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Az Úrréti-tó vízfelületének jelentős részét
megtisztították a sástól a Tarsolyos Lovas
Egylet tagjai.
(4. oldal)

Lázár Vilmos a franciaországi kettesfogathajtó világbajnokságon egyéniben és csapatban is a negyedik helyen végzett.
(8. oldal)

Féltik a színvonalat és a sokszínűséget a pedagógusok

Magyar táncok

Mi lesz veled, iskola?

Miként Gödöllőn kezdődött,
úgy városunkban is zárult augusztus 25-én a Vendégségben
Magyarországon – Külhoni Magyar Fiatalok Találkozója. Egy
hét alatt 17 országból 450 középiskolás korú, magyar gyökerekkel rendelkező fiatal ismerkedett egymással anyanyelvi környezetben.

Soha nem tapasztalt bizonytalanság közepette kezdődik meg szeptember elsején a tanítás az oktatási intézményekben. Bár tavasszal a városunkban megrendezett közoktatási konferencia után mindenki abban reménykedett, hogy ősszel már egy új, a pedagógusoknak szélesebb jogkört, az intézményfenntartóknak több forrást biztosító oktatási
törvénnyel kezdődhet meg a 2011/2012-es
tanév. Néhány hete azonban váratlan fordulattal, az önkormányzati oktatási intézmények államosítási szándékának bejelentésével teljessé vált a bizonytalanság: nem csak
az oktatási paletta sokszínűsége, de sok intézmény léte is megkérdőjeleződött ezzel.
A helyzetet tovább rontja, hogy sem
a pedagógusok, sem az intézményfenntartók nem kaptak pontos, hivatalos tájékoztatást, mindössze a politikusok nyilatkozataira, a sajtóban
megjelent információkra hagyatkozhatnak. Mindezek ellenére valamennyi gödöllői önkormányzati oktatási intézményben zavartalanul
megkezdődik az oktatás, minden feltétel biztosított, a tankönyvek rendelkezésre állnak.
Bár a kormány elképzeléseiről a hivatalos és pontos tájékoztatás várat
magára, a múlt héten a Magyar Nemzet birtokába jutott önkormányzati
törvény-koncepció szerint az állam
valamennyi oktatási intézmény fenntartói jogát átvenné, az óvodák kivé-

telével. A tervek szerint bizonyos intézmények kizárólag állami
kézben működhetnének,
másokat azonban, a 2000 főnél nagyobb lélekszámú települések esetében, szerződéssel visszavehet az
önkormányzat az államtól.
Az, hogy ezt milyen feltételekkel tehetik meg, még nem tisztázott. Egyes
információk szerint erre csak abban
az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat bizonyítani tudja, hogy fenn
tudja tartani az intézményt, s ez esetben a kormány egyáltalán nem biztosítaná a diákok után járó normatívát.

Kiszivárgott értesülések szerint szerződéses alapon visszavehetőek lesznek az általános iskolák, a középiskolák, a kollégiumok, a sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai és általános iskolai nevelése, valamint az
alapfokú művészetoktatás.
Kizárólagos állami fenntartásba kerülne át a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók óvodai-, általános
iskolai-, középiskolai- és szakiskolai
oktatása, a szakiskolák, a felnőttoktatás, a pedagógiai szakszolgálatok,

Búcsúgála a főtéren

valamint a pedagógiai szakmai szolgáltatások.
Néhány hónappal ezelőtt még jó ötletnek tűnt, hogy az állam átvenné
azokat az iskolák, amiket az önkormányzat csődje miatt fenyeget bezárás. Arra azonban senki sem gondolt,
hogy nem csak a vészhelyzetbe került intézmények, hanem azok is állami kézbe kerülhetnek, ahol rendben,
biztosított finanszírozás mellett, magas színvonalon folyik az oktatás.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Bethlen Gábor Alap
támogatásával zajló találkozón harmonikusan ötvöződtek a közösségi
együttlétek és a művészeti fesztiválok
jellemzői.
A művészeti együttesek bemutatkozása mellett közművelődési és szórakoztató programok – múzeumlátogatás, ismeretterjesztő előadás, sétahajózás – szerepeltek az események között. Gödöllőtől való búcsúzásként –
a fiatalok szállása is a városban, az
egyetemi kollégiumban volt – színpompás műsort adtak a főtéren a táncosok, énekesek, zenekarok.

(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Féltik a színvonalat és a sokszínűséget a pedagógusok

Mi lesz veled, iskola?
(Folytatás az 1. oldalról)

A pedagógusok és a szakértők egyaránt attól tartanak, ez a lépés jelentős
elbocsátásokat, az oktatási sokszínűség megszűnését, sok esetben az oktatás színvonalának csökkenését vonná maga után, tekintettel arra, hogy a
tervek szerint az állami oktatási rendszerben a tantervek egységesítésére is
sor kerülne.
Az elképzelésekről az augusztus
28-án megtartott nemzeti tanévnyitón
elhangzott beszédekből sem tudhattunk meg többet. Hoffmann Rózsa
oktatásért felelős államtitkár mindössze annyit mondott, hogy elkészültek a nemzeti köznevelési rendszernek
és a felsőoktatásnak új kereteket szabó törvénytervezetek szakmai munkaanyagai, amelyek egy-két héten belül
a kormány, majd az Országgyűlés asztalára kerülnek. Nem hallottunk újat
Réthelyi Miklós szakminisztertől
sem, aki úgy fogalmazott: 2012 szeptemberétől jó eséllyel új törvények
fogják szabályozni az oktatásügyet. A
tervek szerint ugyanis, a 2012/2013as tanévben már az új tulajdonosi rend
szerint kezdődne meg az oktatás. Ennek realitásában azonban a szakértők,
a pedagógusok és a jelenlegi intézmény fenntartók egyaránt kételkednek. Nem csak szakmai, gazdasági
szempontból sem tartják kivitelezhetőnek.
Az elképzelésekről, a kiszivárgott
hírekről természetesen megkérdeztük
a gödöllői oktatási intézmények vezetőit, akik valamennyien leszögezték: a
kialakult helyzetben még nagyobb
energiával koncentrálnak arra, hogy
az oktatás zavartalanul, a megszokott
színvonalon működjön, s a diákok ne
érezzenek semmit sem az ebből adódó
bizonytalanságból. Valamennyien sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy
csupán a sajtóból, a kiszivárgott hírekből tájékozódhatnak, és az elképzelésekről semmiféle hivatalos tájékoztatást nem kaptak.
– A korábbi tapasztalatok szerint az
állami tulajdonú iskolákban az oktatás
mellett háttérbe szorul a nevelés – nyilatkozta lapunknak Szűcs Józsefné, a
Damjanich János Általános Iskola
igazgatója. Ebben az esetben elsősorban a mérhetőségre, a tanulmányi
eredményekre kerül hangsúly. A központi irányítás esetében a szociális
eredményekre, -kompetenciákra, a
hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatására, az egyéni szerepvállalás
erősítésére nem fognak tudni elég figyelmet fordítani, ehhez helyi kont-

rollra van szükség. Amerikában például az oktatás teljes mértékben a helyi hatóságok hatáskörébe tartozik!
Az oktatásban mindenképpen szerepe
kell, hogy legyen az önkormányzatnak, hiszen az alakítja ki az állampolgárban azt a szemléletet, ahogy a helyi
kérdésekhez hozzááll, s ez határozza
meg azt is, hogyan közelíti meg az
országos szintű kérdéseket.

rendszer megkezdje a működését.
– Hiába mondják, hogy az új köznevelési törvény 2012. szeptember 1-jével lép életbe, nekünk, iskolaigazgatóknak, már a 2012/13-as tanévre is
készülnünk kellene. Ebben a tanévben
22 ezerrel kevesebb gyerek kezdi meg
iskolai tanulmányait Magyarországon, de nálunk így is négyszeres a túl-

Az általános iskolákat visszakérhetné az önkormányzat

A mi iskolánk szempontjából kérdéses, hogy ebben az esetben tovább
tudnánk-e folytatni a jelenleg folyó
művészeti nevelési programokat,
amik nagyon fontosak a gyerekek számára. Ez mindenképpen visszaesést
jelentene, s ez minden olyan önkormányzat esetében ezt jelenti, ahol az
oktatásra sokat fordítanak. Kizártnak
tartom, hogy a 2012-es bevezetés zökkenőmentesen megoldható legyen. Mi
most arra koncentrálunk, hogy a gyerekek semmit se érezzenek meg ebből
a bizonytalanságból.
– Bízom benne, hogy a város meg
tudja tartani az iskoláit, hiszen Gödöllő önkormányzata jó gazdája a városi
közoktatási intézményeknek. Már most
is látható, hogy egy ilyen lépés hátrányos helyzetet teremtene számunkra –
véli Putz Norbert, az Erkel Ferenc Általános Iskola igazgatója. – Elég belegondolni, milyen problémát jelentene a
kapcsolattartás a tulajdonossal.
Azt sem látjuk, mit jelentene mindez a nálunk folyó emelt szintű énekzenei oktatás szempontjából. Nagy
szükség lenne hivatalos tájékoztatásra, mert az teljesen elmaradt. Kockázatosnak tartom azt is, hogy nem
helyben, hanem miniszteri szinten neveznék ki az intézményvezetőket. Elsődlegesnek tartom, hogy olyan igazgatók álljanak az iskolák élén, akikkel
együtt tud működni a tantestület, ellenkező esetben ugyanis ellehetetlenülhet az oktatás. Elképzelhetetlennek
tartom, hogy jövő szeptembertől ez a

ILYEN VOLT… ILYEN LETT

jelentkezés, és ez a gödöllői oktatás
erejét jelzi – mondta Fábián Bertalan, a Török Ignác Gimnázium igazgatója. – Ugyancsak komoly fejtörést
okozhat, hogy az önkormányzatok
költségvetési éve január 1-jétől december 31-ig, míg ugyanez az iskolák
esetében szeptember 1-jétől augusztus
31-ig tart. A kieső időszakra, ha az iskolákat visszavéve szükség lenne rá,
az önkormányzatok hogyan módosítják a költségvetésüket?
Ha „államosítják” az iskolákat, Gödöllő kimagasló oktatási rendszere nagyon sokat veszíthet. A készülő köznevelési törvény miatt félő, hogy az
iskolák elveszíthetik a specialitásaikat. Természetesen az sem jó, hogy
ma, Magyarországon mintegy 150 féle tanterv létezik, ami időnként kaotikus, ám az sem lenne jó, ha csak 3 kerettanterv maradna, hiszen akkor fennáll
az uniformizálás veszélye. Meg kellene
találni az egészséges középutat – természetesen a tanárok észrevételeinek és javaslatainak figyelembe vételével. Sok
mindent rendbe lehetne, rendbe kellene tenni, de úgy nem lehet, hogy semmilyen előzetes hatástanulmányt nem
készítettek, vagy legalábbis nem tettek közzé! Különösen akkor nem lehetséges egészséges átalakítás, ha a
nemzeti össztermék ilyen kicsit hányadát fordítjuk az oktatásra. A GDPnek legalább 8-10 százalékát kellene
az oktatásra fordítani!
– Jelen pillanatban az egyik legilletékesebb „réteg”, vagyis mi pedagógusok, semmi kézzelfogható/konkrét

anyaggal nem rendelkezünk a változásokkal kapcsolatban, így kénytelenek
vagyunk a médiumokban megjelenő
információkra hagyatkozni. Most egy
dolog van, ami biztos: a bizonytalanság légköre. Az pedig – így tanévkezdés előtt főleg – nem tesz jót sem
diáknak, sem pedagógusnak, sem szülőnek – jelentette ki Zmák Júlia, a
Hajós Alfréd Általános Iskola igazgatója.
– Hogy a kormány miért nem hagyja
meg helyi szinten az iskolák működtetését, számomra érthetetlen. Főleg úgy,
hogy Gödöllőn ez kiválóan működik.
A gödöllői általános iskolák mindegyike valamiféle speciális arculattal
– sport, zene, művészet, stb. – rendelkezik; számtalan tehetséges diák pont
ezen tényezők miatt tudja még jobban
kiaknázni, felszínre hozni azokat a képességeit, amiket a jövőben majd kamatoztatni tud.
– A tervek szerint a kormány 1 db
alaptantervet vezetne be és három fajta kerettantervből lehetne választani.
Ez pedig többek között azt is jelenti,
hogy Gödöllőn elvesznének az iskolák a specialitásukat. Ez az oktatás
színvonalának erőteljes csökkenését
vonná maga után városunkban. Ha oktatásról van szó, akkor a gyerek kellene, hogy első helyen álljon és ne a
mindenkori gazdasági helyzet és érdek határozza meg a sorrendet.
– Aggasztó, hogy így indulunk neki
az új tanévnek. Az önkormányzattól
való elszakadás a mindennapokban
biztos, hogy hátrányos lesz az iskola
szempontjából – jelentette ki Gubáné
Csánki Ágnes, a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója is. – Úgy gondolom, hogy a bevezetésnek még
nincs meg a háttere, elkapkodottnak
találom. Mivel a nemzetiségi oktatás

lenlegi helyzetben is igyekszünk a
legmagasabb színvonalon oktatni úgy,
hogy a gyerekek ezekből a feszültségekből semmit se érezzenek meg.
– Bízom benne, hogy még sok minden változhat, mert ezek az elképzelések számunkra nem lennének szerencsések – mondta dr. Bucsyné
Prém Katalin, a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
igazgatója. – Egy ilyen városban, ahol
a közoktatás mindig első helyen szerepelt, s a sérült gyerekek nevelése és
oktatása kiemelt helyen volt, ez nagy
visszalépés lenne. Ezt az odafigyelést
semmilyen állami oktatás nem pótolhatja. Már láttuk, mit jelent az, ha egy
intézmény kikerül a helyi önkormányzat kezéből… elég csak arra gondolni,
milyen helyzetbe kerültek a megyei
intézmények. A mi esetünkben ez
azért is lenne rendkívül különös, mert
az iskola típusából, sajátosságából
adódóan, az új elképzelés szerint több
gazdája lenne az intézmények, s így
kérdésessé válnak, a működetése. Ez
sokat rontana a hozzánk járó gyerekek
esélyein. Ők itt, a speciális oktatásnak
köszönhetően szakmát szerezhetnek,
ami később a megélhetésüket biztosítja. Egy rossz döntéssel elvehetik tőlük
ezt a lehetőséget. De számomra az is
kérdés, hogy ha az állam eddig nem
tudta a megfelelő összeget biztosítani,
akkor ezt a jövőben miből fogja pótolni.
– Nem igazán értjük az elképzelésekhez kapcsolódó szándékot. Mi gödöllőiek eddig jól és biztonságban
éreztük magunkat, az önállóság, amit
a várostól az iskola kapott, pozitívan
lendítette előre az itt folyó munkát,
segített emelni az oktatás színvonalát.

Gödöllő rangos zeneiskolája állami kézbe kerülne

kizárólagosan állami kézbe kerülne,
ezzel teljesen bizonytalanná válna annak a mintegy 100 gyermeknek a sorsa, aki nálunk német kisebbségi oktatásban részesül. A kollégák helyzete
sem könnyű, mivel a tervekkel kapcsolatban folyamatosan létszámleépítésekről is hallani. Ennek ellenére a je-

Egy fentről irányított helyzetben ez
veszélybe kerülhet – jelentette ki Ella
Attila, a Frédéric Chopin Zeneiskola
igazgatója. Félő, hogy a későbbiekben az államosítást körzetesítés is
követi. Csak bízni tudok abban, hogy
ezek az elképzelések még megváltoznak.
jk,ta,rk

A Királyi Váró a Norvég Alap támogatásával újult meg.
Közös érdekünk, hogy vigyázzunk rá!
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Az önkormányzatoknak is sok problémát okoz

Gödöllőt csak Budapest előzi meg

MÖSZ konferencia a parlagfűről

Élénk konferencia turizmus

A parlagfű irtás jogi szabályozásáról, időszerű feladatairól
és az önkormányzatokat ezzel
kapcsolatosan érintő kérdésekről tartott tanácskozást a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) augusztus 24én, Gödöllőn. A konferencia
résztvevői egyetértettek abban, hogy parlagfű okozta
problémák és a pollenkoncentráció csökkentése érdekében
széleskörű összefogásra van
szükség. A tanácskozást dr.
Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke
nyitotta meg.

településeknek. A parlagfű okozta
megbetegedések hazánkban mintegy
kétmillió embert érintenek, s a tizenévesek 25 százaléka szenved parlagfű
allergiától – jegyezte meg előadásában Oláh Lajos, a Magyar Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Albizottságának alelnöke, s felhívta a figyelmet arra is, az allergiások száma
évente 15 százalékkal nő. Elmondta,
nem szabad megfeledkezni arról sem,
hogy a parlagfű az egészségügyi
problémák mellett a mezőgazdaságnak és az idegenforgalomnak is jelentős gondokat okoz, az így keletkező
kár 120-200 milliárd forintra tehető.
Példának említette, hogy több német
turisztikai lap augusztus második felére már nem ajánlja a Magyarországra utazást a parlagfű-fertőzöttség mi-

A hivatásturisztikai piac továbbra is erősen Budapest központú. A második helyen Gödöllő
áll, melyben jelentős szerepet
játszik az első féléves EU-elnökség.

gyarországon. A résztvevők létszáma
nemcsak az egy évvel korábbihoz képest mutat jelentős emelkedést, de a
2009 első félévi adatot 132 százalékkal haladja meg, sőt, a válság előtti,
2008. I. félévit is túlszárnyalta 56,5

Az idén az első félévben
212 nemzetközi konferenciát rendeztek Magyarországon, melyeken
több mint 56.600 fő vett
részt, mindkét adat több
mint 30 százalékos növekedést mutat az egy
évvel korábbihoz képest
a Magyar Turizmus Zrt.
Magyar Kongresszusi
Igazgatósága (MKI) elemzése szerint.
Az év eddigi legsikeresebb hónapja
a május volt, amikor 58 rendezvény
zajlott az országban, az összes konferencia 27,4 százaléka.
Az első hat hónapban összesen 803
napnyi, az ICCA (International Congress and Convention Association)
nemzetközi szervezet kritériumainak
megfelelő konferenciát tartottak Ma-

százalékkal. 2011 első félévében a fővárosban tartották a legtöbb nemzetközi konferenciát, az összes 72,6 százalékát. A második helyen Gödöllő
áll (7,5 százalék), s ebben igen jelentős szerepet játszik az első féléves
EU-elnökség. Gödöllő után holtversenyben Szeged (2,8 százalék) Pécs
(2,8 százalék) és Debrecen (2,8 százalék) következik.
bj

att. Ezen a helyzeten csak az állam, az
önkormányzatok, a lakosság és a civil
szervezetek összefogásával lehet változtatni.
A konferencia résztvevői megismerhették a rendezvényt támogató
Stihl korszerű, parlagfű irtásra használható berendezéseit is. A gépek
használatával és a védőfelszerelésekkel helyszíni bemutatón ismerkedhettek meg a települések képviselői.

Nem csak pénzt kaphatnak a segélyezettek

A parlagfű jelenléte jelentős probléma elé állítja hazánk lakosságát az év
második felében, s évről-évre egyre
nagyobb károkat okoz mind egészségügyi, mind mezőgazdasági, mind
idegenforgalmi téren. Mivel a Vidékfejlesztési Minisztérium 2010-es felmérése szerint ma Magyarország teljes területe fertőzöttnek tekinthető,
hatósági fellépésre van szükség,
amelynek során a szankcionálás mellett a tudatformálásra és a felvilágosításra is nagy hangsúlyt kell helyezni. Az állam, az önkormányzatok,
a civil szervezetek és a lakosság
összefogására egyaránt szükség van
annak érdekében, hogy visszaszorítsuk a parlagfű jelenlétét.
Mint azt Szalkai Gábor, a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezető-helyettese elmondta, 2012-től a
tervek szerint több jogszabály is megváltozik majd az eredményesség ér-

dekében, így például a tervek szerint
ismét jegyzői hatáskör lesz a növényvédelmi bírság kiszabása, ami jelenleg a megyei kormányhivatalok feladata.

A parlagfű mentesítés kiemelt feladat a közmunka programok sorában
is. Az idei esztendőben a közfoglalkoztatásban résztvevő 160.000 fő
több mint a fele végzett parlagfű irtást, s a kiemelt célprogramokba is
mintegy 17 ezren kapcsolódtak be –
hangzott el dr. Jákucz Tamás, a
Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetőjének előadásában. Mint
megtudtuk, a kormány jövőre is a közmunkásokra szeretne építeni ezen a
téren, s várhatóan a jelenleginél nagyobb források állnak majd rendelkezésre erre a célra.
Kovács Sándor, a Jász -NagykunSzolnok Megyei Önkormányzat elnöke úgy fogalmazott: a parlagfű irtás
szorosan összekapcsolódik a környezetrendezéssel. Mint mondta,
folytatni kell az elmúlt öt évben megkezdett tudatformálást. Előadása során ismertette a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési
Alap tevékenységét, ami többek között az ismeretterjesztéshez, és a mentesítéshez nyújt segítséget a megyei

bj

Parlagfű-mentesítési akciónap a Gödöllői kistérségben
A Gödöllői kistérség több településén, így Gödöllőn is szerveztek Parlagfűmentesítési Akciónapot augusztusban. A kezdeményezés célja az volt, hogy a
napjainkban már „népbetegségnek“ számító, legfőképpen a parlagfű pollenje okozta allergiát kiváltó tényezőket csökkentsék.
Augusztus 13-án a máriabesnyői templom főbejárata előtt gyülekeztek az önkéntesek a parlagfű irtására. A programot Szűcs Józsefné önkormányzati képviselő
(Gödöllői Lokálpatrióta Klub) nyitotta meg, aki ezt követően természetesen a
munkában is részt vett. Az akciónapon a lakossági önkéntesek mellett a VÜSZI
Kft. által kifejezetten a parlagfű irtására kidolgozott közmunka program résztvevői is dolgoztak. A résztvevők kézzel szedték a parlagfüvet, mivel a leghatékonyabb irtás a gyökerestől történő eltávolítás. Az akciónap során elsősorban a máriabesnyői templom környezetét, valamint Gödöllő külterületén, a Máriabesnyőt Szárítópusztával összekötő út jelentős részét tisztították meg az önkéntesek a helyenként akár két méteresre is megnőtt, és már az allergiás tüneteket előidéző virágzó állapotban lévő parlagfűtől.

Szeméttelep lett a sziget

Mi a szelektív?
Az elmúlt hetekben városszerte
egyre több probléma adódik a
szelektív hulladékgyűjtő szigetek körül. A korábban rendezett,
szépen kialakított gyűjtőhelyek
többségét elborítja a szemét, a
sokszor oda nem való lom. Ezt
sokan összefüggésbe hozzák az
új lomtalanítási rendszerrel.
A jelenséggel kapcsolatosan megkerestük a hulladékkezelést végző Zöld
Híd Kft. ügyvezető igazgatóját, Gyenes
Szilárdot, a kérdésünkre elmondta, az
elmúlt időszakban sajnos valóban romlott a helyzet ezen a téren. A szigetekre
került anyagok 40 százaléka olyan idegen hulladék, melyet az utóválogatás
során ki kell gyűjteni a beérkező haszonanyagból. Gödöllőn ez a rendszer
nagyon jól indult, s a mai helyzet sem
rosszabb az átlagosnál. Úgy gondolják,
hogy a minőségromlás nincs közvetlen

összefüggésben a
lomtalanítás új
módszerével. A
gyűjtőszigetekre
érkező anyagminőség
romlása
sajnos általános
tendencia, ott is
tapasztalnak ilyet,
ahol a hagyományos módon tartották meg a lomtalanítást.
Az okot abban
látják, a gyűjtőszigeteket elsőként a környezettudatosabb családok, polgárok
vették igénybe, akik már korábban is
halmoztak fel szelektíven gyűjthető hulladékokat, amikor hallották a kínálkozó
lehetőséget. A későbbi használat szélesebb körben elterjedt és a napi életvitel
során keletkező hulladékok irányába
mozdult el. A nagy számok törvénye
alapján a normákat be nem tartók
száma is emelkedett. Úgy gondolják, a fentiek
mellett számos
probléma, idegen
anyag elhelyezés

inkább szakmai tévedés, amit tájékoztatással, oktatással lehet javítani.
Mint azt az igazgató elmondta, megoldást jelenthet az a rendszer, aminek

Megváltozik a gázár támogatás
Augusztus 31-ével megszűnik
a szociális alapú gázár- és távhőár-támogatás, és beépül a lakásfenntartási támogatásba,
az új támogatást a helyi önkormányzatnál kell igényelni – ezt
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium jelentette be.
A lakásfenntartási támogatást a fűtéstámogatáson túl többek között lakbérre, albérleti díjra, közös költségre,
csatornahasználati díjra, a szemétszállítás költségeire, villanyáram-,
víz- és gázfogyasztás költségeire lehet kérni.
Újdonság az eddigi gyakorlathoz
képest, hogy a gázzal és távhővel fűtők mellett azok is igénybe vehetik az
új lakásfenntartási támogatást, akik
fával, olajjal, szénnel vagy más módon fűtenek. A támogatási kérelmeket
a helyi önkormányzathoz kell benyújtani, amely jövedelem- és vagyonvizsgálatot végez, és pénzben és/vagy
természetben is megállapíthatja a támogatást. Ennek megállapításához
szükséges jövedelemhatár az egyedülállók esetében 71.250 forint, vagyis az öregségi nyugdíjminimum 250

százaléka lesz az eddigi 150 százalék
helyett. Azokban a háztartásokban,
ahol több személy lakik, a fenti értékhatár a jogszabályban meghatározott szorzóval módosul.
A törvény értelmében a lakásfenntartási támogatást elsősorban természetben kell nyújtani. Ez azt jelenti,
hogy az önkormányzat közvetlenül a
közüzemi (gáz, áram, távhő, szemétszállítás) szolgáltatók felé fizeti az
esedékes számlát, illetve lehetőség
szerint közvetlenül megvásárolja az
adott településre jellemző tüzelőanyagot. A támogatás megosztva is
adható: részben készpénz, részben
természetbeni támogatás formájában.
Azoknak, akik eddig is jogosultak
voltak a lakásfenntartási támogatásra,
nem kell újra igényelniük a támogatást az azt a megállapító határozatban
foglalt ideig változatlanul megkapják.
Ugyanakkor azoknak, akik eddig jogosultak voltak a gázár- vagy távhőtámogatásra, szeptember elsejétől
nem jár tovább „automatikusan“ a lakásfenntartási támogatás, azt külön
igényelni kell. A megállapított támogatás egy évig érvényes.
jk

Lassan véget érnek a nyári munkák

Karbantartás és felújítás
Jól haladnak a közterületen végzett munkák. A karbantartások
és a felújítások egy része már
véget ért, a VÜSZI Kft. munkatársai szó szerint éjjel-nappal dolgoztak az elmúlt hetekben.

előkészítése jelenleg folyamatban van.
Eszerint a jövőben házhoz menő szelektív gyűjtésre térnének át, valamint egy-

fajta kombinált rendszert alakítanának
ki a jelenlegi kizárólag gyűjtőszigetes
megoldással szemben.
bj

Jó hír a Besnyő utcában élőknek, hogy
javulnak a gyalogosközlekedés feltételei. Az áteresz építés befejezése után,
a héten megkezdődik a járdaépítés is. A
két létesítmény aszfaltozására szeptember második felében kerül sor.
Befejeződött a Rákos-patak M3-as
autópálya-Szőlő utca közötti szakaszának mederrendezése is, amit még a
nyár elején kezdtek el.
A tanévkezdésre valamennyi városi
úton elvégezték a burkolati jelek felfestését. A munkát végzők sok esetben
éjszaka is dolgoztak, hogy ne zavarják a város forgalmát. Utolsó szakaszként
már csak a parkolók jelzései maradtak hátra, a napokban várhatóan ezek is elkészülnek.
Mindezek mellett a VÜSZI folyamatosan végzi a városi utak karbantartását,
a szükséges javításokat.
jb
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100 éves polgárokat köszöntöttek Gödöllőn

Nyugdíjas pedagógusok klubja

A hatvanadik út

Búcsúgála a főtéren

Magyar táncok külhonból
(Folytatás az 1. oldalról)

A Kárpát-medence különböző tájairól
érkezett fellépőket Gémesi György
polgármester köszöntötte, majd kezdetét vette a közel két és fél órás, szünet
nélküli, az estébe érő gála. Kárpátaljai,
erdélyi, vajdasági és horvátországi szereplők tettek tanúbizonyságot arról,
hogy folklórkincsünket egy újabb ge-

ság is ismeri, tiszteli és járja. A szilágysomlyói Szederinda Citeracsoport kezdte a műsort szilágysági és alföldi népdalcsokorral, majd a nagyszőlősi Kokas
Banda játszott magyarbödi dallamokat.
Saját hagyományukat, szüreti táncukat
mutatták be a derceni Gyöngyösbokréta
Néptánccsoport tagjai. A pélmonostori
Kopogtatók Gyermek Néptánc Együttes somogyi eszközös táncokat adott

csoport szatmári táncai után a közönség
soraiban a legnagyobb csodálatot kiváló
Széki táncrenddel következett a széki
Szalmakalap Hagyományőrző Néptánccsoport. A szabadkai Szalagfűző Leánykórus moholyi népdalokat énekelt. A
szentlászlói Petőfi Sándor MKE népi
tánccsoportja székelyföldi, a brassói Sírülő Néptánccsoport mezőségi, a laskói
Petőfi Sándor MKE Ifjúsági népi tánccsoportja bagi, a csonoplyai Arany János Kultúregyesület néptánccsoportja
nyírségi táncokat, a csernáti Szakajtó
Néptánccsoport nyárádselyei táncjáté-

Fotó: Erdő Judit

Ritkán adódik olyan alkalom, hogy Gödöllőn egy héten két olyan lakost is fel lehet köszönteni, akik éppen a
100. születésnapjukat ünneplik. Gémesi György polgármester és Tamás Márta, a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájának vezetője augusztus 25-én Kindla Károlyt, egy nappal később pedig Rozsi Istvánnét köszöntötte e kerek évforduló alkalmából.

Városunkban hosszú évek óta működik a nyugdíjas pedagógusok
klubja. A klubfoglalkozások nemcsak színes programjaik miatt
kedveltek. Alkalmat adnak régi
kollégák, barátok találkozására, s
a közösséghez tartozás ténye, ha
bármily csekély mértékben is, de
enyhíti az ebben az életkorban
már gyakori magányosság érzését
is.

A klub vezetője Szatmári Béláné – Terike – szervezésével évente többször is
útra kelünk, felfedezünk ismeretlen tájakat, s az így megszerzett közös élmény
még inkább összetartó erővé válik. Augusztusban hazánk egyik távoli, természeti értékekben leggazdagabb vidékére, a Dráva-mente térségébe, Barcsra és környékére,
majd átkelve a Dráván, a történelmi Magyarország délvidékére, Eszékre is ellátogattunk. A sok-sok Terike által szervezett utak között ez különleges helyet foglalt el,
hiszen szám szerint pontosan ez volt a hatvanadik. E jeles alkalomból köszöntöttük
Őt, s kitartó, áldozatos tevékenységét oklevéllel is bizonyítottuk. Ez a természeti értékekben, történelmi emlékekben gazdag „hatvanadik” út méltó módon köszöntötte
Terikét, s maradandó élményt nyújtott mindnyájunk számára.
Hajnal Irén

Vízi lovas bravúr az Úrréti tavon

Eredményes a kézi sásirtás
A civilek által rendbe hozott Úrréti tó az elmúlt években a város egyik kedvelt pihenőhelyévé, a blahai városrész gyöngyszemévé vált. A tó és környezete karbantartásáról dr. Bucsy László irányításával folyamatosan gondoskodnak a helyiek.
Bár minden tavasszal nagyszabású összefogással kitisztítják a medret és a tó környékét, a munka az év többi részében sem állhat meg. Az elmúlt hetekben a sást rit-

neráció örökíti tovább művészi fokon.
Érdekes volt a Gödöllő Táncegyüttes
vagy az egyetemi Forduló Táncegyüttes
repertoárján i s szereplő táncokat az
adott tájegységen élők autentikus előadásában látni, mint ahogy az is büszkeséggel töltötte el keblünket, hogy a
bagi táncokat a horvátországi magyar-

elő. A találkozó legnagyobb létszámú
hagyományőrző közössége, a dicsőszentmártoni Kökényes Néptáncegyüttes meglepetésre kalotaszegi előadást
mutatott be. (Akik a megnyitón is ott
voltak, a szűkebb hazájukra jellemző
Kis-Küküllő menti táncrendet látták tőlük.) A topolyai Tátika Gyermektánc-

kot mutatott be. A gálaműsort záró
moldvai csángó táncokat a haraszti Ady
Endre MKE Ifjúsági népi tánccsoportja
ropta. A fellépőket csupán azért is elismerés illeti, mert a 36 fokos kánikulában kezdődött előadás minden szereplője állta a hőséget. De hát, mint tudjuk,
fáradt táncos nincs, csak rossz táncos. it

Zentai diákok kirándultak Gödöllőre
Zentáról, szerbiai testvérvárosunkból érkezett hétfőn egynapos
gödöllői kirándulásra egy autóbusznyi fiatal. A bácskai település
elemi és középiskoláinak legjobb tanulóiból és sportolóiból válogatott gyerekek csoportját Édes Katalin községitanács tag vezette és elkísérte őket Urbán Gábor újságíró, a zentai Eugenonline laptulajdonos-főszerkesztője. Vendégeink megtekintették a
Világfát, ahol júniusban, a Magyar Szabadság Napján állampolgársági esküt tettek zentai magyarok, s a Zenta sétány érintésével
látogatták meg a Királyi Várót. A program során a Gödöllői Királyi Kastéllyal is a Városi Múzeummal is megismerkedtek.
it

ÖRÖKÉRVÉNYŰ RITMUSOK XXI. SZÁZADI KÖNTÖSBEN

G ÖDÖLLŐI F ESZTIVÁLSIKER
Verdák, csajok, meredekre belőtt sérók, valódi
belemenős garage és rockabilly zene: ez a Naked Truckers Trio!
Az elmúlt 70 év lázadó zenéi egy helyen. Zakatol, kattog és húz, mint a fogorvos. A srácok egy
gödöllői garázsból pattantak elő, még valamikor
2009 októbere környékén, és azóta is nyomják
a rockabilly-t. A képlet egyszerű: nagybőgő,
gitár, ének, dob, és a XX. század lázadó zenéi
némileg modern köntösben, de autentikus ízzel.
Mondhatnánk, hogy a műfaj nem éppen korszerű, egyenesen ódivatú is lehetne, de szerencsére
a fiatal korosztály is egyre jobban értékeli az

élőzenét, nem csak az újraírható lemezt és a
playback ’’sztárocskákat’’. Főleg, ha abba olyan
örökérvényű ritmusok vegyülnek, amire már
50.000 éve is megmozdult elődeink lába a barlangban, vagy éppen a nem is olyan távoli múltban, az ötvenes évek Amerikájában – s valószínűleg még az űrdizsiben is erre fogják rázni,

kították a Blaháért Társasággal szorosan együttműködő Tarsolyos Lovasegylet tagjai, mivel a területet korábban teljesen elborító növényzet ismét megpróbálja visszahódítani a tó nagy részét. Mivel a korábbi technológiák nem bizonyultak eredményesnek, kézi erővel, gyökerestől szedik ki a sást, amit azután összegyűjtenek, a tóparton kiszárítják, majd a későbbiekben elszállítják.
Az embert próbáló munka eredményeként már most, négy hétvégi munkát követően
is jelentősen megnőtt a tiszta vízfelület. A lakópark felőli résszel már végeztek, a következő hetekben az út oldali területet tisztítják meg. A jó idő hátralévő részében a
nagyobb szabad vízfelületnek, míg télen nagyobb és simább korcsolyázó területnek
örülhetnek majd az itt kikapcsolódni szándékozók.
jb

Meghívó – „Kismuki“ táblaavató
Szeptember 2-án lesz 100 esztendeje, hogy útjára indult a „Kismuki“. Az
évforduló alkalmából 2011. szeptember 2-án, 13 órakor emléktábla avatásra kerül sor a Testvérvárosok útja 2. sz. alatt, az egykori megállónál.

mikor már rég nem emlékszik
ránk senki. Az együttes már lassan két éve mozgatja át alaposan
a közönséget koncertjein, melyek
nem utolsósorban Gödöllő olyan
népszerű műintézményeiben zajlottak, mint a Trafo, a 8-as Előadó, az egykori Hamvay Cafe,
vagy a Club Katlan. Persze a
Truckersnek ez idő alatt volt alkalma megcsodálni a tágabb külvilágot is: jártak már Svájcban, Németországban, Horvátországban és itthon sem tétlenkedtek: idén júliusban megnyerték a Veszprémi Utcazene Fesztivál különdíját,
és így jövőre ők képviselhetik Magyarországot a
Ferrara Buskers fesztiválon, Olaszországban.

Ha Belvárosi Napok, akkor Civil Utca!
Kedves Gödöllői „civilek”! Kedves Gödöllőiek!
Újra itt a szeptember, s ha szeptember, akkor Belvárosi Napok (volt sörfesztivál).
Ismét egy lehetőség, hogy gödöllőinek érezze magát. Egy hely, egy lehetőség, hogy kötetlenül (politikamentesen) találkozzon barátaival, vagy találjon új barátokat, ismerősöket. Egy hely egy lehetőség, hogy jobban megismerje a várost és a városban rejlő sokszínű, sokoldalú kapcsolódási pontokat. Ön is színesítse jelenlétével. Látogassa meg a Civil Utcát, ahol a városban működő civil szervezetekkel ismerkedhet meg. Ezeket a szervezeteket azért hívták életre,
hogy a város élhetőbb, élvezhetőbb legyen azáltal, hogy a városlakók életében előbb-utóbb felbukkanó problémák
orvoslásában vagy azok megelőzésében segítsenek vagy egyszerűen azért, hogy színesebbé tegyék mindennapjainkat. Lehetőség arra is, hogy valamelyik civil szervezet munkájában részt vegyen, esetleg a látottakból ötletet merítve
Ön is életre hívjon egyet. Szeretettel hívják Önt barátaival, ismerőseivel együtt a 2011-es Gödöllői Belvárosi Napokra a Civil Utcába a Gödöllői Civil Kerekasztal szervezetei!
Tehát Belvárosi Napokra fel! Keresse a Civil Utcát! Ne hagyja ki!
A Gödöllői Civil Kerekasztal tagszervezetei nevében Szabó Sándor (MNA)

2011. augusztus 31.

Kultúra

Gödöllői Szolgálat 5

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Mindent a kegyhelyről
Itt élünk, egy városban a máriabesnyői Nagyboldogasszony
Bazilikával,
jó
néhányunk
rendszeresen odajár misére,
el-elmegyünk a Mária kegyhelyként Mária ünnepeken rendezett búcsúira is, tudjuk, hogy a
XVIII. században élt főúr, Grassalkovich Antal emeltette az
épületet vagy inkább épületegyüttest, hallottuk az oltáron
őrzött, a földből csodálatos
módon előbukkant kegyszobor történetét – és mégis rengeteg új ismeretet nyerhetünk
a most megjelent Nagyboldogasszony Bazilika Máriabesnyő
című terjedelmes, szép kiállítású kötetből, Varga Kálmán
muzeológus történész nagyszabású munkájából.
Igen alapos kutatás eredményét vehetjük kézbe. Legelőször azt követhetjük, hogyan került a „koldus deák”
sorból a főnemesek közé az 1694-ben
született Grassalkovich I. Antal. Mi
késztette arra, hogy miután jelentős
vagyonra tett szert, templomokat
építtessen szerte a hazában. Milyen
volt a kor, mely erre ösztönözhette?
És milyen a maga, valamint családtagjai lelkülete, hogy újabb és újabb
tettekre sarkallta?
Legjelentősebb alapítása, a máriabesnyői kegytemplom helyére eredetileg csak egy kis lorettói kápolnát állíttatott. Mi a lorettói kápolna? S ezt,
a hajdani magvát a templomnak hol
találjuk meg most?
Az időbeni történések szerint következnek egymás után a fejezetek. A
lorettói kápolna 1759-1761-ig épült.
Ez idő tájt találták meg a kezdettől

kegytárgynak tekintett Mária-szobrocskát is. A hívő emberek seregleni
kezdtek a csodás esemény helyszínére. Szükségessé vált, hogy szerzeteseket hívjanak ide, telepítsenek le
itt, hogy a zarándokok lelki gondozását ellássák. Előbb kezdődött el a
rendház építése, mint a templomé, a
kettő 1763-1771-ig készült el.
Olvashatunk, képeket láthatunk róla, milyen volt a templom a kezdeti
időkben. A legmeglepőbb talán, hogy
mennyire megváltozott mára a homlokzata. Megismerkedhetünk az építés munkáját végző mesterekkel. A
templom felszerelésével, ereklyékkel, műtárgyakkal, ikonográfiával.
Nem mellékes kérdés, hogy milyen
gazdasági háttérrel rendelkezett a
kegyhely. A szerzetesek szegénységi
fogadalmuk szerint semmiféle anyagi
javakkal nem rendelkezhettek. Megélhetésüket elsősorban adománygyűjtésből fedezték. Kegyuraik, a Grassalkovichok is segítették őket, például különösen szükség volt erre, mikor II. József császár betiltotta a koldulást.
Sok érdekességet tudunk meg a
könyvből a kegyhely mindennapjairól, a szerzetesi életformáról. Némely
szerzetesről személyes portrét is kapunk, ahogy haladunk előre az időben, egyre többükről, s már fényképekről is néznek ránk.
A Grassalkovich család kihalása,
1842 után váltották egymást a kegyhely kegyurai, miként a gödöllői kastély tulajdonosai is. Megjelent a királyi család Gödöllőn is, Besnyőn is.
Jelentős átalakítások következtek be
a templomban és környékén. Csak
egy valami nem változott soha: a hívek hűsége.

Gödöllői Városi Múzeum

Őszi programkavalkád
Gazdag program kínálattal várja a látogatókat az ősz folyamán a Gödöllői Városi Múzeum
mind a Hamvay kúria épületében, mind a megújult és megszépült Királyi Váróban. Az intézmény a következő hónapokban országos rendezvénysorozatoknak is részese lesz.
A városi múzeum számára is szép
feladatot jelentett a Gödöllői Barokk
Év eseményeibe való bekapcsolódás;
az ehhez kötődő időszaki kiállítása,
ami Grassalkovich I. Antal idejének
paraszti életét mutatja be, sok érdeklődőt vonz. Ehhez, és a kastély nemrégiben megnyílt Kincses templomok
című időszaki kiállításához, valamint
a Barokk Év évfordulóihoz kapcsolódik az a tudományos konferencia is,
amit szeptember 16-án rendeznek. A
két intézmény összefogásával megvalósuló tanácskozáson többek között
Poór János, az ELTE tanára tart majd

előadást, aki Grassalkovich életművét
segít elhelyezni a magyarországi barokk korban.
Az elmúlt években egyre népszerűbbé vált a Kulturális Örökség Napok országos rendezvénysorozata,
amelybe városunk is minden évben
nagy sikerrel kapcsolódott be. Így

lesz ez az idén is. A városi múzeum –
így a Királyi Váró kiállítása – szeptember 17-18-án ingyenesen lesz látogatható. Az időszaki kiállítást ezeken a napokon Fábián Balázs tárlatvezetésével tekinthetik meg, azok számára pedig, akik a múzeum épületének izgalmas történetéről szeretnének többet megtudni,
Őriné Nagy Cecília tart előadást. Az intézmény a gyermekek számára is izgalmas
programmal készül. Kerényi B.
Eszter Angyali kalandozás
című
könyve alapján tehetnek
sétát Gödöllő belvárosában, együtt fedezve fel az
itt található barokk emlékeket.
Sok újdonságot és érdekességet ígér az október
13-án megnyíló, gyűjteménygyarapodást bemutató kiállítás
is, amit az elmúlt években a folyamatosan foglalt kiállítótér miatt nem tudott megszervezni a múzeum. Most
azonban úgy döntöttek, a karácsonyi
kiállítás és vásár helyett azokat a tárgyakat tárják a látogatók elé, amikkel
az intézmény gazdagodott. A cser-

Az I. világháború, majd a trianoni
határok meghúzása után talán gazdagabb lett a hitélet Máriabesnyőn,
mint bármikor. Egészen a szerzetesrendek 1950-es feloszlatásáig. Részletesen olvashatunk arról, mi történt a
szerzetesi közösségekben a II. világháború és a későbbi feloszlatás idején. Szép jelenetet idéz fel egy visszaemlékezés: senki sem írta alá az ívet,
melyen az állt: „rendem kötelékéből
kilépek”.
A folytatás már majdhogynem a
szemünk előtt zajlott, egészen Tamás
atya, Nagy László Tamás tartományfőnök haláláig.
Nem maradnak ki a könyvből azok
sem, akik valamilyen munkával segítették a kolostor életét vagy akik
búcsús csoportokat vezettek. Függelék, adattár egészíti ki a történeti
leírásokat: Imák, énekek és versek a
besnyői Szűz Máriához. A kegyhelyhez köthető ponyvairodalom. Feliratok és táblák a belső terekben. A templom külső homlokzatának jelei és táblái. A templom és a kolostor környezetében levő monumentumok feliratai. A sírboltok és a kapucinus temető
adatai.
(Varga Kálmán: Nagyboldogasszony
-nádBazilika Máriabesnyő)
készgyűjteményhez és a Művésztelephez kapcsolódóan is sok új anyagot
kaptak, de vásárlásra is nyílt lehetőségük. Az új szerzeményeket február
közepéig láthatják majd az érdeklődők.
Évente visszatérő országos program
a
Múzeumok
Őszi
Fesztiválja, amelynek idén a Gödöllői Városi Múzeum is részese
lesz. A rendezvénysorozatba való bekapcsolódást pályázati forrás teszi lehetővé, aminek köszönhetően megszépül a belvárosi aluljáró is. Kerényi B. Eszter
vezetésével a gyerekek barokk
motívumokkal díszítik majd a létesítményt.
A vasúttörténeti és helytörténeti
kiállítás a megnyitás óta töretlen népszerűségnek örvend, s a vártnál jóval
nagyobb érdeklődés kíséri. Egyre

Itáliai hangulat a városi piacon

Terecske a terecskén
többen kötik össze a kastély és a királyi váró megtekintését, és nő a nagy
létszámú csoportok bejelentkezése is.
Bár az első félévben a Királyi Váró
megnyitása és a Barokk Év programjaiba való bekapcsolódás jelentős
munkát adott a múzeumnak, a tervek
szerint év végére elkészül a Gödöllő
monográfia II. része. A városunk történetét feldolgozó kiadvány a most
megjelenő két kötetben 1867-től,
azaz a kiegyezéstől 1945-ig, a II. világháború végéig mutatja be Gödöllőt, számtalan érdekes információval,
pontos adattal kiegészítve eddigi
jk
helytörténeti ismereteinket.

A hét végén ismét színielőadás várta az érdeklődőket a városi piacon. A
Garabonciás Színtársulat ismét műsorra tűzte Goldoni: Terecske című darabját. A velenceiek szerelmes-féltékeny története ismét sokaknak nyújtott
kellemes nyáresti szórakozást.
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MŰALKOTÁSOK GÖDÖLLŐN
Városunk gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet, amelyek között megtalálhatók az elmúlt
századokból reánk maradt művek, és a kortárs alkotók munkái is. Most induló sorozatunkban
ezekkel ismertetjük meg olvasóinkat, de érdekességeket tudhatnak meg azokról az alkotásokról
is, amiket már csak a festmények, fényképek őriztek meg számunkra.

Amerigo Tot: A Mag apoteózisa
„A Mag-nak az apoteozisát akartam
megcsinálni bronzból...A mag az egy
általános gondolat,nemcsak a mag,
mint növény, hanem a mag, mint kezdet,a biológia. Mint gondolat összetartozik mag és föld és nő...” Amerigo
Tot vallott így a Szent István Egyetem auláját díszítő monumentális
bronz domborműről.
A 120 négyzetméteres alkotás a bejárattal szemközti falon kapott helyet.
Az ötlet, hogy az Olaszországban élő
művész alkotása díszítse az egyetem
új épületét Zöldy Emilnek, a beruházás építész főtervezőjének köszönhető, akire egy római útja során nagy
hatást gyakorolt a művész két alkotása. Az elkészítésről 1978. decemberében írták alá a megállapodást, az
ünnepélyes avatásig azonban csaknem öt évnek kellett eltelnie.
Eredetileg – a Vatikán kiírására – a

Üdvözölte az alkotás organikus,
plasztikai formarendjét, gondolati
tartalmát. A megbízást – szerencsénkre – mégsem Amerigo Tot kapta meg
a vatikáni megrendelőktől, hanem
egy olasz és katolikus művész.
A hazai megvalósítás sem volt egyszerű. Az egyetem új, nagy épületében éveken át csupasz falak fogadták az aulába érkezőket. A művészeti megoldásokra vonatkozó pályázati kiírások sikerteleneknek bizonyultak. Amikor kiderült, hogy Tot
művét szeretnék itt elhelyezni, a művészvilág új pályázati kiírást követelt
a kulturális tárcától, ám az ismét
nyertes nélkül zárult.
Következtek a finanszírozási akadályok. A pénzügyminiszter kijelentette: nem fizet devizában a szobrásznak, fogadja el a forintot. A művész

bronz alkotás hazaszállítása, itthon
kell a gipszmintát felnagyítani és elkészíteni. A mintákat, a Petőfi Csarnokban helyezték el, (csak ott fért el)
elkészült az eredeti méret, következhetett a bronzöntés, majd a falerősítés(!) az egyetemen, s végül az ünnepélyes átadás 1983-ban.
A “Mag megdicsőülése”
A helyszíni szerelést májusban
kezdték el, s szeptember 5-én, a tanévnyitó alkalmával került sor az avatásra, amelyen nagy ünneplésben részesült a betegen is résztvevő Amerigo Tot.
Az avatási beszédet Juhász Ferenc
mondta el. „A kezdet gyötrelme és
reménye” – így fogalmazott a költő
az alkotásról, amit Boldizsár Iván egy
más alkalommal monumentális ateista oltárképnek nevezett.

Szent Péter Bazilika utolsó kapujára
készült az Apoteosi det seme című
mű. A sokat reformáló pápa, VI. Pál
tetszését nyilvánította a pályázatról.

válasza: itthon akar építkezni, nem
gond a “hazai valuta”. További problémát jelentett, hogy Rómából nem
volt megoldható 120 négyzetméter

Források:
www.szie.hu. Romány Pál, ahogy történt
Romány Pál: Emlékezés Amerigo Totra
www.szoborlap.hu

Az összegyűjtött tudást közkinccsé tette

Ötven évvel ezelőtt TIT szervezet alakult Gödöllőn
Sokan vannak ma már, főleg a
fiatal nemzedékek tagjai között, akiknek az a betűszó, hogy
„TIT”, nem ismerős. Nem hallottak róla gyermekként, iskolai
éveik alatt, későbbi tanulmányaik, mindennapi és kulturális
életük során sem; ezért is érdemes lehet figyelmünkre közművelődésünk közelmúltjának
rangos és kitüntetett szereplője.
A magas színvonalú tudományos ismeretterjesztés Magyarországon az
1841-ben alakult Királyi Magyar Természettudományi Társulat és az 1901ben létrejött Magyar Társadalomtudományi Társaság nyomdokain szerveződött Természet és Társadalomtudományi Ismeretterjesztő Társulat
(TTIT) néven 1952-ben.
Ez az országos szervezet fő feladataként az általános műveltség fejlesztését, a politikai-világnézeti nevelést,
valamint a szakmai ismeretek gyarapítását jelölte meg. Működési formája
értelmiségi tömegszervezet volt. Létrejöttét sorban követték a megyei,
majd a városi-járási szervezetek;
1958-tól az elnevezés Tudományos
Ismeretterjesztő Társulatra (TIT) változott.
A Pest megyei szervezet 1953-ban
alakult meg. A gödöllőiek már ebben a
szervezetben is jelen voltak. Dr. Baskay Tóth Bertalan a mezőgazdasági tudományok kandidátusa a megyei újság
szeptember 16-i számában „Tegyük a
nép közkincsévé az agrártudományt”
címmel a mezőgazdasági ismeretterjesztés jelentőségét hangsúlyozta és
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üdvözölte a megyei szervezet közelgő
megalakulását. Az újonnan létesült
szakosztályok közül az egyik legnagyobb létszámú, az agrártudományi
volt – az alapítók között jó néhány gödöllői egyetemi oktatóval.
Előadásokat tartottak ezüstkalászos
gazdatanfolyamokon, szövetkezeti esteken, asszonyok klubjában.
Az akkor még község, de járási
székhelyű településünkön 1961. február 17-én jött létre a gödöllői járási
szervezet. Az elnök dr. Pecznik János
egyetemi docens, a titkár Kemény
György egyetemi nyelvtanár lett. A várossá válástól, 1966-tól járási-városi

Fontos szerepe volt a szervezetnek a
város és az egyetem közötti, akkortájt
még csak kialakulóban levő kapcsolat
erősítésében is.
A szervezet tagja lehetett minden értelmiségi, aki célkitűzéseivel egyetértett és vállalta az ismeretterjesztő
munkát. A tagság összetétele a képzettség, életkor, ideológiai felfogás és
a szervezetbe történő belépés motivációja szerint is rendkívül sokszínű volt.
A társulat tagsága az ötévente tartott
közgyűléseken választott elnökséget.
Elnök volt 1961-90 között Dr.
Pecznik János, 1990-ben Dr. Mundruczó János, elnökhelyettes Dékán

Közgyűlés az egyetemen, 1977. március 20-án
szervezetként működött a város mellett huszonhat járási községgel. Több
száz tagja sok ezer előadást, számtalan
rendezvényt tartott. Munkájuk értéke
szinte felbecsülhetetlen, hiszen nem
pusztán csak ismereteket terjesztettek,
hanem közérthetővé, személyes magatartásukkal hitelessé is tették azokat.
A közel harminc éven át végzett átlagon felüli, minőségileg is kiemelkedő ismeretterjesztő munkát elsősorban az egyetem jelenléte tette lehetővé.

Antal, majd Dr. Mundruczó János.
Titkárok voltak: Kemény György,
Kovács Tibor, Hajnal Irén, Szőke Andor, Dr. Szécsi Lászlóné, Madarászi
László.
A gödöllői szervezet megyei tisztséget betöltő tagjai: Dr. Cselőtei László, Dr. Mélykuti Csaba ügyvezető alelnök, Dr. Baskay Tóth Bertalan mezőgazdasági, Bálványosiné Dr. Gelencsér Katalin pedagógiai, Dr. Gergely
Péter fizikai, Vogl Magdolna idegen

Vitézi tiszteletadás

Emlékezés Horthy Istvánra
A Történelmi Vitézi Rend minden
évben megemlékezik vitéz nagybányai Horthy István kormányzó
helyettes, tartalékos repülő-főhadnagy halálának évfordulójáról. A rend meghívására az idén
is több párt és civil szervezet is
tiszteletét tette a rendezvényen
és elhelyezte közös koszorúját.
Horthy István becsültebeli ügynek tartotta a katonai és repülős szolgálatot, bár
bevonulását annak idején az országgyűlés ellenezte. Tragédiájának körülményei mai napig sem tisztázódtak, mivel korának egyik legképzettebb pilótája volt, társai és a
szakemberek ma
sem fogadják el
azokat a feltételezéseket,
mi
szerint saját hibájából zuhant le
és vesztette életét.
A
gép
konstrukciós hibája szóba jöhet,
de sokan ma is

inkább a német szabotázst tartják valószínűnek. Abban, hogy ez utóbbi kizárható-e, maga a kormányzó sem foglalt
egyértelműen állást. A „kiskormányzó”
ugyanis – mivel nyíltan vállalta azon véleményét, hogy Németországnak nincs
esélye a győzelemre – folyamatos német megfigyelése alatt állt. Nem csak
katonaként, hanem gazdasági szakemberként is kiváló volt: a MÁV vezetőjeként például 5000-ről 22.000-re növelte
a munkahelyek számát.
Horthy Istvánnak ma csak egyetlen
szobra ismert Magyarországon, a gödöllői kastélyparkban felállított alkotás.
jb

MÁRIABESNYŐI NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKA
KISBOLDOGASSZONY NAGYBÚCSÚ, 2011. SZEPTEMBER 3-4.
A búcsú programjai:
SZOMBATON:

18 órától rózsafűzér
19 órától ünnepi vigília szentmise, gyertyás körmenet
22 órától Keresztút
23 órától Szentségimádás
24 órától Temetői áhítat
VASÁRNAP:
9 órától Rózsafűzér
10 órától ünnepi Püspöki szentmise, körmenet. Főcelebráns:
Kisboldogasszonykor: Dr. Varga Lajos váci segédpüspök Úr
14 órakor Loretói Litánia
Máriabesnyôi Nagyboldogasszony Bazilika,
2100 Gödöllő, Kapucinusok tere 1.
Telefon/Fax: +36/28-414-425 mbesnyo@invitel.hu www.mariabesnyo.hu
nyelvi szakosztály elnök, Dr. Csighy
Tibor, Hajnal Irén szaktitkár. A hetvenes évek végére a taglétszám a kezdeti
ötvenről mintegy háromszáz főre
emelkedett, az évenkénti rendezvények száma az ezret is meghaladta. Ez
akkor az országos átlag több mint kétszerese volt.
Változatos ismeretterjesztő tevékenységük kiterjedt minden rétegre és
korosztályra. Többek között voltak
diákfoglalkozások, szülők, nyugdíjasok akadémiái, szabadegyetemek, ankétok, dunai hajókirándulások, gombász szakkörök, kiállítások.
Előadásokat tartottak kertbarátállattenyésztő körökben, tanfolyamokon.
Idegenvezető-képzést szerveztek, s
megindították a csoportos gödöllői
városnéző sétákat.
Kiemelkedő színvonalú volt a Dr.
Varga Zoltán járásbírósági elnök irányításával működő jogi szakcsoport
tevékenysége. A városi pártbizottság
kezdeményezésére szerveződött a
propagandisták és TIT előadók klubja.
Az ismeretterjesztő munkára készített fel az egyetemen a hallgatói TIT
csoport.
Tanár vezetői az évek során Dr. Villányi László, Dr. Lehota József,
Dr.Vági József, diákvezetők Csillag
Sándor, Ángyán József, Kuslits Károly voltak.
Az 1981-ben átadott művelődési
központban (ma Művészetek Háza)
kialakított korszerű természettudományi laboratórium megvalósulásához az akkor már széles körben elismertté vált helyi TIT szervezet harcolt
ki nagyfokú támogatást a TIT Országos Központtól, és Gödöllőn is megkezdte a tehetséggondozást szolgáló
„Kis Biológus, Fizikus, Kémikus és
Matematikus Tudománybaráti körök”

működtetését. Mivel a nyolcvanas
évektől a művelődési intézmények fokozatosan önállósodtak, és egyre inkább átvették a közművelődés szervezését, így a társulat szerepe folyamatosan háttérbe szorult.
Gödöllőn az utolsó nagyobb rendezvény az 1989-ben az egyetemen
tartott Családóvó Nyári Egyetem,
több mint száz önkéntes, szociális
munkás, pedagógus és lelkész résztvevővel. Szervezője Bálványosiné dr.
Gelencsér Katalin, a megyei pedagógiai szakosztály elnöke volt.
Az egyhetes programot valójában a
gödöllői intézmények rendezték, a
TIT ekkor már csak a nevét adta hozzá.
A bekövetkezett politikai változások hatására 1990 májusában a helyi
szervezet megszűnt, de megalakították a TIT Gödöllő és Környéke
Egyesületet, ami küszködve még
1997-ig létezett.
A mintegy harminc évig működő
szervezet az értelmiségiek aktív rétege számára lehetőséget biztosított a
szereplésre, a különösebb elkötelezettség nélküli véleménynyilvánításra.
Szerepe a tudományok terjesztésében, a társadalmi tudat formálásában vitathatatlan.
Tagjai igazi népművelői küldetéssel
közösségeket teremtettek, melyeknek
ma már egyre fogyatkozó egykori tagjai a múltat megszépítő nosztalgiával
gondolnak vissza ezekre az időkre.
Mindezekért itt egy késői köszönet
mindnyájukat megilleti.
A szervezet hiteles történetét múzeumunk őrzi, és tisztelettel várja az esetlegesen még fellelhető dokumentumokat, személyes visszaemlékezéseket.
Hajnal Irén, a szervezet egykori titkára
Tóbiás Csaba Sándor,
Gödöllői Városi Múzeum

2011. augusztus 31.

Goldendoodle vagy Schnoodle

Dizájn kutyák világa
A cockapoo vagy cockerpoo egy design
kutyafajta, amelyet az egyenlő részben
keresztezett cocker spániel és az uszkár
(pudli) keverékéből tenyésztettek ki.

A cockapoo az 1960-as években kezdett népszerűvé válni az Amerikai
Egyesült Államokban. A tenyésztésnél
igyekeztek a fajtatiszta elődök pozitív
tulajdonságait átruházni a cockapoora.
Azok a keverék kutyák, amelyeket az
uszkár és más kutyafajták keresztezéséből tenyésztettek ki, mint a labrador
retriever (Labradoodle), a golden retriever (Goldendoodle), a máltai selyemkutya (Maltipoo) és a schnauzer
(Schnoodle) számos előnyös tulajdon-

Gödöllői Szolgálat 7

Élő-Világ

előnye, hogy sokszor kevesebb, genetikai okokból származó egészségügyi
problémával rendelkeznek. Az AKC
(American Kennel Club) által regisztrált

cocker spániel és uszkár szülőket kell
választani, bizonyítható egészségügyi
háttérrel és ismert vérmérséklettel.
A cockapoo kutyát négy méretben
tenyésztik:
– cockapoo teacup (teáscsészényi) - 2,2
kg alatti
– toy - 5,5 kg
– törpe- 5,8 -8,1 kg
– maxi-8,6 kg feletti változatok
A méretet a fajtatiszta szülők határozzák
meg, a toy és a törpe nagyság esetében

és az uszkár fele-fele arányú keresztezéséből kitenyésztett kutyafajta. A labradoodle és később a cockapoo korai sikerén felbuzdulva a kanadai és az egyesült államokbeli tenyésztők kezdték el
először a goldendoodle-t kitenyészteni,
eredetileg goodle-nak nevezték el ezt a
fajtát. A hím magassága 48-60 cm, súlya
25-33 kg, a nőstény magassága 50-58
cm, súlya pedig 20-30 kg. A goldendoodle toy vagy a törpe változat magassága 32-51 cm, súlya pedig 11-20 kg.
A legtöbb goldendoodle tenyésztő
nem veszi figyelembe az első, keverék
generáció életerős mivoltát és a heterózis-hatás előnyeit. Annak érdekében,
hogy nagymértékben csökkentsék a
szőrzet hullajtását és az allergia lehetőségét, „visszakereszteznek“, vagyis a
goldendoodle-t ismét uszkárral párosítják. Ilyeténformán az uszkár génjei háromnegyed részben, az aranyretrieveré
pedig egynegyed részben lesznek jelen
az új kutyafajtában. Függetlenül a kutyafajtától, amelyet megvásárolni szándékszunk, mindig kérjünk bizonyítványokat mindkét szülőről!
A goldendoodle általában világos színű, 7-24 cm hosszú szőrét nem hullatja.
Bársonyos szőrzete lehet hullámos,
egyenes vagy göndör is. A kutya színeinek skálája egészen a hagyományos
fehér és krémszíntől, a sárgabarack, a
barna, a csokoládébarna, az ezüst, a
szürke, a fekete és a tarka változatig terjed. Szükséges a napi fogmosás és a
szőrzet rendszeres kefélése és nyírása. A
kutyát ritkábban fürdessük, mert
könnyen kiszárad a bőre. A golden-

A gyógyító zsálya
A zsálya (Salvia officinalis) az egyik
legrégebbi gyógynövény. Ezt bizonyítja
latin neve, hiszen a „salvia“ jelentése
gyógyítani. Az ókori görögök és rómaiak a rozmaringgal együtt húsok tartósítására használták, az akkori gyógyászatban főleg izzadásgátlóként alkalmazták.
Dél- és Közép-Európában a középkor
elejétől termesztették a kertekben fűszer- és gyógynövényként.
– Az ajakosvirágúak (Labiatae) családjába tartozó, évelő, örökzöld félcserje 80
cm magasra is megnő. Szára fás, szőrös
levelei hosszúkásak vagy oválisak, színük szürkészöld. A hajtásvégeken nyíló
virágok az ibolyakéktől a világoskékig
változhatnak. Erős fűszeres, enyhén keserű aromájú növény. Míg Dél-Európában tömegesen terem, nálunk termeszteni kell. A fiatal növény kezdetben
rendkívül lassan fejlődik, magas hőmérsékletet, nedvességet igényel. A több
éves bokrok már jól tűrik a szárazságot,
de fényigényük továbbra is nagy. A zsálya árnyékban megnyúlik, a levelek elhalványodnak, és illóolaj-tartalma is jelentősen csökken.
– Illóolaja tujont, kámfort, borneolt,
eukaliptolt, linaloolt tartalmaz. A zsályának ezenkívül még nagyon sok hatóanyaga ismert: például cserzőanyagok
(rozmaringsav, oleánolsav), diterpének
és flavonoidok. E sok minden jónak köszönhetően felhasználása is rendkívül
széleskörű.
– Forrázata torokgyulladásnál, szájbetegségeknél öblögetésre, belsőleg pedig
izzadás és bélhurut ellen nagyon jó. A
zsályalevél nyugtató és vérzéscsillapító
hatású. Teája köhögés és rekedtség ellen
javasolt. A levél nedvével rovarcsípé-

seket és kisebb duzzanatokat kezelhetünk, a bőrön lévő foltokat elhalványíthatjuk. Egy csésze zsályatea étkezés
után serkenti az emésztést.
– Fürdőként aranyérbántalmak ellen
hatásos.

– A zsálya szárított levele ruhák közé
rakva elűzi a rovarokat.
– Tujontartalma miatt terhesség és szoptatás alatt nem javasolt! Túladagolás
esetén epilepsziás görcsök, szédülés,
szívpanaszok, gyomorproblémák léphetnek fel. Napi 6 grammnál többet nem
szabad fogyasztani belőle.
– Leveleit felhasználhatjuk frissen és
szárítva is. A konyhában is széleskörűen
alkalmazható a zsálya, de erős aromája
miatt óvatosan bánjunk vele. Virágait
salátába keverhetjük. Bármilyen húshoz, sajtokhoz, tésztafélékhez finom.
– Nálunk a legnagyobb kedvenc a baconba csomagolt zsályás csirkemáj,
mely létét a véletlennek köszönheti.
Mindig rozmaringgal csináltam, de egyszer már a főzés kellős közepén derült
ki, hogy elfogyott. Csak zsálya volt itthon a hasonlóan illatos cuccok közül,
gondoltam, nagy baj nem lehet. Hát
nem is lett! Azóta vagy csak zsályával
(meg egy kis frissen őrölt fekete borssal), vagy zsályával és rozmaringgal készítem. A csirkemáj egyébként kicserélhető aszalt szilvára, úgy se rossz.
ek

A madarak megdöbbentő rokoni viszonyai

sággal bírnak és rendkívül népszerűek.
Ez azért lehetséges, mert az uszkár nagyon intelligens kutya, alig vagy szinte
egyáltalán nem hullatja szőrét, szagtalan

az anyaállat a cocker spániel, az apa pedig az uszkár. A cockapoo általában nem
hasonlít a szüleihez, de sok sajátosságot
hordoz mindkettőtől. Lelógó farka lehet
egyenes vagy kunkori és nagy,
kerek, barna szemei intelligenciát sugároznak. A fülei középhosszúak és lelógnak. Minden
szín elfogadott, a hosszú szőrzet
pedig lehet egyenes, hullámos
vagy akár göndör is. Mivel nem
hullatja szőrzetét, rendszeres kefélés és nyírás szükséges, és a
fogmosást sem ajánlott elhanyagolni!
A cocker spániel hajlamos olyan
szembetegségekre, mint a szürbundáját hipoallergénnek tartják. Ezek a ke- és a zöldhályog (glaukóma) valadomináns tulajdonságok átöröklődnek mint a progresszív retina-atrófia. Egyéb
az első generációs tenyésztett kisku- egészségügyi problémák is jelentkeztyákra is, emiatt nő a kereslet is irántuk.
hetnek a tenyésztésre kiválasztott spáEzeknek a keverék fajtáknak a másik nieleknél, így a fülgyulladás, allergia és
könyökizületi diszplázia. Az
uszkárok szív- és bőrbetegségre, térdficamra, valamint
2011. augusztus 24-én elveszett Gödöllőn a
szembetegségekre hajlamoLázár Vilmos u. 58-ból Dásenka, a 4 éves törpe
sak, beleértve a szürke- és a
schnauzer szuka, kisfiam kedvenc kis társa.
zöldhályogot. Ezért szükséges tájékozódni a kutyák
örökletes betegségei iránt és
két különböző fajta keresztezésénél tesztelni a szülőket.
Ezzel a módszerrel megvalósítható a cockapoo hibridkutya genetikai úton örökölhető betegségeinek kiszűrése.
A goldendoodle (vagy golden doodle) a golden retriever

doodle tökéletes családi kutya, nagyon
szereti a gyermekeket. Élénk és mozgékony, akár sportolásra is kiképezhető.
Engedelmes és megbízható vakvezető
kutyát lehet nevelni belőle.
A goldendoodle fajtatiszta felmenőitől örökölheti az egyes betegségek
iránti hajlamot. Az uszkárok egészségügyi problémái közül a leggyakoribb a
szív- és a bőrbetegségek, a térdkalács ficam és a szem betegségei, a szürke- és a
zöldhályog. A golden retriever átörökítheti az olyan mozgásszervi betegségeket, mint a csípő- és könyökízületi
diszplázia. Jelentkezhetnek olyan szem-

Elveszett kutya

A megtaláló vagy nyomra vezető magas
jutalmat kap! Kérjük segítsenek!
Tel.: 20/388-7112 vagy 20/256-2210

betegségek, mint a progresszív retinaatrófia, a fiatalkori szürkehályog és
szív-aorta szűkület (SAS) valamint
pajzsmirigy problémák is. Az OFA és a
CERF által tenyésztésre alkalmasnak
minősített szülők esetében erősen lecsökken a genetikai betegségek átörökípts
tésének lehetősége.

CICA GAZDIT KERES
Egyedül maradt 7 éves ivartalanított nőstény cica (Helén)
– fehér, más cicát nem tűrő – szerető gazdit vár, ill. 3 db 2
hónapos tarka cica elvihető. Tel.: 20/996-7608.

A genetikai vizsgálatok jelentőségét mi
sem támaszthatja alá jobban, mint a madarak gyakorta megdöbbentő rokoni viszonyai: mióta például kiderült, hogy a
madarak közelebbi rokonságban állnak
a krokodilokkal, mint a teknősökkel, a
hüllők osztálya mint rendszertani fogalom elvesztette létjogosultságát.
A madarak osztályán belül is egyremásra fedeznek fel meglepő rokoni kapcsolatokat. Német kutatók most egyértelműen bizonyították, hogy a sólymok a többi ragadozó madárral ellentét-

ben – ironikus módon – nem tartoznak a
sólyomalakúak (Falconiformes) rendjébe. A sasokkal és ölyvekkel való hasonlóságuk nyilvánvalóan az azonos életmódból fakadó párhuzamos (konvergens) evolúcióra vezethető vissza, ám
közelebbi rokonságban állnak a papagájokkal és az énekesmadarakkal.
A vizsgálattal a madarak családfájának egyik legellentmondásosabb részét
sikerült megfejteni – közölte Alexander
Suh, a Münsteri Egyetem molekuláris
biológusa a Der Standard című osztrák
lap internetes kiadása szerint. – Immár
biztosan meg lehet állapítani, hogy mely
társaikkal állnak legközelebbi rokonságban a madárfajok több mint felét kitevő énekesmadarak (verébalakúak –

Passeriformes). Míg korábban a kutatók
úgy vélekedtek, hogy a harkályok vagy
a kakukkfélék töltik be ezt a szerepet,
most már egyértelmű, hogy a papagájok
helyezkednek el hozzájuk legközelebb a
családfán. Az új ismereteknek érdekes
neurobiológiai következményeik is van-

nak. A papagájok és az énekesmadarak
ugyanis egyaránt képesek éneket tanulni. Közeli rokonságuk arra enged következtetni, hogy közös ősük, amely
rendelkezett e képességgel, feltehetően
már 30 millió évvel korábban „dalra
fakadt“, mint ahogy eddig gondolták. A
földtörténeti középkor (triász, jura, kréta) dinoszauruszai ezek szerint egy madárcsiviteléstől hangos világban éltek. A
felfedezést úgynevezett ugró gének
vizsgálata tette lehetővé: ezek az évmilliókon át állandó „molekuláris kövületek“ ugyanis a papagájok és az énekesmadarak génkészletében is ugyanott helyezkedtek el.
A kutatók a Nature Communications
című szaklapban ismertették részletesen
pts
felfedezésüket.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Szeptember 3-4-én, 9-11 óráig:
Kovavet Kisállatrendelő
Rendel: dr. Varga Ferenc
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Tel.: 20/4823-058.
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Világrekord siklóernyővel

Lovassport – Kettesfogathajtó-vb, Conty

Ötödik világrekord a levegőben

Lázár Vilmos: csapat és egyéni 4. hely

A gödöllői Felhőút Sportrepülő
Egyesület pilótája, Szabóné Koleszár Edina augusztus 17-én
motoros siklóernyős női világcsúcs teljesítményt ért el „Repülés zárt pályán, korlátozott üzemanyaggal” kategóriában, 130,3
km-es eredménnyel.

Sajnos nem az előzetes elvárások szerint alakult a magyar kettesfogathajtó csapata világbajnoki szereplése az elmúlt hétvégén, a franciaországi Contyban megrendezett kettesfogathajó-világbajnokságon. A magyar csapata, élén Lázár Vilmossal a negyedik helyet szerezte
meg a rendkívül erős mezőnyben, valamint egyéniben is a 4.
helyen végzett Lázár.

A cél egy előre kijelölt útvonal megrepülése volt, maximum 7,5 kg üzemanyag felhasználásával. A három és fél
órás repülést a Hatvan/KerekharasztAlattyán-Tófalu-Hatvan/Kerekharaszt
útvonalon hajtotta végre. A teljesítmény
2%-kal jobb, mint a jelenleg érvényes
férfi világrekord. A sportolónak ez a harmadik világrekord teljesítménye, amely
Egy korábbi rekord után

megdönthetné a férfi kategóriás világcsúcsot is, de a Nemzetközi Repülő
Szövetség (FAI) sportkódexe a könnyűrepülők osztályában a biológiai nemet
veszi figyelembe az értékelésnél. A világrekord ratifikálását az FAI végzi,
végeredmény október-november táján
várható. Az előzetes szakértői elemzések alapján a feladat teljesítése sikeres
volt. A két gyermekes családanya 16
éve, Gödöllőn kezdte pályafutását ejtőernyősként és siklóernyősként, motoros
siklóernyővel 7 éve repül. Eddig öt érvényes világrekord tulajdonosa, ebből
négy a mai napig megdöntetlen. A nemzetközi pilótatársadalom körében tisztelet övezi a magyar pilótákat, a sportrepülés minden ágában – motoros és vitorlázó műrepülés, siklóernyős akrobatika, motoros és motor nélküli
siklóernyőzés, motoros sárkányozás, vitorlázórepülés, ejtőernyőzés –
szűkös forrásaik ellenére szép eredményekkel, világrekordokkal, világés Európa-bajnoki címekkel büszkélkedhetnek kiváló hazai sportolóink.
-ll-

„ ÁDÁM LÁSZLÓ” NEMZETKÖZI NŐI
RÖPLABDA EMLÉKTORNA
Időpont: 2011. szeptember 2-4. között
Helyszín: SzIE Sportcsarnoka Gödöllő Páter K. u., valamint UTE sportcsarnok és Bp. Sashalom tér 1.
A torna célja: Emléket állítani Ádám
Lászlónak, a gödöllői röplabdázás hajdani meghatározó személyének.
Felkészülési lehetőséget adni a résztvevő csapatok számára a 2011/2012
bajnoki évre
Résztvevő csapatok:
UK Bratislava (Szlovákia), Spisska
Nova Ves (Szlovákia), Miskolci VSC,
Újpest (UTE), TEVA Gödöllői R.C.
A torna lebonyolítása: A torna körmérkőzéses rendszerű. Egy mérkőzés
három nyert játszmáig tart.
Helyezések: A győztes csapat 2, a
vesztes 1 pontot kap. A végeredményt
a pontok száma, annak egyenlősége
esetén a játszmaarány, ha az is egyenlő, akkor az egymás elleni eredmény
dönti el.
Díjazás: A torna győztes csapata egy

évig védője az „ Ádám László Vándorserleg”-nek. A résztvevő csapatok oklevél díjazásban részesülnek, valamint
a legjobb ütő játékos, a legjobb feladó
és a legjobb mezőny játékos külön díjat kap.
Program:
Szeptember 2., péntek 20 óra UTE
Csarnok: UTE – TEVA-GRC
Szeptember 3., szombat 10:30 Gödöllő: UTE – Spisska Nova
13 órakor: Miskolci VSC – UK Bratislava
14:30 Bp. XVI. ker Sashalom tér 1.
csarnokavató: TEVA GRC – Spisska
Nova
15:30 órakor: UK Bratislava – UTE
18 órakor: TEVA-GRC – MVSC
Szeptember 4., vasárnap 9 óra Gödöllő: UK Bratislava – Spisska Nova
11 órakor: UTE – MVSC
13 órakor: MVSC – Spisska Nova
15 órakor: TEVA-GRC – UK Bratislava

Universiadé – Sikeres játékok

Eredményes gödöllőiek
A Szencsenben megrendezett,
26. Universiadé-n nyújtott sikeres
gödöllői szereplésre Steiner Dániel, a gödöllői SZIE 2. éves hallgatója tette fel a koronát, aki férfi
tőr versenyszámban a remeknek
mondható 12. helyn végzett.
Az egyetemi-főiskolás sportolók világjátékán a gödöllői tőröző előbb egy angol, majd egy amerikai versenyzőt búcsúztatott, a döntőbe jutásért egy egyip-

tomi versenyzőtől kapott ki, aki juniorvilágbajnok. Számos olyan versenyző is
volt a mezőnyben, akik a világranglista
első 15 helyének valamelyikén állnak és
rendszeresen világkupa döntőkben szerepelnek, ami tovább növeli az eredmény értékét.
Emlékeztetőül, Deák Nagy Marcell
aranyérmes lett 400 méter síkfutásban,
míg Gáll Csaba és Gémesi Bence a férfi kardcsapat tagjaként végeztek az 5 helyen .
-tt-

Küzdősport – Indul a Taekwon-do szezon

Világbajnokokkal edzhetsz!
Indul a szezon a Taekwon-dosoknál. A Gödöllői Taekwondo SE edzései szeptember 5én kezdődnek 18 órakor a központi edzőteremben a Testvérvárosok útján (a Megyeri kerékpárüzlet felett) valamint a
gödöllői Művészetek házában
szeptember 6-án 16.30 órakor.
Az edzésekre a jelentkezés folyamatos akár telefonon akár személyesen
a helyszínen. Az edzésekre gyerekek,

felnőttek egyaránt jelentkezhetnek.
Ha érdekli a harcművészet, vagy
csak sportolna valamit, csatlakozzon
hozzánk. Világ és Európa-bajnok
versenyzőkkel edzhet együtt, valamint a magyar Taekwon-do válogatott vezetőjével, Czeba Mihály V.
danos nemzetközi mestertől és világbajnoktól tanulhatja el a sportág
szépségeit.
Érdeklődni:0620/5304957
www.tae-kwon-do.hu

Hajszálnyira a dobogótól, röviden így
lehetne összefoglalni a világbajnokságon történteket, persze, ennél azért
több történt. Csapatban Selyben
Zsolttal és Nagy Tiborral kiegészülő trió 273,3 hibaponttal zárta a versenyt. Lázár Vilmos remekül teljesített és hibátlanul hajtott a záró napon,
így megnyílt a lehetőség az éremszerzésre is, de a magyarokat követő három csapat mindegyike jól teljesített,
így ha csak két hibaponttal is, de lecsúszott a dobogóról a magyar különítmény.
Egyéniben sem alakult másképpen
a verseny, itt öt hibaponttal teljesített
rosszabbul Lázár (135 hibaponttal
zárt), mint a dobogó harmadik fokán

előtte végző holland Tom Engbers,
bár az akadályhajtást megnyerte.
Összességében, jobbra számítottak
kettesfogathajtóink, de elkeseredettségre nincs okunk, ugyanis egy igen
erős mezőnyben végezett Lázár Vilmos a negyedik helyen mind egyéniben, mind csapatban.
„A sportban nincs ha. A díjhajtásban
öt ponttal jobbat érdemeltem volna, a
maratonhajtásban pedig elkövettem
egy nagy hibát, ami újabb öt hibapontot eredményezett. A végelszámolásnál ez a tíz pont rettenetesen hiányzott" – értékelt az MTI-nek Lázár. –
„Csalódott vagyok, hogy nem sikerült
érmet szereznünk, de az akadályhajtás sikere némi
gyógyírt
jelent. Ami viszont
kifejezetten öröm,
hogy a 21 éves
Nagy
Tibor
személyében
feltűnt egy ifjú
titán, aki második lett a
maratonhajtásban. Hasznos
tagja volt a

csapatnak, végre látszik mö-göttünk
az új generáció."
Eredmények, egyéni: 1. Carola Diener (német) 125,78 hibapont, 2.
Stephane Chouzenoux (francia)
129.06 hp, 3. Tom Engbers (holland)
130,97 hp, 4. Lázár Vilmos 135 hp
Csapatban: 1. Hollandia (Tom Engbers, Gerard Leijten, Harry Verstappen) 261.6 hibapont 2. Németország
(Reinhard Burgraf, Carola Diener,
Sebastian Warneck) 264.9 hp, 3.
Franciaország (Eve Cadi Verna, Stephane Chouzenoux, Francois Dutilloy)
271.4 hp, 4. Magyarország (Selyben
Zsolt, Lázár Vilmos, Nagy Tibor)
273.3 hp
-lt-

Lázár Vilmos és lovai

Labdarúgás – Menetel a kupában a GSK kettő is

Góltalan Gödöllő
A Pest megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság második napján
a Gödöllői SK első csapata a Tárnok vendége volt. A sorozatos
idegenbeli erőpróbára kényszerülő GSK ezúttal nem bírt a házigazdákkal, többek között a rossz
helyzetkihasználásának köszönhetően.
A találkozón többnyire a GSK akarata
érvényesült és adódtak is lehetőségek,
de a vendéglátók átvészelték a kritikus
időszakot, majd végül egy kontraakciót
követően megszerezték a tipikus egygólos meccs egyetlen találatát, ezzel otthon tartva a három bajnoki pontot. A következő játéknapon, a két meccsen hat
pontot gyűjtő és nyolc gólt rúgó Nagykőrös-Törtel lesz az ellenfél idegenben.
Pest megyei I. osztály, 2. forduló
Tárnok – Gödöllői SK 1–0 (0–0)
Pest megyei I. osztály U19, 2. forduló
Tárnok – Gödöllői SK 3–1 (1–0)
Gól: Farkas Péter

Következik: Szeptember 3., szombat:
Nagykőrös-Törtel – Gödöllői SK
Pest megyei kupa – Kettőből két
siker

Utánpótlás – Remek kezdés
A Gödöllői SK II. csapata ugyan a bajnoki küzdelmeket még nem, de a következő évi Magyar Kupa-sorozat
előszobájának számító Pest megyei
kupaküzdelmeket már elkezdte. Legéndi György tanítványai olyannyira
elkezték, hogy az első fordulóban a
Pécel kettő, míg a második körben a
Kistarcsa csapatát verték ki és jutottak tovább magabiztosan a 3. fordulóba.
A bajnokság szeptember 4-én kezdődik a bajnok GSK II. számára, akik
mint már hírül adtuk, nem vállalták a
magasabb osztály követelményeit,
így továbbra is a megyei III. osztályban vitézkedhetnek majd. A csapat
ezúttal a 12 csapatos nyugati csoportba kapott besorolást. Az első játékna-

Ironman – Sokadszor a mezőnyben a gödöllőiek

Embert próbáló küzdelem
Nagyatádon rendezték a 21.
Hosszú távú Triatlon országos
bajnokságot az Ironman-t. Ez
egy 226 km-es verseny (3,8 km
úszás után 180km kerékpározás és 42,2km futás egymás
után megállás) pihenő nélkül.
A Margita 334,4 Turisztikai Egyesületéből Bogyó Éva, Rózsavölgyi József, és Pálffy Tibor neveztek egyéniben, míg Varga Zsuzsa párban indult. A Gödöllői Sport Klub Triatlon

A Gödöllői SK utánpótlás csapatai
közül az elmúlt hétvégén az U16-os
(1996-os) korosztály kezdte meg a
bajnoki küzdelmeket. Tóth László,
Morvai László edzőpáros korosztálya az idén az NB II. közép-keleti csoportjában versenyez az U17-es korcsoportban a Maglód TC, valamint a Tura
VSK jogán, többnyire egy évvel idősebbek ellen. Az első fordulóban a
„maglódi” különítmény a Gyöngyöst
fogadta és verte magabiztosan, ezzel
jó rajtot véve a pontvadászatban
NB II. U17, közép-kelet, 1. forduló:
Gödöllői SK U16 – Gyöngyös 5–1
(2–1) Gól: Bihari Gábor, Szabó Tibor, Győri Gergő, Husz Attila, Kovács Dániel
-ll-

Sándor Gergő, Erdélyi Nándor, Sebők
Richárd pedig szintén elökelő helyen
végeztek. Gratulálunk minden versenyzőnek!
-li-

csapatából idén négyen is rajthoz álltak. Dr. Galamb Gábor ötödször,
Erdélyi Nándor harmadszor, Sándor Gergő másodszor, Sebők Richárd pedig idén először vágott neki a
távnak. A 479 versenyző közül remekül teljesítettek a gödöllőiek és
ugyan nem mindenki tudta végigcsinálni az embert próbáló küldetést,
ennek ellenére minden elismerést
megérdemelnek a résztvevők.
Dr. Galamb Gábor tizedikként ért
célba a közel ötszáz fős mezőnyből,

Szabadidősport – Újra indul a túraszezon

Kerékpáros teljesítménytúra
A Margita 344,2 Turisztikai és
Sport Egyesület szeptember 11én ismét remek programra invitálja a kerékpározni és túrázni
vágyókat: a Gödöllő K-50 és K-

pon elvileg az egyetemi felső pályán,
a Pilisszántó csapatát látják vendégül
Tury Viktorék.
Pest megyei Kupa, 1. forduló
Gödöllői SK II. – Pécel II. 4–0
Gól: Szabó László (3), Pakuts Barna
Pest megyei Kupa, 2. forduló
Gödöllői SK II. – Kistarcsa. 2–1
Gól: Pakuts Barna, Kovács Miklós

15 országúti kerékpáros teljesítménytúrára.
A Gödöllő K-50, K-15 Országúti kerékpáros teljesítménytúra időpontja:

2011.szeptember 11. (vasárnap)
Rajt: Gödöllő Városháza ( Piac) 8:0010:00 óra között (érkezés ugyan ide)
Távok: 52 km 400 m szint, 14 km 300
m szint
Nevezési díj:800.-ft, és 400.-ft
További információ:
www.margita344-2.hu
Rendező: Hardi László (telefonszám:
+36/30 331 97 38)

2011. augusztus 31.
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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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Közérdek

Fókuszban Magyarország

Októberben népszámlálás!
A 2011. esztendőt a népszámlálás éveként is emlegetik majd a jövőben. Hazánk eddigi történetében összesen tizenöt
ilyen jeles év akad, az első az 1869-es esztendő volt. Az idei a 15. a cenzusok sorában.
A mostanit megelőzően 2001-ben kértek hasonló, átfogó adatszolgáltatást az ország lakosságától. Az utóbbi évtizedben tehát az akkor kialakult kép volt az irányadó. Vajon hogy alakult a népesség száma, iskolázottsága, lakáshelyzete,
milyen az ország gazdasági, egészségügyi, szociális, kulturális ellátottsága? Hol, milyen fejlesztések szükségesek?
A törvény értelmében a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló helyzetet tükröző számok a következő esztendőkre –
pontosabban a következő évtizedre adnak eligazítást. Az eddigi gyakorlat szerint ugyanis cenzust tízévenként tartanak hazánkban, annak végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal törvényből fakadó kötelessége.
Az időközönkénti népszámlálások végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) törvényből fakadó kötelessége.

Számlálóbiztossal, vagy nélküle?
Legyünk őszinték: az ilyesfajta „faggatást” – még ha csak ritkán kerül is sor arra – az emberek többsége nem kedveli.
Egyre többen vannak, akik nem akarnak ajtót nyitni idegennek, mások ódzkodnak attól, hogy személyes adataikat
ismeretlenek előtt feltárják, sokan attól tartanak, hogy adataik illetéktelenek tudomására jutnak, megint mások kevés
szabadidejüket sajnálják. A Központi Statisztikai Hivatal a 2011. évi népszámlálás előkészítésekor olyan megoldások kidolgozásán fáradozott, amely messzemenőkig eleget tesz a törvény által előírt adatvédelmi követelményeknek,
ugyanakkor az emberek számára a legkevesebb kényelmetlenséggel jár.
A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmával immár lehetősége nyílik arra, hogy eldöntse: számlálóbiztossal,
vagy nélküle kívánja kitölteni a kérdőíveket. Ha valaki a kérdőív önálló kitöltése mellett dönt, további két megoldás
közül választhat: papír, vagy internet. A legmodernebb, leggyorsabb, leginkább idő és környezetkímélő megoldás
kétségtelenül az internetes válaszadás. Szeptember utolsó napjaiban a számlálóbiztosok minden háztartásba eljuttatnak egy azonosító-, és egy belépési kódot. Aki nem a számlálóbiztossal, sőt, még csak nem is papíron kívánja kitölteni a kérdőívet, annak október 16-ig lesz nyitva az az internetes kapu, amin keresztül – a belépési kódot kulcsként
használva – eljuthat a kérdőívekhez. A kérdések helyes megválaszolását a programba beépített magyarázatok segítik.
A KSH azokra is gondolt, akik nem rendelkeznek internettel. Érdekükben közintézményekben, például könyvtárakban, faluházakban, internetes kitöltő helyet, úgynevezett e-pontokat hozott létre a Hivatal. Ezeken a helyeken az adatvédelem teljes biztosítása mellett, nyílik lehetőség a népszámlálási kérdőívek számítógépes kitöltésére.
A kérdőívek megválaszolása háztartásonként átlagosan 25-30 percet vesz igénybe. Fontos tudnivaló, hogy a kérdőíveket háztartásonként mindenki azonos módszerrel: interneten vagy papíron önállóan kitöltve, avagy interjú keretében töltheti ki.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

Szigorúan titkos!
Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden területén érvényesülnek. A kérdőíveken nem szerepelhet a
válaszadó neve, a válaszolás teljes anonimitás mellett történik. A népszámlálásról szóló törvény biztosítja azt is, hogy
a felvett adatok a későbbiekben ne legyenek összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. A népszámlálásban résztvevőket szigorú titoktartás köti. A kitöltött kérdőívek összegyűjtése, feldolgozása szabályozott rendben történik. A cenzus célja ugyanis nem az, hogy az egyes személyekről gyűjtsön adatokat, hanem hogy a lakások és a népesség összetételéről, legfontosabb jellemzőiről adjon információt.
Az internetes kitöltést az adatszolgáltatók az egyedi azonosítók és belépő kódok segítségével teljesíthetik, amely garantálja, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek az adatokhoz. A papír alapú kérdőívek a megyei népszámlálási
irodákból – a biztonságos szállítási követelményeknek megfelelően – közvetlenül az adatfeldolgozás helyszínére
kerülnek. A címek és a kérdőíveken szereplő adatok feldolgozása egymástól függetlenül, elkülönítetten történik. A
feldolgozást követően a címeket és a népszámlálási adatállományt a KSH egymástól elkülönítetten tárolja. Az adatbevitelt követően a papír kérdőíveket megsemmisítik, a keletkezett papírhulladékot újrahasznosítják. A felhasználók
számára történő adatkiadások, a kiadványok, tájékoztatási célt szolgáló adatbázisok előállítása a legszigorúbb adatvédelmi szabályoknak megfelelően zajlik. Az adatközlés statisztikai összesítések formájában történik.

Biztonságunk érdekében
Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer számlálóbiztos közel 5 millió címet, 4,4 millió lakást keres fel a népszámlálás lebonyolítása érdekében. A számlálóbiztosok sorszámmal ellátott okmánnyal kötelesek igazolni, hogy
megbízatásuk e munkára szól. Az igazolvány a garancia arra, hogy az illető a lakásba kizárólag a népszámlálás miatt
szándékozik bejutni. A közelgő népszámlálás alkalmából együttműködési megállapodást kötött a Központi Statisztikai Hivatal és az Országos Rendőr-főkapitányság A megállapodás célja a lakosság előzetes és közérthető tájékoztatása, a népszámláláshoz bármilyen módon kapcsolható bűncselekmények, szabálysértések megelőzése.
A megállapodás szerint „A vagyonvédelem és az áldozattá válás megelőzése érdekében a 2011. október 1-je és október 31-e – pótösszeírással november 8-a – között sorra kerülő, minden háztartás személyes felkeresésével
végrehajtott cenzus időszakában az ORFK a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok bevonásával bűnmegelőzési
kampányt indít.
Központi Statisztikai Hivatal

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.

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

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Augusztus 29-szept. 4-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor. Á. u. 3. Tel.: 430069.
Szeptember 5-11-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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

Útlezárás a
Belvárosi Napok
rendezvényei alatt
A Belvárosi Napok rendezvényei
miatt 2011. szeptember 9-én pénteken 9 órától, szeptember 12-én
hétfőn 8 óráig az Ady Endre sétányt, valamint a kastély parkolóját
lezárják a forgalom elől. A korlátozás miatt a szervezők a lakosság
szíves megértését kérik.

Mammográfia
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)
A szűrővizsgálat térítésmentes
Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Tel.: 06-1-465-3823
2011. augusztus 1. – szeptember 6.

Fogadónap változás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Tóth Tibor önkormányzati képviselő
szeptemberi fogadóóráját szeptember 9-én pénteken, 18 órától 19 óráig
tartja a Palotakert 4. szám alatti Civilházban.

Közérdekű telefonszámok
Városunk lakói gyakran tanácstalanok, milyen telefonszámon fordulhatnak
segítségért. Ezért a jövőben közölni fogjuk a leggyakrabban kért számokat:
ELMÜ központi hibabejelentő: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)
ELMÜ-SZOLG Kft.: 06-28/430-562 (munkaidőben)
RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340
HÉV POLGÁRŐRSÉG: 30/621-4468.
VÜSZI ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36 80 300-300
TÁVHŐ Kft.:514-096
Zöld Híd Kft.: 418-603

Véradás
Kedves Véradó! Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt véradó
napunkon. Lehetőségei szerint kérjük, segítsen az új véradók toborzásában, a térítésmentes véradó mozgalom népszerűsítésében azért, hogy minden rászoruló
számára biztosítva legyen az életmentő, pótolhatatlan vér.
Véradás helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal
Véradás ideje: 2011. szeptember 5., hétfő 10-18óráig
Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük!
Személyi igazolványát, lakcím ig. kártyáját, a TB kártyáját és véradó igazolványát feltétlenül hozza magával!

2011. augusztus 31.
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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!
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

20/5255-366

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

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

2011. augusztus 31.
INGATLAN
*Tulajdonostól eladó Antalhegy lábánál egy 3. emeleti, 62nm-es,
tehermentes, jó állapotban lévő, saját zárt udvarral rendelkező társasházi lakás. Csak magánszemélyek jelentkezzenek! Ár alku nélkül:
12, 9M Tel.: 06-30/940-7057
*Eladó Gödöllő, Palotakerten 61 nm-es, 2 szobás, 1. emeleti, erkélyes, teljesen felújított lakás. Iár: 11 M Ft. Tel.: 06-20/212-6315
*Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 –es telek eladó, teljes közművel
(víz, gáz, villany). 26.5mFt. Tel.: 30/588-5889
*Gödöllőn a Harasztban 4 szoba + nappalis, 120 m2-es sorház eladó.
Azonnal költözhető! Befektetésnek is kíváló. Iá.: 25 mFt. Érd.:
30/932-4401
*Jó vétel! Kertvárosban 3szoba+konyha-étkezős, kiváló állapotú
kockaház eladó Iár: 18,3MFt 20-772-2429
*Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt 20-9447025
*Gödöllőn Új építésű 1szintes, 3 szoba +nappalis, amerikai konyhás,
garázsos ház 600 nm-es telekkel eladó. Iár: 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 20-804-2102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,7 MFt 20-804-2102
*Kiváló áron, Kossuth Lajos u.-ban, nappali + 1 hálószobás 55nm-es,
felújított, jó beosztású lakás eladó Iár: 9,5MFt 20-772-2429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy
terasszal eladók 14,5MFt-tól 20-804-2102
*AKCIÓ! Új építésű 2 szoba +nappalis ikerház 350nm-es telekkel
kulcsrakészen 19,5 MFt 20-772-2429
*Eladó Gödöllőn, tégla építésű, cirkós, jó állapotú 2szobás,53nm-es
lakás a Kazinczy krt. Iár:9,5 MFt 20-8042102
*Eladó az Egyetemnél két szobás mfszi lakás 11.9MFt 20-804-2102
*Új építésű társasházban, nappali +2 szobás lakás Gödöllő központjában 16,4MFt Ugyanitt egyedi penthouse lakás 16,7MFt. Lakások
300.000Ft/m2 alatt 20-9447025 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Gödöllő kertvárosában, kétlakásos társasház építésére alkalmas800m2-es telek, 27m-es utcafronttal 14MFt-ért eladó! Minden
közmű a telken! 20-539-1988

*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 ! 20-772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Keresek készpénzes ügyfeleim részére 1-2 szobás téglalakásokat!
20-804-2102
*Gödöllői építési telkeket keresek készpénzes ügyfeleim részére! 20539-1988
*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.
*Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított
udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30228-8403, 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: 14.500.000 Tel.: 30/860-6087;
30/411-4698.Ingatlanközvetítő ne keressen
*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, a Harasztba eladó, 3 szoba+ 2 szoba összkomfortos, kétgenerációs családi ház melléképülettel, 2 garázzsal, 830 nm-es telken Iá:
29,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn a Fenyvesben 75 nm-es, nappali + 2
szobás, 2 fürdőszobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ beköltözhető, kétszintes ikerházfél, 300 nm-es saját telekrésszel eladó. Iá: 16 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
*Gödöllő Belvárosában 2011. Decemberi átadással épülő 18 lakásból
(30-92 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2) álló társasházban lakások, iroda és üzletek eladók. Árak: 9,9 – 27,4 mFt (280
eFt/ m2-től). Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100 Gödöllő, Szabadság
tér 14., Tel.: 20/9194-870; 28/411-086 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn eladó a Szilhát utcai társasházban egy I. emeleti, bruttó 90
nm alapterületű, 4 éve épült lakás. Iá: 15,5 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20-9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn a Fenyvesben eladó 2 szobás, felújított téglaépítésű kertes
családi ház. Iá: 16 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 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 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Máriabesnyőn eladó 2 szintes családi ház befejezetlen tetőtérrel,
igen jó állapotban, 950 nm-es telken. Iá: 27 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086; 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllő legkeresettebb helyén, a Harasztban eladó 950 nm-es
telken, fúrt kúttal, nappali+ 3 szobás, 2 fürdőszobás, felújított, 140
nm alapterületű családi ház. Iá. 33 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn eladó a Királytelepen 2+ félszobás, tégla építésű kis családi
ház, 600 nm-es telken Iá: 12,5 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD
Szada, Dózsa György út
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Ár!

Termékeink bomba áron!

859 Ft/kg

Ár!

1199 Ft/kg

A minôség garanciája

1390 Ft/kg

135 Ft

249 Ft

Lara 25% margarin
500 g

129 Ft

Balogh
családi tészták
1 kg
Friss sertéslapocka
csont nélkül

Friss
csirkemell filé

Bevilija
prágai sonka

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Pékségünk ajánlata

8 Ft/db

Saját füstölésû termékek

659 Ft/kg

270 Ft/kg

339 Ft
Sikér
Búza-finomliszt
1 kg

319 Ft

499 Ft

Pepsi, 7UP,
Mirinda,
Schweppes
2,5 l

Murviedro
Vega Libre
borok
0,75 l

Fuchs
gyümölcsjoghurtok
500 ml

127,60 Ft/l

665,33 Ft/l

678 Ft/l

Grillbár napi ajánlat: 690 Ft

149 Ft/kg

Lottózó,
telefonkártya-feltöltés
Nyitva tartás:
H–P: 7–21, Sz: 7–18,
V: 8–18 óráig

Vizes zsemle

Füstölt sertés hátsó csülök

Étkezési TV paprika I. o

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

*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, 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: FŐNIX Iroda 28/411086 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 eladó a Blaháné úton 155 nm alapterületű üzlet+ 80 nm
alapterületű lakás igényes kivitelezésben 576 nm-es telken. Iá: 56,8 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 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn a Kertvárosban eladó 3 szobás családi ház 100 nm-es
szuterénnel. Iá: 23,9 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*GALGAHÉVÍZEN, mellékutcában, 2 szobás, összkomfortos ház eladó.
Gázkonvektoros, szerkezetileg stabil, száraz pincével. Termő gyümölcsfákkal, szőlőlugassal, 2088 m2 telken. 6,5M Ft 30/ 977-6665
*SÜRGŐS! Aszódon 2 +3 félszobás családi ház, 19m2 garzonnal
bővítve, 450m2-es telken eladó. Gázcirkós, garázzsal és pincével.
15M Ft. 30/977-6665
*Gödöllőn, központi fekvésű, kétszintes (160 m2-es) családi házat
kínálok. 5szobás, 3 vizesblokkal. Telek 514m2, garázzsal. 23,9M Ft
30/977-6665
*Gödöllőn, Antalhegy alján 215m2-es, 4+2 félszobás családi ház eladó.
767m2 telken van még 38m2-es garzon. Iár: 29M Ft. 30/ 977-6665
*Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes berendezéssel
(műszaki felszerelés, háztartási gépek, bútorok stb). Fszt. 90nm: előszoba, közlekedő, 2szoba, nappali, étkező, konyha (egybe) fürdő. Em.
80nm: gyerekszoba, egy légterű óriási nappali, gardróbszobák, fürdősz.
Lépcsőfeljáró kívül belül, akár 2család részére is megoldható lakhatás.
300nm rendezett telek. I.ár: 30MFt 30/579-0545, 20/404-2383
*Eladó 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
*Gödöllőn Ibolya utcában eladó egy 65 nm-es SZÉP, világos, erkélyes,
FÖLDSZINTI cirkófűtéses téglalakás pincével, garázzsal, nagy közös
kerttel. Iár: 12,8 MFt. 20/214-3693
*Gödöllőn, BLAHÁN ELADÓ rendezett, téglaépítésű CSALÁDI HÁZ
1.200 nöl-es telken. 2szoba, nappali, konyha, fürdőszoba, 2WC, pince,
műhely. 30/878-8907
*Gödöllőn, a Szabadka utcában 52 nm-es két szobás első emeleti,
egyedi fűtéses téglalakás eladó. 10,5MFt. Tel: 20/951-6685
*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
*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. 70/932-4861, 28/413-870
*Gödöllőn csendes, nyugodt környezetben, zárt lakóparkban, igényes
vevőnek, az autópályától 10percre, alacsony rezsijű, azonnal
költözhető 70nm-es lakás +nagy tároló, eladó. 20/413-1031
*Gödöllőn, Királytelepen családi ház alsó szintje (85nm, 2,5 szoba) saját
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 1983ban 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
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Szeptember 02. péntek 19h Magyar-Svéd EB selejtező TV-ken! | 22-04h Dj Varga Birthday Party! WarmUp:
TomHouse > Dj Varga > NorY (jegyek elővételben: +36202725295!) Zubrowka & Alma akció! 03. szombat 21bemutatja:
Nr.:439. 04h Nyárbúcsúztató Magyar Buli - Dj Téglával és 25 év énekelhető dalaival! (A belépés klubtagsági kártyával
díjtalan!) 06. Kedd 19h Moldova-Magyarország TV-ken! 09. péntek 21h Helo Zep! + És Én Mit Szóljak?! + Hit
’95
The Gas + First Memories + Classic Rock Dj Resident (A belépőjegy egy Sopronit vagy egy üdítőt ér a pultnál!)
10. szombat 21h Két Dj a színpadon elektronikus tánczenéket pörget: Andrew G Vs Dj Tompa | Fent:
közkívánatra Karaoke Kookaival! (Belépés 22h-ig 0Ft majd 1000Ft klubtagsági kártyával 800Ft! Whiskey &
„kisművház“
ÉLMÉNYKÖZPONT Coca-Cola akció!) 16. péntek 21-04h Mojito Salsa Party / tánctanítás majd Latin Disco-Dj Enrique [venezuela]
KÖZÖSSÉGI ELMENYKOZPONT
T.C. KOZOSSEGI
*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. 30/272-8137, 30/523-9836
*Gödöllőn Szent János u. 2.em. 1,5 szobás lakás eladó. Nincs lelakva,
rezsi alacsony. Iár: 10,5MFt. 20/447-3391
*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. 30/3367096, 20/939-5152
*TISZALÖKÖN, csendes kisvárosban eladó RENDKÍVÜL OLCSÓN
3szobás lakás igényes 4emeletes társasházban, közelben remek
horgász, strandlehetőséggel. Hétvégi kiruccanáshoz, nyaraláshoz
ideális. 70/577-7025
*Gödöllőn sürgősen eladó (tulajdonostól) a Kör utcában 2.em.
2,5szobás, 69nm-es, jó állapotú, erkélyes lakás, csendes
környezetben. Bútorozott konyha, egyedi fűtés, alacsony rezsi.
Iár:13,9MFt. 30/483-3022
*Gödöllőn sürgősen eladó a Kazinczy körúti lakótelepen egy II.em. 51
nm-es egyedi fűtéses lakás áron alul. Iár: 9 millió. Tel: 30/9924-312
*Áron alul eladó Gödöllőn 1996-ban épült gázfűtéses, 120nm-es
lakóterületű családi ház bútorzattal: 4szoba, amerikai konyha,
2fürdőszoba 2szinten, +60nm szuterén garázs, szerszámtároló,
mosóhelyiség, kondi szoba megosztható 1032nm-es telken, csak egyben eladó. 36MFt. 20/9165-460
*Gödöllőn, a Kazinczy körúton, első emeleti, konvektoros, egyedi
órás, sarokkádas lakás eladó. 20/807-9515, 70/317-0084
ALBÉRLET KIADÓ
*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.
*Kertes ház kiadó! Hosszú távra! 160 m2, garázzsal, szaunával.
Érdeklődni: 30/588-5889
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*Gödöllőn, Szt. János utcában II.em. 2 szobás, erkélyes, konvektoros,
felújított (parkettás szobák, új konyhabútor) külön órákkal lakás kiadó
hosszútávra. Tel: 30/448-4538
*Gödöllőn, Ibolya utcában családi ház alsó szintje (85nm, 2,5 szoba)
kiadó. 70.000,-Ft +rezsi. Tel: 20/9787-755
*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
*Gödöllőn 57 nm-es családi ház, 24 nm-es fedett terasszal 300 nöl
telken sürgősen ELADÓ vagy HOSSZÚTÁVRA KIADÓ. Csere is érdekel.
Tel: 20/461-0405, 20/385-2699
*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. 50.000 Ft/hó +rezsi +2hónap kaució 30/2027828
*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
*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
*GÖDÖLLŐN, FREKVENTÁLT HELYEN CSALÁDI HÁZ FELSŐ SZINTJE (kétszoba-hallos, fürdő, konyha) bútorozottan (vagy részben) kiadó. Kocsibeállási
lehetőség. 50.000Ft +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
*Palotakerten 2 szobás, bútorozott lakás hosszútávra kiadó. Érd:
30/758-0434
*Gödöllőn a Szt. János utcában 30nm-es felújított, összkomfortos,
alacsony rezsijű lakás berendezve kiadó. (45.000,-Ft/hó +rezsi
+2havi kaució.) 20/594-9070
*Felújított kétszobás, erkélyes, gázkonvektoros, 2. emeleti
bútorozatlan lakás kiadó. 47.000,- Ft +rezsi. Kéthavi kaució. 30/5024148, 30/277-8113
*Gödöllő központjában kiadó 1,5 szobás összkomfortos tetőtéri lakás,
családi házban, kellemes környezetben, garázs beállási lehetőséggel,
hosszútávra. (Szeptember közepei költözéssel.) 30/307-7314
*Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás téglaépítésű lakás kiadó. Tel:
20/325-1436
*Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő 3 szobás
földszinti konvektoros lakásba albérlőtársat keresünk. Érd: 20/2246598, 30/250-4696
*KIADÓ vagy ELADÓ! Gödöllőn az Ambrus közben 2. emeleti erkélyes
2,5 szobás távfűtéses, részben bútorozott lakás hosszútávra kiadó v.
eladó. Kéthavi kaució szükséges. 70/611-8841
*Gödöllőn, a Kazinczy körúton, első emeleti, konvektoros, egyedi
órás, sarokkádas lakás kiadó. 55.000,-Ft +rezsi. 2 havi kaució.
20/807-9515, 70/317-0084
*Városközponthoz közel 4lakásos családi házas környezetben 1.em.
nappali +2szobás, 96nm-es lakás kocsibeállási lehetőséggel kiadó.
80.000,-Ft +rezsi fele +2havi kaució. 20/965-0066
*Szoba-konyhás, zuhanyzós, fatüzelésű lakás kiadó! Egy személynek.
1 havi kaució kell. 4 ÉGŐS GÁZTŰZHELY ELADÓ.Tel: 30/609-8707
*Gödöllőn, János u. elején 1,5 szobás, felújított, bútorozott, gázkonvektoros, alacsony rezsijű, földszinti lakás 1-2 személynek
hosszútávra kiadó. 50.000Ft/hó +rezsi +2 havi kaució. 30/2014-769
*Gödöllő városközpontban, Remsey körúton 1,5szobás 46m2-es, bútorozott, vízórás földszinti lakás elkerített terasszal kiadó! (Nemdohányzó
fiatal pár részére.) 45eFt/hó +rezsi +1havi kaució. Érd. 20/9319-521
*Gödöllő legszebb részén, Kertvárosban, külön épületben, külön
bejárattal összkomfortos (1szoba +konyha +fürdőszobás) lakás kiadó.
30/5353-296
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, 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.
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység céljára
is. Tel.: 20/9455-583.*30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.*Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér
11. alatt található, udvari 30 nm-es üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.

*Kiadó és eladó üzlethelyiséget keresek 20-944-7025
*1500 – 2000nm összközműves IPAR-KERESKEDELMI TERÜLET
bérbeadó hosszútávra, -konténer és/vagy mobilház telepítése lehetséges-, forgalmas főút mellett saját bejáróval! Tel: 30/202-0050
*Gödöllő központjában 60 nm-es üzlethelyiség az Átrium Üzletházban
(sétáló utcára néző) kiadó. Tel: 30/987-1670
*32 nm-es üzlethelyiség Gödöllőn a Kossuth L. u. 24/26. udvarban kiadó.
*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
*Gödöllőn a Szt. János utcában 1 db GARÁZS hosszabb távra kiadó.
Tel: 30/9285-272
ÁLLÁS
*Gödöllőn nyíló kutyakozmetikába kozmetikust keresünk.
Érd:06703125965, e-mail: info@dogandcat.hu
*Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
*Csömöri Auchanban lévő gyorsétterembe keresünk gyakorlattal rendelkező KONYHALÁNYT és PULTOST. Jelentkezni: 70/2199-934
Személyesen önéletrajzzal: Teli-Tál ételbár.
*Gödöllői cukrászdába mosogató, takarító munkatársat keresünk!
Érd: 20/322-0372
*Gödöllői Shell töltőállomásra keresünk shopeladót és kútkezelőt.
Gyakorlat előny. Jelentkezés személyesen, fényképes önéletrajzzal.
*40 éves óvodai dajka hétvégén takarítást vállal Gödöllőn. Érd:
20/913-2855
*Tapasztalt, türelmes óvodapedagógus gyermekfelügyeletet vállal,
hétvégén is. Tel: 20/325-0098
*2.sz. Városi Bölcsőde 2100. Gödöllő, Kossuth L.5-7. felvételre keres
érettségizett, szakképzett 2 fő kisgyermeknevelőt. Jelentkezni: 2011.
szept.20-ig lehet írásban (szakmai önéletrajz +motivációs levél) Pálfi
Sándorné int. vezetőnél. Munkakezdés időpontja: 2011. 10.01.
Gödöllőiek előnyben. Cím: 2100. Gödöllő, Kossuth L.5-7. 28/410-566
*Gyakorlattal rendelkező hölgy takarítást, házkörüli munkát vállal
Gödöllőn és környékén. Tel: 20/962-6370
*Gödöllői tanácsadó cég pénzügyes kolleganőt keres. Elvárás: min. 3
év hasonló területen szerzett tapasztalat. Önéletrajzokat az
info@emva.hu címre várjuk.
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*Az Antal-hegyen, körpanorámás, 800 nm-es
telken 2009-ben épült 138 nm-es, kétszintes,
nappali+ 3 szobás, kiváló minőségű családi ház
eladó. Iá.: 67,5 mFt.
*A Palotakertben, 3. emeleti, 55 nm-es, kétszobás,
felújítandó, erkélyes lakás, (egyedileg szabályozható fűtéssel) sürgősen eladó. Iá.: 7,9 mFt.
*VERSEGEN 140 nm-es, 4 szobás, jó állapotú
téglaház eladó 6370 nm-es, gazdálkodásra,
állattartásra alkalmas telken. Csereként
budapesti, gödöllői (1-2 szobás, egyedi fűtésű)
lakást beszámítanak. Irányár: 16 mFt.
*KISTARCSÁN, (a Zsófia ligeti hévmegállótól 500 mre), csendes, aszfaltos utcában 100 nm-es, 3 szobás
családi ház 1080 nm-es telken eladó. Iár: 18,9 mFt.
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*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.
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés
0-24-ig, 2órán belül. 30/3006200.
*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 70/2479072, 20/9177-555

*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók,
kazánok szervize 2órán belül. Tel: 30/302-4622.

*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON,
MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és ünnepnapokon is.
20/411-7473 Köszönjük bizalmát!

*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 20/9-177-555
*KÖLTÖZTETÉS ZONGORA ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS.
Tel: 30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I. Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/556-2653, E-mail:info@ili.hu
*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
*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

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

*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések
tisztítása,
átépítése,
javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
*25% ÁRENGEDMÉNNYEL ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS!
Szobafestés-mázolás, tapétázás, kartonozás, asztalos, ács,
lakatos, kőműves munkák. Víz, gáz, fűtésszerelés, szigetelés.
Hideg és meleg burkolás, közületeknek is. Ingyenes árajánlat! .
Tel:20/9-361-233, 28/610-982
*KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 30/508-1380

*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi munkát
vállal. Bármilyen kerti munka, földmunka, lakatos munkák,
kerítések készítése, javítása, festése. Csapadékvíz elvezetés, lambériázás, tetőjavítás, szigetelés, kőműves munkák, fakivágás,
dryvitozás. 30/402-7276
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek,
konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű épületgépészeti
munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
*Megbízható, fiatal brigád vállal javítást, felújítást, hideg-melegburkolást, gipszkartonozást, dryvitozást, térkövezést,
viakolorozást, kőműves és ácsmunkát garanciával, korrekt árakon.
20/237-4370, 70/222-1019
*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.
*TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzatfestés
rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali
kezdéssel is, 30 éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944
*BERNÁTH ATTILA KAROSSZÉRIALAKATOS: 20/390-5387
*KÚTFÚRÁS: 20/390-5387
*LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. -Kapuk, ajtók, ablakok
javítása, zárjavítás, zárcsere, betörés utáni javítás. –Burkolatok
(szőnyeg, laminált padló), vízszerelés. –Asztalos munkák.
–Redőnyjavítás. 70/201-1292
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javításacseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás.
Tóth László. Tel: 30/9229-553.
*Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel:
30/9229-553.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható
áron! Tel: 20/9133-165
*Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
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 kontároktól! Bárándi
József 20/532-7275

Valami új, valami más...
Nyugdíjas apartmanház Veresegyházon
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PpQ\YH]HWĘMH
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G|QWpVNKRJ\D]iOWDOXQNMDYDVROWV]RO
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OHKHWĘVpJHLWDGRWWHVWEHQNRU
OiWDLW¿J\HOHPEHYpYH6DMiW
NRQ\KD PHQYiODV]WpNNDO
pWWHUHPPHO DNDGiO\PHQWHV
N|]OHNHGpV EL]WRVtWiVD OLIWHV
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í (] WpQ\OHJ HJ\ ~M pOHWIRUPiUD PHJKt
YiV *RQGRODWEDQ PiU pQ LV pOHN YHOH
(J\ NpUGpV PpJ QHP KDJ\ Q\XJRGQL 0L
OHV] D]RNNDO H] LGĘV HPEHUHNNHO DNLNQHN
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pUYpQ\HVHQD]HJpV]VpJLiOODSRWD"
í $] LGĘV]DNRV OHEHWHJHGpVHN HVHWpQ
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HJ\ NLHPHOW UpV]OHJHW IRO\DPDWRV 
yUiV RUYRVL HOOiWiVVDO PHO\UH V]NVpJ
HVHWpQ V]HU]ĘGpPyGRVtWiVVDO OHKHW MRJR
VXOWWi YiOQL 0LQGHQ WRYiEEL LQIRUPiFLyW
D ZZZGLDWHUPKX ZHEROGDORQ ROYDVKDW

QDNNpUGpVHLNNHOIRUGXOMDQDNEL]DORPPDO
KR]]iQNDNiUWHOHIRQRQDNiUHPDLOHQNH
UHV]WO6]HPpO\HVHQDKHO\V]tQHQYiUXQN
PLQGHQNHGYHVpUGHNOĘGĘW
í $] LVPHUWHWĘ DQ\DJ HOVĘ PRQGDWD HJ\
7DPiVLÈURQLGp]HWÄ$]pUWYDJ\XQNDYL
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QH´eQH]]HOE~FV~]RP
í.|V]|Q|PV]HULQWQNH]DSiUV]yPD
JipUWEHV]pOOHJ\HQH]DPDLEHV]pOJHWp
VQN]HQHWH
További információ:
Tel.: +36 20 919 9239 (Szabó Zsolt)
Tel.: +36 20 911 3765 (Schmidt Eszter)
H-2112 Veresegyház, Bartók Béla u. 10-12.
Tel.: +36 28 384 140 - Email: info@diaterm.hu
www.diaterm.hu
(x)
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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: 20/297-1210
vagy online: www.oktatars.hu/szintfelmeres
*GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL, DE
ATTÓL TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD, AMILYET SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY NEM
JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA!
MINDEN CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA 100
SZÁZALÉKOS ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK! NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ MA!
WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK ANGOLUL, NÉMETÜL,
OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS OROSZUL CSOPORTBAN
VAGY EGYÉNI ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN - FKNYSZ: 13-0920-04. ESETLEG TELEFONÁLNOD KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40
*BESZÉDCENTRIKUS ANGOL nyelvoktatás hétfőtől szombatig egyéni
és csoportos formában is. englishlearning.hupont.hu Tel.: 30/932-4401
*INGYENES OKJ-S SZAKKÉPZÉS a LIA ISKOLA Gödöllői
Tagintézményében érettségizettek számára. Várunk: -Idegenforgalmi
szakmenedzser, -Webprogramozó, -Pénzügyi szakügyintéző, Marketing- és reklámügyintéző osztályainkba nappali, Jogi asszisztens
osztályunkba esti tagozaton. REGISZTRÁLJ MOST! www.liaiskola.hu
További információ: Tóth Judit (oktatásszervező). 30/227-8704
*TOP-TAN: Angol nyelvtanfolyam általános és középiskolásoknak:
8-9. osztályosoknak több éves középfokú nyelvvizsgára felkészítő
(50% kedvezmény a szept. 15-ig beiratkozóknak, 6 fő jelentkezése esetén) További tanfolyamok: www. toptan. hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.
*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.

Gödöllői Szolgálat

15

*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. 30374-6545 www.mencelus.com
*Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak.
TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel. 28/415-998, 20/388-4953
*ANGOL NYELVOKTATÁS SZEMÉLYRE SZABOTTAN kellemes
környezetben diplomás angoltanárral: english-for-you.hupont.hu
Tel: 20/333-2426
*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, 30-4973066, e-mail: takarne.bacsomarta@invitel.hu , www.bacsoenglish.hu

CSODAHÁZ

*NÉMETTANÁR tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást
vállal Gödöllő központjában. Tel: 30/274-1797

GYERMEKFELÜGYELET ÉS
KREATÍV KUCKÓ

*ANGOL KORREPETÁLÁST VÁLLALOK. 1.500Ft/60 perc.
70/577-7025

2100 GödöllĞ-MáriabesnyĞ,
Százszorszép utca 10.

*JÓL SIKERÜLT FELVÉTELI! Nyolcadikos gyermekét felkészítem
az országos felvételire, szeptember 1.- január végéig. Gyakorlati
felkészítés lényegretörően, mintafeladatsorokkal, célirányosan.
Gimnazista gyerekek referenciáival. 20/356-0621

- Csanacsoda Családi Napközi 1-5 éves korig

*Kineziológia I. Tanfolyam: 2011.okt.7. (14-17ó), okt.8-9. II.
Tanulási képességek fejlesztése okt.14. (14-17ó.), okt. 15-16.
Gödöllőn előzetes jelentkezés: Barna Krisztina 20/323-1856

- IzgĞ-Mozgó Sport Tehetséggondozó Gyermekklub

- Varázskezek Kreatív Tehetséggondozó
Gyermekklub 5 -7 éves korig

5-7 éves korig
- Nevelési Tanácsadás

NYITÁS:

ADÁS~VÉTEL
*KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
*Eladó CLAUDIA FENYŐ ÁGYKERET ágyráccsal 25.000,-Ft-ért és
3 db 50 literes ÜVEGBALLON kosárral együtt 2.000,-Ft/db. Tel:
30/6622-454
*FICUS BENJAMIN 1,5 m magas bokor és piros LEANDER bokor
10.000,-Ft/db eladó. Tel: 20/983-9975

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*Alig használt Polymobil elektromos kerékpár (24V, 12Ah) 35 ezer Ftért eladó. Érd: 28/418-648 esti órákban.
*SIMSON! Eredeti, újszerű állapotú, keveset használt, valamint
üzemképtelen, hiányos állapotú SIMSON, PANNONIA, MZ, ETZ motorkerékpárokat, ezekhez alkatrészeket, könyveket KERESEK. 70/4539571
TÁRSKERESŐ
*TÁRSAT KERES? NÁLUNK MEGTALÁLHATJA! ORSZÁGOS
TÁRSKERESŐ IRODÁNK MINDEN KOROSZTÁLYNAK SEGÍTSÉGET
NYÚJT! 20/504-9910 http://godollo.ctk.hu
*49 éves szerény típusú hölgy komoly élettársat keres. Tel:
20/245-6175
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.
*Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-hárs, Hárs-erdeiméz 1500 Ft
+üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913
*Megbízható, egyedülálló hölgy eltartási szerződést
kötne, akár odaköltözéssel, ápolással. Tel: 20/406-6311
*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

2011. SZEPTEMBER 1.
NYÍLT NAPOK:

2011. AUG. 22, 24, 26-ÁN
9.00-13.00 ÓRÁIG
Tel.: 06-70-649-0345;
www.csanacsoda.hu; info@csanacsoda.hu
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
SZEPTEMBER 7.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte: :
Rendek Balázs, Iskola u. 24., Csabai Ágnes, Alkotmány u. 18/a.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Botka József, Tátra u. 2., Dóczi
János, Boróka u. 5.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Csipes Ádám, Palotakert 5.
A Városi Múzeum belépőjét
nyerte: Tóth Sándorné, Szabadka u. 6/a.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kalydy Endréné,
Tátra u. 3.

RECEPT – Habos, barackos pite
Hozzávalók:
A tésztához: 37,5 dkg liszt, 2 tojássárgája, 12,5
dkg cukor, só, 25 dkg vaj;
A töltelékhez: 4-6 db őszibarack, 2, 5 dl tejszín, 4
egész tojás, fahéj, 2 ek citromlé.

Elkészítés:
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, majd letakarva egy órára a hűtőbe tesszük. Ha letelt az
idő, a tortaformának megfelelően kinyújtjuk és 200 fokon 10-15 percig sütjük. Ezután
rátesszük a felcikkezett barackot, és 10 percig továbbsütjük.
Közben a tejszínt a fahéjjal, a tojások sárgájával és a citromlével összekeverjük, majd ráöntjük a barackokra és a 10 percig továbbsütjük.
A tojások fehérjéből kemény habot verünk, ráhalmozzuk a sütemény tetejére és 160 fokon
30 perc alatt megsütjük.

Utazni jó

Dél-Afrika, egy
országnyi állatkert
Az Afrika déli csücskében elterülő országot novembertől márciusig érdemes felkeresni, hiszen
hazánk időjárásával ellentétben ott a jellemző
napi hőmérséklet kellemes, 24-30 C.
Utazásunkat Johannesburgban kezdtük, mely
város egy 1700 méter magas fennsíkon fekszik.
A város maga nem rendkívüli, de a 2010-es foci
vb-re érdekes épületek, szobrok emlékeztetnek,
valamint mély benyomást tett ránk a SOWETO
városrészben élő fekete lakosság életkörülményeit látni. A biztonság kedvéért ezt a városnézést busszal tettük meg.
Ezután utunkat az izgalmas aranybánya felé
vettük Gold Reef Cityben, ahol első dél-afrikai
éjszakánkat igen jó körülmények között tölthettük. A tematikus park közepén egy mesevilágba
csöppentünk, ami lányunknak is hatalmas élményt jelentett. Lépten nyomon afrikai zenéstáncos előadásokba botlottunk.
Az ország fővárosában, Pretóriában és környékén a gyönyörű épületek mellett betekintést
nyerhettünk az ország történelmébe, melynek

nagy része az angolok és búrok háborújáról,
gyarmatosításáról szól. Ezen harcoknak köszönhetően Dél-Afrika napjainkra modern, jó
infrastruktúrával rendelkező állammá vált, de
az ősi bennszülött törzsek hagyományait is számos helyen megőrizték, leggazdagabban tárják
elénk a LESEDI skanzen törzsi falvai, melyek
nem mellesleg hotelként is működnek.
Ezt követően utazásunk talán csúcsponjaként
elérkeztünk Sun City-be, az elveszett városba,
ahonnan felkerestük a Pilanesberg Nemzeti
Parkot. A közel 1000 négyzetkilométeres területen a „Big Five” (elefánt, orrszarvú, bivaly,
oroszlán, leopárd) mellett számtalan izgalmas
állatfaj, például gnú, zebra, zsiráf, antilop, marabu stb. természetes életkörülményeit tanulmányozhattuk egy dzsippből. Ez a nemzeti park
maláriamentes, így gyermekekkel is gondtalanul látogatható.
A fennsíkot elhagyva lerepültünk Port Elisabeth-be, az óceán parti üdülővárosba. Innen
egy újabb nemzeti parkot kerestünk fel, ahol
több, mint 400 elefánt él, köztük nagyon cuki
bébi elefántborjakkal.
Rövid tengerparti pihenés után utazásunkat a
híres panoráma úton, a Garden Route-on haladva Oudtshoornban, a struccbárók városában
folytattuk. A struccmasszázs igen jót tett elfáradt nyakunknak. A Garden Route mentén
mindenképp érdemes felkeresni a Storms folyó
torkolatát egy kis kalandos túra kedvéért, hogy
megszemlélhessük a szirti borzokat és végigsétáljunk a 77 méter hosszú romantikus függőhídon, a Tsitsikamma Nemzetik Park területén.
A Garden Route végén elérkeztünk Cape Townba, ahol szélcsendben a híres Asztal hegy tetejéről
csodálhatjuk az impozáns fekvésű Fokvárost. A
kedvelt úticél környékéről kiindulva meglátogattuk a Kirstenbosch botanikus kertet, ahol megtudtuk, hogy a magyar származásúnak vélt
muskátli őshazájában járunk, aztán felkerestük a
borairól híres Tokai-t, majd másnap bejártuk a
Jóreménység fokhoz vezető utat. Az út mentén
hol majmok ugráltak, hol zebrák legelésztek,
aztán pedig egy strucc állta buszunk útját. A rendkívül vadregényes és élménydús utazás méltán
nyerte el az egész családunk tetszését. Bármikor
szívesen visszatérnénk, de csak csoportosan, mivel így biztonságos.
(GT) - Sissy Utazási Iroda

