéni és csoportos formában is. englishlearning.hupont.hu Tel.: 0630/932-4401
* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános,
intenzív és vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN
SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek és gyerekek
részére egyaránt, 560 Ft/óra díjtól. I.L.I. Nyelviskola,
Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 2O/543-1775. Az
I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb nyelviskolája, a
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által is AJÁNLOTT
nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)
* MENCELUS Nyelvstúdió. ANGOL, OROSZ, JAPÁN nyelvoktatás Gödöllő központjában, anyanyelvi tanárok, alap-, közép, felsőfokon, kedvező áron, egyéni, csoportos. Általános,
beszédcentrikus, üzleti tanfolyamok, érettségi, nyelvvizsga
felkészítés. 06-30-374-6545 www.mencelus.com
* OLASZ nyelvoktatás minden szinten, nyelvvizsgára
felkészítés, Olaszországban végzett nyelvtanárnál.
Történelem és magyar korrepetálás, pótvizsgára felkészítés.
Hívj bizalommal: 20/9867-769
* Tapasztalt, diplomás tanárnő német és angol nyelvből
személyre szabott órákat ad, korrepetál és vizsgákra készít
fel. Érd: 20/4530-765
* ANGOL nyelvoktatás – egész évben folyamatosan -,
nyelvvizsgára, érettségire felkészítés. Takárné Bacsó Márta.
28-430-229,
30-4973-066,
e-mail:
takarne.bacsomarta@invitel.hu , www.bacsoenglish.hu
ADÁS~VÉTEL
* KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
* 450 db osztályos KERÁMIA KEFNI ELADÓ. 200,-Ft/db
30/525-0045

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

www.bbmaganautosiskola.net

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó MOPED: 3 kerekű, elektromos, újszerű (2007.év),
kényelmes, biztonságos. Iár: 200.000,-Ft (bolti ár:
470.000,-Ft). Megtekinthető: Megyeri kerékpár szaküzletben (Gödöllő, Testvérvárosok útja 31.) eladás ugyanitt.
* Alig használt Polymobil elektromos kerékpár (24V, 12Ah)
35 ezer Ft-ért eladó. Érd: 28/418-648 esti órákban.
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.
* 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
* Megbízható, egyedülálló hölgy eltartási szerződést kötne,
akár odaköltözéssel, ápolással. Tel: 20/406-6311
* 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
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-hárs 1500 Ft +üveg. 720 mles csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó
György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913
* Gödöllőn HÍZÓ (hússertés) sürgősen eladó. Ár: 400,-Ft/kg.
Érd: 30/215-0049, 30/244-0604

CSODAHÁZ
GYERMEKFELÜGYELET ÉS
KREATÍV KUCKÓ
2100 GödöllĞ-MáriabesnyĞ,
Százszorszép utca 10.
- Csanacsoda Családi Napközi 1-5 éves korig
- Varázskezek Kreatív Tehetséggondozó
Gyermekklub 5 -7 éves korig
- IzgĞ-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

Hogyan bánj a hibákkal? – 1. rész

Miért félünk a
hibáktól?
1. A felnőtt boncolgató,
analitikus agya
Ha megfigyeled a kisgyermeket amikor tanulja
az anyanyelvét, akkor egy dolgot biztosan
észreveszel: nem fél hibázni. A felnőttet egy
önellenőrző, önfigyelő rendszer jellemzi, ami
prepubertás kortól alakul ki. Tehát olyan tíztizenkét éves kor körül megtörténik ez a változás
és megszűnik az a holisztikus megközelítés, az
egészleges hozzáállás, amely segítségével a pici
gyerek egyszerre sajátítja el a hangrendszert, a
szavakat és a nyelvtani struktúrát.
2. A kudarctól való félelem
Ez a félelem gyermekkorunkban vésődik be,
amikor állandóan, és sokszor feleslegesen azt
halljuk: "Ne csináld!" "Ne nyúlj hozzá! Vigyázz!"
Amikor szüleink kiabálással és vészjelzéssel
reagálnak természetes kíváncsiságunkra, akkor
rögzül bennünk a "mindig rosszul csinálom"
érzése. Egy idő után ez az érzés kudarctól való
félelemként kristályosodik ki. A kudarctól való
félelem pedig a legnagyobb akadálya annak, hogy
bármiben sikeresek legyünk.
3. A tudás téves koncepciója
Sokszor tapasztalom, hogy a nyelvtanulók nagy
része nagyon türelmetlen önmagával: "Ezt már
tudnom kellene, hiszen tanultuk." A tudásnak azonban több szintje van. Ahhoz, hogy egy új nyelvtani
struktúrát, vagy kifejezést helyesen és jól alkalmazzunk nem elég egyszer olvasni vagy hallani róla.
Ahhoz, hogy jól elraktározzuk a memóriánkban
körülbelül húsz-harminc alkalommal kell használnunk más-más szövegkörnyezetben.

Tanulj meg együtt élni a hibákkal!
A hibázni kell, sőt kötelező! A hiba természetes
és szükséges velejárója bármilyen tanulási folyamatnak. Ha meg akarsz tanulni egy nyelvet,
akkor meg kell tanulnod együtt élni a hibáiddal.
1. Cseréld le a tudatos tanulást elsajátításra
Tapasztalataim szerint a legjobb megoldás a
"mélyvízbe" ugrás, azaz olyan tanulási
környezet keresése, ahol a kommunikáció csak
a célnyelven folyik. Minél intenzívebb ez az
élmény, annál gyorsabban vissza tudunk térni a
gyermeki tanuláshoz.
2. Kudarctól való félelem legyőzése
Tudatosítsd magadban azokat a dolgokat, amelyeket jól csinálsz. Az emberi természetünkből
adódik, hogy a negatív dolgokat gyorsabban megtaláljuk. Most CSAK a jó dolgokat keresd! Minden
nap lefekvés előtt keress egy olyan dolgot, amit jól
csináltál aznap. Ha kialakítod ezt a jó szokást, akkor
a nyelvtanulás során is könnyebben tudsz majd az
eredményeidre és nem a hibáidra koncentrálni.
3. Légy türelmes önmagaddal
A készségfejlesztés időigényes. Egy új nyelvi
elem bevésődéséhez megfelelő mennyiségű
ismétlésre van szükség. Ezért fontos a rendszeres tanulás.
A következő részben néhány tippet kapsz arról,
hogyan tudod megelőzni a legtipikusabb
hibákat.
Élményekben gazdag, eredményes nyelvtanulást!
Csősz Ildikó
OktaTárs Nyelvstúdió - Gödöllő, Kandó K. u. 2.
www.oktatars.hu/angolul
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 31.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os vásárlási utalványát nyerte: Petőháziné Bársony Margit, Móra
F. u. 9., Pálné Varga Bernadett, Panoráma u. 16.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Garai Istvánné, Honvéd u. 12.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Gáspár Ibolya, Nagy László u.
7.
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Szalkai Mária, Kossuth u. 27.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szabadi Jánosné,
Asbóth u. 21., Sarudfalvi Györgyné, Rózsa u. 2.

RECEPT – Friss parajlevelekkel, ricottával töltött lasagne
Hozzávalók:
1 csomag lasagne tészta (száraz); 25 dkg spenótlevél (parajkrém); 10 dkg sonkás tejszines
krém; 25 dkg ricotta, vagy túró; reszelt sajt; fokhagyma; só; bors; szerecsendió; 10 dkg bacon
szalonna.

Elkészítés:
A lasagne tészta lapokat megfőzzük. Egy tepsibe elkezdjük lerakni, amit kevés vajjal megkentünk.
A töltelék: a friss parajleveleket összevágjuk, a baconszalonnát apróra vágva megsütjük,
foghagymakrém, sonkakrém, ricottával, a fűszerekkel összekeverjük, és ráöntjük a tésztára, ezt fojtatjuk a tésztával, míg tart a töltelék, majd tészta kerül a tetejére, amit reszelt
sajttal meghintünk. Sütőbe tesszük és körülbelül 35 percig sütjük.

2011. augusztus 24.

