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Óriási siker volt a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar koncertje a Művészetek Házában,
melyen Liszt Ferenc művei csendültek fel.
(5. old.)
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Gödöllő városa is bekapcsolódott a
Kulturális Örökség Napjai rendezvényeibe szombaton és vasárnap.
(6. old.)

Kettős győzelemmel kezdte a TEVA-GRC
női röplabdacsapata az idei bajnokságot.
Előbb a Palota RSC, majd a Tatabánya csapatát verte 3:0-ra.
(8. old.)

Tudományos konferencia a Gödöllői Királyi Kastélyban

Nemzeti Vágta, 2011

Időutazás a barokk korba

Nők az élen

A Barokk Színházban megtartott
egész napos tanácskozás témái részletesen foglalkoztak Grassalkovich I.
Antal tevékenységével, politikai szerepével, valamint átfogó képet adtak
a XVIII. századi magyar és európai
történésekről. Ez utóbbi témával dr.
Poór János történész, tanszékvezető
egyetemi tanár (ELTE BTK) foglalkozott a Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban című
előadásában, melyben kiemelte hazánk szerepét Mária Terézia hatalmának megszilárdításában, s rávilágított, nem volt véletlen, hogy a királynő is kijelentette: A magyarok nélkül
nincs Habsburg Birodalom. Mint az
előadásban elhangzott, nem szabad
megfeledkezni arról, hogy Mária Terézia nem győzhetett volna az örökösödési háborúban, ha a magyar nemesség nem áll mellé, de arról sem,
hogy az akkori Habsburg Birodalom
területének több mint a felét tették ki
a magyarországi részek. A királynő és

Hatalmas érdeklődés kísérte a
Hősök terén vasárnap befejeződött Nemzeti Vágtát. A negyedszer meghirdetett versenybe Gödöllőt is benevezték
a Lázár fivérek, s a szombati
10. előfutamban Máté Tóth Luca Profit nyergében hősiesen
teljesítette a két és fél kört, ami
nem mindenkinek sikerült, de
az ötödik helyen végezve nem
jutott tovább.

Fotó: Tatár Attila

Idén Barokk Évvel emlékezik meg Gödöllő városa Mária Terézia királynő 260 évvel ezelőtti látogatásáról, és a kastélyépítő gróf Grassalkovich I.
Antal halálának 240. évfordulójáról. Az egész
éves gazdag kulturális programsorozat részeként szeptember 16-án a Királyi Kastély és a Gödöllői Városi Múzeum közös szervezésében tudományos konferenciát rendeztek, amely, mint
egy időutazás, visszarepítette az érdeklődőket a
XVIII. századi, Grassalkovich-korabeli Gödöllőre.

Grassalkovich I.
Antal kapcsolatáról szólva felhívta a figyelmet arra, nem véletlen,
hogy Mária Terézia Bécsben található emlékművén
a magyar főúr is
helyet kapott.
Dr.
Lábadi
Károly néprajzkutató, egyetemi
docens
(SZIE,
Gödöllő) és dr.
Kerny Terézia művészettörténész
(MTA Művészettörténeti Kutatóintézet) Grassalkovich I. Antalnak az
egyházi tevékenységét állították a középpontba, pontosabban Nepomuki
Szent János tiszteletének elterjesztésében betöltött szerepéről szóltak. A
barokk főúr ugyanis jelentős szerepet
játszott Nepomuki Szent János tiszteletének elterjesztésében. A XIV. szá-

zadban a gyónási titok megőrzéséért
életét áldozó Wolflin János hosszadalmas szentté avatási eljárásának
egyik kurátora Althlan Mihály váci
püspök volt, akinél az egyházmegye
jogászaként akkoriban Grassalkovich
tevékenykedett. A páratlan karriert
befutott főúr őt választotta védőszentjéül, s egyik gyermekének is a Nepomuki János nevet adta.

Míg dr. Lábadi Károly a váci egyházmegye területén végzett munkáját,
dr. Kerny Terézia a családi hátteret
vizsgálta. Ennek kapcsán Nepomuki
Szent János devóciója mellett kiemelte azt a munkát is, amit a Nagyboldogasszony, és Szent László tiszteletének terjesztésében folytatott.

Végül Molnár Gyöngyi, a Bajai Kistérség versenyzője emelte magasba a
bajnoki cím dicsőségének vándordíját, a Nemzeti Vágta '48 as huszárszablyát. A bajnoki cím mellett ő vitte
haza nevezőjének a 10 millió forintos
fődíjat. A második helyet Almáskeresztúr, a harmadikat Siófok szerezte
meg.

(folytatás a 6. oldalon)

(folytatás a 4. oldalon)
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Testületi ülés – A közrend és a közbiztonság javításáért

Üzembe helyezés előtt a térfelügyeleti rendszer
Befejeződött a közterületi térfelügyeleti rendszer technikai kialakítása. A rendszernek két központja épült, egy a Polgármesteri
Hivatal, egy a Rendőrség épületében. Jelenleg már csak egyetlen
kamera beállítása van még hátra, melynek felmérése a Kálváriánál zajlik. Ennek végleges állapota szeptember végére várható. A térfelügyeleti rendszer tesztüzemmódban történő működése is a végéhez közeledik. A végleges üzembe helyezés előtt a
térfelügyeleti rendszer jogi szabályozására is szükség van. A képviselő-testület önkormányzati határozatban is előírta a szükséges rendeleti és egyéb szabályzatok elkészítését.
Mindezek figyelembe vételével a képviselő-testület szeptember 15-i ülésén
módosította a Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek
és a vásárok rendjéről szóló 8/201l.
(II.24.) sz. önkormányzati rendeletet.
A térfelügyeleti rendszer végleges
üzembe helyezésének és a működés
folyamatosságának érdekében a képviselő-testületnek együttműködési megállapodást kell kötnie a Rendőrkapitánysággal. A megállapodás tervezetét
már megismerték a képviselők; várhatóan rendkívüli ülésen kerül sor a
végleges szöveg elfogadására, ami
után a testület tagjai megismerkednek
a rendszer városházi központjának
működésével.
Az ülésen részt vevő Bozsó Zoltán
rendőrkapitány elmondta, a térfelügyeleti rendszer áttörést hozhat a város közterületi rendjének és közbiztonságának javításában.

Kistérségi együttműködés –
Önként is vállalnak feladatokat
Elfogadta a képviselő-testület a
Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás múlt évi szakmai munkájáról szóló beszámolót.
A 2007-ben megalakult társulás első közös feladata a pedagógiai szakszolgálat kialakítása volt. A tíz település 36 intézményére kiterjedő nevelési tanácsadás és logopédiai ellátás
mindenütt kedvező változáshoz vezetett. A legtöbb esetben javult a munka
szakmai színvonala és/vagy gazdaságilag előnyösebb konstrukcióban működteti a feladatot az adott képviselőtestület. Több számítás is alátámasztja, hogy egy-egy település külön-külön csak jelentősebb anyagi ráfordítással tudná ellátni ezt a szakszolgálatot.
A közoktatási tervek koordinálására létrejött Közoktatási Egyeztető
Fórum rendkívül hatékonynak és
szükségszerűnek bizonyult. A Közoktatási Intézkedési Terv elfogadását
követően már a Társulási Tanács döntésén alapulva működhet tovább. A
Kistérségi Sport Munkacsoport a
szakma által támasztott elvárásoknak
megfelelően egy-egy adott aktuális

témát vitat meg. A kistérség 2008-ban
elfogadott turizmusfejlesztési koncepciója jegyében tavaly turisztikai
szakmai napokon mutatták be a hazai
turisztikai piac fontosabb szereplőinek a tíz település rejtett kincseit.
Ennek nyomán számos szakmai lap
írt nagy elismeréssel a térségről.
A múlt évben a társulás elkészítette
a Gödöllői Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozására vonatkozó pályázat szakmai és pénzügyi beszámolóját és benyújtotta pályázatát e kerekasztal továbbműködtetésére, valamint kistérségi közművelődési referens foglalkoztatására. Mindkét pályázat nyert.
2010-ben is nagy sikerrel szervezték meg a Gödöllői Kistérségi Egészségnapokat. A társulás által finanszírozott szűrések rendkívül népszerűek
voltak.
A tavaly is naprakészen működő
kistérségi honlapon a társulás működésével kapcsolatos valamennyi nyilvános adat elérhető.
Gémesi György polgármester, a
társulás elnöke szóbeli kiegészítésében elmondta, nem kötelező feladatokra is kiterjedt a települések együttműködése. Jó a kapcsolat a társulásban résztvevő önkormányzatok vezetői között, a társulások jövője azonban – miként az önkormányzatoké is
– a kormányzati szándékok kiforratlansága, ismeretlensége miatt bizonytalan.

Elfogadták az első féléves
költségvetési beszámolót –
Takarékos gazdálkodás
Az önkormányzat első félévi feladatainak végrehajtására 6,3 milliárd
forint bevételt ért el, a módosított bevételi előirányzathoz viszonyítva ez
54,6 százalékos teljesítésnek felel
meg. Ezen belül a polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények
működési bevételeiket túlteljesítették
az időarányoshoz képest. A helyi adóbevételek a tervezett 45 százalékát érték el, de az év végére teljesülhet a
tervezett keret. (Építményadóból 234,
telekadóból 70, iparűzési adóból 859,
idegenforgalmi adóból 1,8 millió fo-

ILYEN VOLT… ILYEN LETT

rintot fizettek be.) A bevételek az előirányzott feladatok végrehajtásához
takarékos gazdálkodással elegendőnek bizonyultak.
Az összes kiadás 5,2 milliárd forint
volt. A költségvetési gazdálkodás sajátosságaiból adódóan a felhalmozási,
felújítási kiadásoknak csak a 25 százalékát használta fel az első félévben
az önkormányzat, a nagyobb rész a
második félévre marad. A beszámolót
a képviselő-testület szeptember 15-én
13 igen és 2 nem szavazattal elfogadta.
A VÜSZI Kft. az önkormányzati
megrendelésre tervezett 50 millió forintos járdaépítési feladatát az első
félévben 29 millió forint értékben teljesítette. A 100 millió forint értékű
emeltszintű útépítést a második félévben végzi el.
A Kalória Kft. tervezett bevételei az
első félévben jól teljesültek, viszont lejárt kintlévőségük volt a megyei fenntartású Madách Imre Szakközépiskola
6,4 millió forintos tartozása.
A Művészetek Háza csaknem az
egész évi tervezett bevételét elérte az
első félévben, s ebben jelentős szerepet játszott az uniós elnökségi helyszín, ami a második félévben már
nem ismétlődik meg.
A Gödöllői Távhő Kft. első félévi
bevételei elérték az éves terv 60 százalékát, a kiadások az üzleti terv 56
százalékában teljesültek. A karbantartási kiadások nagy része a második
félévre várható.
A Gödöllői Piac Kft. félévi 2,5 millió forintos többlete fedezetet nyújt a
második félévben várható magasabb
fűtési és energia költségekre. Az étterem befejezésére 1,5, az épületegyüttes festési és üvegtető javítási munkáira 5,2 millió forintot fordított a cég.
***
A képviselő-testület elfogadta a
vállalkozói vagyon hasznosításával
kapcsolatos tevékenységről szóló beszámolót és módosította a város idei
költségvetési rendeletét is.

G-Magistratus Szálloda Zrt.
Zárt ülésen tárgyalta a szálloda üzleti érdekeire hivatkozva a képviselő-testület
a G-Magistratus Szálloda Zrt. első féléves gazdasági tevékenységéről szóló
tájékoztatót és az idei üzleti tervet. Kérdésünkre a polgármester annyit elmondott, hogy a 2011-es esztendőt a szálloda 25 millió forintos eredménnyel zárja.

A Sportkoncepció feltételei
szerint – Felosztották az
iskolák sporttámogatását
A Sportkoncepcióban rögzített pályá-

zati feltételek (a sporteseményeken
résztvevő gyermekek létszáma, az iskolai, városi, diákolimpiai és szövetségi versenyeken való részvétel és
eredményesség továbbá a városi
sportegyesületekkel való minél szorosabb együttműködés) alapján felosztotta a képviselő-testület az idei
költségvetésben a gödöllői oktatási
intézmények részére biztosított 4,8
millió forint támogatást. A Damjanich
Iskola 450, az Erkel Iskola 805, a Hajós Iskola 735, a Montágh Iskola 472,
a Petőfi Iskola 505, a Török Ignác
Gimnázium 360, a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium 677, a Gödöllői
Református Líceum 290, a Szent Imre
Iskola 506 ezer forintot kap. Az iskolák a támogatást versenyeztetésre,
városi és házibajnokságok szervezésére, edzői, tanári költségtérítésre,
sportszerek vásárlására, utazási költségekre, játékvezetők díjazására
használhatják fel.

Módosították a pedagógiai
programokat
Módosította a képviselő-testület a
Damjanich, az Erkel, a Hajós és a Petőfi Általános Iskolák valamint a
Chopin Zeneiskola pedagógiai programját. A változtatást az általános iskolák esetében a mindennapos, edzéselvű testnevelés felmenő rendszerben
történő bevezetése, valamint törvénymódosítások indokolták. Jogszabályváltozások tették szükségessé a Chopin Zeneiskola pedagógiai programjának és helyi tantervének módosítását is. A Chopin Zeneiskola alapító
okiratát is módosította a képviselőtestület. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium idei rendelete szerint változtak
a tanszakok megnevezései. Az új felsorolás a következő: Fafúvós és jazz
tanszak: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, jazz-zongora,
jazzgitár jazz-bőgő, jazz-basszusgitár, jazz-szolfézs. Rézfúvós tanszak:
trombita, kürt, tenorkürt, harsona, tuba. Akkordikus tanszak: gitár, ütőhangszerek. Billentyűs tanszak: zongora. Vonós tanszak: hegedű, gordonka, nagybőgő. Zeneismeret és vokális
tanszak: szolfézs, zeneelmélet, zeneismeret, zenetörténet, zeneirodalom,
improvizáció, kórus, magánének.
Népzene tanszak: népi ének, népi hegedű, koboz, pásztor furulya, népzenei ismeretek. Törölték az alapító
okiratból a kiegészítő és kisegítő tevékenység meghatározást.

Egyebek
Az Egyebek napirendi pontban Vörös

István (Fidesz) a geotermikus energia hasznosítását célzó fúrás helyzetéről érdeklődött, majd az egyetemi
utak felújítását szorgalmazta, végül
azt kérdezte, mibe került és miből fizették a Belvárosi Napokat.
Válaszában Gémesi György elmondta, hogy a geotermikus energia
kiaknázásának lehetőségét nem az
önkormányzat, hanem a Pannergy
Zrt. ígérte. A társaság költségére, kockázatára kezdődött a fúrás, ami
egyelőre nem hozta meg a várt eredményt, s mint a korábbi tájékoztatásból kiderült, a föld mélyén lévő energiát más technológiával igyekeznek a
felszínre hozni.
Az egyetemi utak kapcsán ismételten elmondta, hogy azok állami tulajdonban és az egyetem kezelésében
vannak, az önkormányzatnak nem
feladata a felújításuk. A városnak a
saját tulajdonával kell gazdálkodnia.
Ismeri, hogy az egyetemet tetemes
pénzügyi elvonások sújtották. Az önkormányzat ezért azzal a javaslattal
fordult az egyetemhez, hogy mérjék
fel, milyen feladatokat kell elvégezni
az utakon, mennyibe kerülhet a felújítás és a karbantartás. Az önkormányzat megállapodás esetén kész
részt venni az úthálózat korszerűsítésében s adott esetben ingatlancserét
– például a kertészet területét – is beszámíthat a munkák ellentételezéseként. Erre a felvetésre az egyetem
még nem reagált.
A Belvárosi Napok lebonyolítására, mint számos további önkormányzati program megrendezésére a
Művészetek Házát kérte fel az önkormányzat. Ezekre a rendezvényekre
költségvetési keretek szolgálnak. A
Belvárosi Napok esetében szponzori
támogatások is hozzájárultak a nullszaldós lebonyolításhoz. A Belvárosi
Napok megrendezését a Főtér pályázat kapcsán kötelezettségvállalás
érinti, az emberek pedig igénylik:
ezrek fordultak meg a programokon
az idén is, kilencven százalékban gödöllőiek, köztük képviselő úr is,
hangzott a válasz a harmadik felvetésre.
Futás Levente (Fidesz) elmondta:
a július 21-i ülésen elragadtatott kijelentést tett, s hogy ezért nyilvánosan
bocsánatot kérjen, várja a Gödöllői
Szolgálat jelentkezését. Mint július
27-i számunkban megírtuk, a képviselő a G-Magistratus Szálloda Zrt.
igazgatójának megválasztása után,
amikor a polgármester zárt ülést hirdetett, visszatért a terembe. A kifelé
igyekvők még jól hallhatták, amint
képviselőtársa kérdésére, hogy miért
ment ki, úgy válaszolt: „Nem voltam
hajlandó hallgatni a seggnyalókat.” A
polgármester reagálásában megjegyezte, a képviselő úr fordítva ül a lovon, neki kell kezdeményezni saját
it
bocsánatkérését.

A gödöllői barokk kálvária a Norvég Alap támogatásával újult meg.
Közös érdekünk, hogy vigyázzunk rá!
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Gödöllő Turnhoutban, Turnhout Gödöllőn

Diákok is segítik az együttműködést

Kiállítás belga testvérvárosunkban

Édes ízek testvérvárosainkból

Szeptember 13-án nyílt meg az
a fotókiállítás Gödöllőről, ami
már több testvérvárosunkat
(Valdemoro – Spanyolország,
Beregszász – Ukrajna, Dunaszerdahely – Szlovákia, Zenta
– Szerbia), valamint Brüsszelt
is megjárta.

Tevékeny első félévet tudhat
maga mögött a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület, az év hátralévő részére pedig tervekkel
teli hónapok várnak rá. A rendkívül kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkező szervezet a
nyár elején az önkormányzattal együttműködve nagy sikerrel rendezte meg a testvérvárosok fesztiválját, melynek eredménye számos új kapcsolat,
újabb projektek, lehetőségek
kétoldalú és több partner országgal történő együttműködés keretében.

A kiállítás anyagában Gödöllő történetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők az 1800-as évek végétől
napjainkig. Végigkövethető például a
város legismertebb épületének, a
Grassalkovich-kastélynak a története:
hogyan nézett ki az épület, amikor
még legismertebb lakója, Erzsébet királyné élt benne, majd hogyan pusztult a második világháború után, amikor szociális otthonként és szovjet
laktanyaként használták, és végül hogyan nyeri vissza folyamatosan eredeti alakját a 90-es évektől egészen
napjainkig, amikor is az elmúlt fél
esztendőben az uniós elnökség csúcs
helyszíneként használták.
A turnhouti kiállítás kiegészült
azokkal a képekkel is, amikor idén
június utolsó hétvégéjén, az uniós elnökség gödöllői záró programjaként
testvérvárosi fesztivált rendezett Gödöllő, és amin valamennyi testvérváros, köztük Turnhout is részt vett.
A mostani kiállítás Turnhout önkormányzata és testvérvárosi egyesületének szervezésében valósult meg.
A megnyitón Simone Ervrad, a
Turnhout-Gödöllő testvérvárosi egyesület elnöke elmondta: nagy öröm
számára, hogy az 1999-ben megköttetett szerződés mind a mai napig
igen aktívan él, köszönhetően a város
előző polgármesterének, Marcel
Hendrickxnek, a jelenlegi városvezetőnek, Francis Stijnennek, az
egyesület előző elnökének, a Turnhoutban élő Tasnády Tamásnak és
Gödöllő város polgármesterének, Gémesi Györgynek. Az elmúlt 12 év
alatt számos kulturális csoport látogatott el a belga városba, és ezt a látogatást ők is viszonozni tudták. Igazi barátságok szövődtek az elmúlt évek
alatt, sokan jöttek ide Gödöllőről ta-

nulni, képzőművészeti kiállításokat
tartottak, és ma már közigazgatási,
közbiztonsági téren is tapasztalatcserékre is sor került, valamint az uniónak köszönhetően lehetőség nyílik a
gazdasági kapcsolatok erősítésére is.
Francis Stijnen polgármester szintén örömmel üdvözölte a Gödöllő-kiállítást. Mint elmondta, Turnhout jövőre ünnepli a város kikiáltásának
800. évfordulóját, valamit ugyancsak
jövőre ők kapták a megtiszteltetést,
hogy a Flamand rész kulturális központja lehetnek. Ezért számára igazán
nagy öröm volt júniusban a gödöllői
fesztiválon részt venni, ahol sokat tanult és tapasztalt egy ilyen nagy rendezvény megszervezéséről és lebonyolításáról.
Szintén szeretnék, ha Gödöllő jövőre is megmutatkozna ezen a jeles
eseményen és kulturális csoportjai
fellépnének, megjelennének. Nagyon
fontosnak tartja, hogy a két város polgárai jobban megismerjék egymást és
erre ezek a fesztiválok, kiállítások adnak lehetőséget. A polgármester
emellett köszönetett mondott Gémesi
Györgynek, akinek mindig is fontos
volt, hogy ezek a kapcsolatok valóban
élők legyenek és ne csak a városok
vezetői utazzanak és látogassák egymást, hanem sokkal inkább a tele-

Korszerűbb ügyfélszolgálat a VÜSZI-nél

Újabb szolgáltatások
Néhány hete új, a korábbinál
komfortosabb környezetben,
új szolgáltatásokkal várja ügyfeleit a VÜSZI Kiemelten Közhasznú Kft., a Dózsa György út
12. szám alatt megnyílt új ügyfélszolgálati irodájában. A gödöllőiek itt egy helyen intézhetik a városüzemeltetési kérdésekkel kapcsolatos problémáikat, s az ügyfeleknek meghatározott időpontban lehetőségük
nyílik a részlegvezetőkkel,
vagy az ügyvezetővel történő
személyes egyeztetésre is.
A VÜSZI már régóta tervezte, hogy
olyan irodát hoz létre, ahol valamenynyi hozzá tartozó tevékenységet egy
helyen találnak meg ügyfeleik, s most
a több mint 80 négyzetméteres helyiségben erre lehetősége nyílt. A kfthez tartozó hibabejelentésekkel (kátyú, kidőlt fa bejelentés, gallyazási
igények, parlagfű-, csapadékvíz-elvezető csatorna eldugulás stb.) itt várják a lakossági bejelentéseket, akár
személyesen, akár telefonon.
Új szolgáltatásként – előzetes
egyeztetés alapján – arra is lehetőség
nyílik, hogy a VÜSZI részlegvezetőivel egyeztessenek egy-egy fontosabb
kérdésben, a szakemberek ugyanis
fogadóórát tartanak, hogy ezzel is segítsék a lakosság ügyintézését.

Újdonság, hogy azokkal a VÜSZI
hatáskörébe tartozó észrevételeket is
ide kell fordulni, amivel korábban a
városházát – a legtöbb esetben a városüzemeltetési irodát – keresték fel
városunk lakói. (Ebbe a körbe nem
tartoznak bele a hatósági ügyek!) Az
irodában ugyanis olyan felkészült
munkatársak várják az ügyfeleket,
akik valamennyi városüzemeltetéssel
kapcsolatos kérdésben segítséget tudnak nyújtani. Amennyiben helyben
nem megoldható problémával találják
szembe magukat, automatikusan továbbítják az illetékes helyre a beérkezett észrevételt, vagy amennyiben erre nincs lehetőség tanácsot adnak, hová kell fordulni az adott ügyben.
A panaszbejelentések fontos eleme, hogy itt intézik azokat a biztosítási eseteket is, amik a VÜSZI-hez
tartozó ügyekhez kapcsolódnak. Az
ilyen történéseket itt kell bejelenteni,
és a biztosítási ügyintéző, valamint a
jogász itt folytatja le az azokhoz kapcsolódó ügymenetet.
Ehhez kapcsolódóan kidolgozás
alatt van az a belső szabályzat, ami a
bejelentések kezelésének eljárásmódját rögzíti. Ennek lezárulását követően kizárólag ez alapján lesz lehetőség
a biztosítási ügyek peren kívüli intézésre. Erre azért van szükség, mert az
utóbbi időben több alkalommal is
megpróbáltak visszaélni a kártérítési

pülések lakosai használják ki a nyitott
lehetőségeket.
Gödöllői részről dr. Fábián Zsolt
alpolgármester vett részt a megnyitón. Mint elmondta, az elmúlt fél évben az uniós elnökségnek köszönhetően sokan megismerték Gödöllő nevét a világban. Ez a kiállítás azonban
megmutatja a város elmúlt 150 évét
is, mindazt a változást, amin átment
akár pozitív, akár negatív értelemben.
Gödöllő mindig is jelentős helyet
foglalt el a magyar történelemben, és
bár a legtöbben Erzsébet királynéról
ismerik, nem mellékes dolog, hogy
idén ünnepeljük, Mária Terézia – aki
nem csak Magyarország uralkodója
volt, hanem Németalföldé is – 260
évvel ezelőtt látogatta meg a kastély
építtetőjét, Grassalkovich Antal grófot. A gróf fő művének, a kastélynak
köszönhető, hogy Gödöllő ismét szerepet játszhatott Magyarország egyik
jelentős eseményében, az uniós elnökségben, aminek záró programjaként valamennyi testvérváros is megmutathatta magát.
Emellett az alpolgármester hangsúlyozta: fontos, hogy a jövőben ezek a
kapcsolatok továbbra is fennmaradjanak, fejlődjenek és a több száz kilométerre lévő embereket még köze(pts)
lebb hozza egymáshoz.
igények bejelentése során.
A VÜSZI a jövőben szeretné tovább fejleszteni a Dózsa György út
12. alatt igénybe vehető szolgáltatásokat. Már készül az a szoftver, ami
lehetővé teszi, hogy olyan diszpécserközpontot alakítsanak ki, aminek segítségével ügyeleti rendszerben, a hét
végén is, 24 órán át elérhetők lennének a különböző mesteremberek a lakosság részére. Így, senkinek nem
okozna problémát, ha a hét végén,
vagy a késő esti órákban például vízvezeték szerelőre, vagy üvegesre lenne szüksége, az ügyfélszolgálati irodában azonnal meg tudnák mondani
az érdeklődőnek, kihez fordulhat. A
VÜSZI jelenleg is várja azoknak a
vállalkozóknak a jelentkezését, akik
szívesen bekapcsolódnának ebbe a
rendszerbe, ami egyrészt gyorsítaná
az eseteleges hibák elhárítását, másrészt munkát jelentene a helyi vállalkozók számára.
A fejlesztés tartalmaz egy olyan információs adatbázist is, ami tartalmazza a gödöllői, és a kistérséghez
tartozó fontosabb információkat
(nyitvatartási idők, ügyeletek stb.)
A Dózsa György út 12. alatt a
VÜSZI hétfőn 8-18 óráig, keddtől
péntekig pedig 8-16 óráig várja az
ügyfeleket (szombat vasárnap zárva),
telefonon pedig a 28/ 410-295 számon kereshetik meg, amin rövidesen
– munkaidőn túl – üzenetrögzítő is
fogadja majd a hívásokat, e-mailen
pedig ugyfelszolgalat@vuszikft.hu
címen érhető el az iroda.
(k.j.)

Mint azt Sándorné Pálfalvy Beátától, az Egyesület elnökétől megtudtuk, a fesztivál eredményei között
nem csak azt tarthatjuk számon, hogy
az ahhoz kapcsolódó kulturális programok során Gödöllő valamennyi
testvérvárosa bemutatkozott, hanem
számtalan új kezdeményezést is útjára indítottak. Így például ennek köszönhetően szorosabb lett az együttműködés a Magyar Vöröskereszt Pest
Megyei Szerveztével. A gödöllőaszódi körzet nyitni kíván a határon
túli magyar települések, valamint
Ronchi és Wageningen felé is.
Megkezdődött, sőt, lassan a befejezéséhez közeledik az elkészítése annak a szakácskönyvnek, melyben valamennyi testvérvárosunk, és az öszszes EU tagország egy-egy gyermekének kedvenc sütireceptje kerül feldolgozásra. Ez a tervek szerint még
az idén, a lengyel elnökségi időszak
alatt megjelenik, és a készítők eljuttatják Varsóba. A munkálatokba nagy
örömmel kapcsolódtak be a testvérvárosi gyerekek és a hazai diplomáciai
testület gyermekei is. Sajnos, a településektől csak egy-egy recept kerülhetett be a gazdagon illusztrált kiadványba. Mint megtudtuk, az egyesület szeretné, ha az október 6-9.
között városunkban megrendezésre
kerülő wageningeni napokon már
kézbe vehetnék a könyvet az érdeklődők.
A holland napokkal egy időben
még egy külföldi delegációt fogad városunk. Ekkor látogat ugyanis Gödöllőre a Török Ignác Gimnázium neustadti testvériskolájának küldöttsége,
a két intézmény ugyanis most ünnepli
a kapcsolatfelvétel 20. évfordulóját.
A német diákok is kulturális programmal kedveskednek a gödöllőieknek a
jeles évforduló alkalmából.

Mint az elnök asszony elmondta, a
következő hónapokban folytatni szeretnék az elmúlt időszakban megkezdett munkát, melybe egyre nagyobb
mértékben be kívánják vonni a különböző városi szervezeteket, intézményeket és civil szervezeteket. Így például ebben a tanévben is folytatni
szeretnék azt a programot, amit még
tavasszal indítottak el nagy sikerrel a
Petőfi Sándor Általános Iskolában.
Ennek során a városunkban tanuló
külföldi diákok színes előadásokban
ismertették meg hazájukat a gödöllői
gyerekekkel. A földrajzi, történelmi,
kulturális témákat természetesen angol, német nyelven hallgathatták a nebulók a nyelvi készségek javítása érdekében. Az ilyen rendezvények sokat segítenek abban, hogy a gyerekek
személyes tapasztalataikon keresztül
ismerjék meg más népek kultúráját,
művészetét, szokásait.
Az egyesület számára nagy öröm,
hogy a diákok egyre jobban bekapcsolódnak munkájukba. Vállalták
például azt is, hogy segítenek rendezvényeiken, (lásd Testvérvárosi Fesztiválon a SZIE 14 önkéntessel képvisletette magát), vagy megemlíthetjük, hogy az egyesület kétnyelvű honlapjának működtetésében is részt
vesznek, naprakészebbé téve azt a jövőben. Egyre nagyobb az igény a közös programok iránt is, sok diák, fiatal szeretné, ha megteremthető lenne
szervezett formában ellátogatni testvérvárosainkba, szakmai tapasztalatokat szerezni legyen ez nyári gyakorlat, egy-egy vállalat megtekintése,
vagy csupán az idegen nyelv, kultúra
megismerése, baráti kapcsolat építése.
Az egyesület nem csak a távolban
élőkkel kívánja szorosabbra fűzni a
szálakat, a civilszervezet tervei között
szerepel az is, hogy a városunkban letelepedett külföldiek számára a városi
könyvtárban klubot indít, hogy ezzel
segítse beilleszkedésüket és a gödöllőieknek is legyen alkalma arra, hogy
az idejövők választott szűkebb hazájuk értékeit bemutathassák számunkra.
Elnök asszony végül azzal zárta a
beszélgetést: köszönet a városnak, a
PR-os, nemzetközis és idegenforgalmi munkatársainak, valamint azon intézményeknek, civil önkénteseknek
akik segítettek fenti eredmények elérésében.
(b.z.)

Izraeli vendégek a városházán

Izraeli közigazgatási szakemberek ismerkedtek városunkkal szeptember 16án. Vendégeink a Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) által rendezett nemzetközi jegyzői konferenciára érkeztek hazánkba, és a háromnapos rendezvény zárónapján látogattak el Gödöllőre, ahol Gémesi György polgármester,
és dr. Nánási Éva címzetes főjegyző, a JOSZ elnöke ismertette meg őket városunk működésével. Az izraeli települések jegyzői látogatásuk során megtekintették és megszólaltatták a Világbéke-gongot is.
(ny.f.)

Civil
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Nők az élen
(Folytatás az 1. oldalról)
Érdekesség, hogy mind a három helyezett női versenyző volt, valamint a
sztárok fogathajtó versenyét is egy
hölgy, Keresztes Ildikó nyerte meg.
Az ötnapos országimázs fesztiválon

150.000 feletti látogató szórakozott a
színes programokon. A Nemzeti Vágta sorsolásán 72 település várta izgatottan, hogy kivel sorsolják össze lovasait az előfutamokra. A gödöllői lovas és lova Szigetvár, Foktő, Paks, a
Bajai Kistérség, valamint Izsák lovával és lovasaival versenyzett. A programhoz kapcsolódóan Gödöllő turisztikai kínálatával is megismerkedhetett a közönség a város sátránál, az
Andrássy úton, ahol több százan érdeklődtek városunk idegenforgalmi
vonzerőiről.
A futamok előtt a lovasok egy bemutatkozó kört tettek meg lovuk nyergében a pályán felvezető huszárokkal
és a képviselt település zászlójával.
Máté Tóth Lucának ekkor még nem
sikerült felülnie Profit hátára, és egészen a rajtig kétséges volt, hogy a ló
engedelmeskedik-e a fiatal versenyzőnek. A hatodik pályán induló lány
azután egy emlékezetes futam részt-

vevője lett. Az itt győztes Molnár
Gyöngyi a döntőben is diadalmaskodott; a kétgyermekes családanya a tavalyi második hely után idén már a
dobogó legfelső fokára állhatott fel.
Hatalmas sikert aratott az Andrássy
úti Vágta Korzó, ahol az induló települések mindegyike, így Gödöllő is
ismertette programjait, nevezetességeit. A Turisztikai Egyesület Gödöllő
standján hétszázötvenen töltöttték ki
a Gödöllő totót, ami a város értékeit,
és a turisztikai egyesület tagjainak
szolgáltatásait népszerűsítette.
A helyes választ adók között értékes, Gödöllőre és a térségbe csalogató
ajándékokat sorsoltak ki. Népszerű
volt a város címerét ábrázoló papírzászló; a főváros távolabbi pontjain is
lehetett találkozni gyerekkekel és felnőttekkel is, akik ezzel a kis ajándékkal tértek haza a látványos programokról.
A esemény szervezői minden évben
felajánlják a Nemzeti Vágtát egy, a magyarság történelmében kiemelkedő családnak, személynek. Idén azt a két embert emelték ki, akik világszerte ismertté
tették a magyar huszárt: Bercsényi Miklóst és fiát, Bercsényi Lászlót. Látványos
parádékon és bemutatókon
elevenedtek meg a magyar
hadtörténelem pillanatai, és a
magyar hagyományőrzők
legjobbjainak jóvoltából a televízión keresztül milliós nézősereg élvezhette lovas tradícióink szépségét.
Idén is nagy sikert arattak
a Széchenyi Pálya programjai, ahol 3 napon keresztül
folyamatosan mutatkoztak
be a különböző lovas szakágak képviselői, és jó hangulatú lovasversenyek zajlottak. Másodszor elevenedett meg, a Kocs községben nagy
múltra visszatekintő kocsi tolás. A község legjobbjai sportolókból és művészekből álló csapatot hívtak ki versenyre, amit idén újra a sportolók nyertek
meg. Új sportág is született a Hősök terén. Az MVM Trade Fogatvágta Sztárfutamában, melyben erre a versenypályára tervezett speciális fogatkocsik versenyeztek, Keresztes Ildikó, Rékasi

Károly, Pataky Attila és Piroch Gábor csapott a lovak közé. A csöppet sem
veszélytelen küzdelemben végül Keresztes Ildikó nyert, Lázár Zoltán töbszörös fogathajtó bajnok segítségével.

2011. szeptember 21.

Erőszakmentesség Világnapja
Október 2., 1500–1700
2007 óta Mahátma Gandhi születésnapján ünnepeljük
az erőszakmentesség világnapját.
Gödöllő városa harmadik éve kapcsolódik be a
nemzetközi programsorozatba.
15-17 ÓRA KÖZÖTT KULTURÁLIS

PROGRAMOKKAL VÁRUNK MINDENKIT
GÖDÖLLŐ MEGÚJULT FŐTERÉRE,
AHONNAN A RENDEZVÉNY VÉGÉN
EGYÜTT ENGEDJÜK SZABADON A BÉKÉT
JELKÉPEZŐ GALAMBOKAT.
Az új, látványos verseny azonnal a közönség kedvencévé vált. Az ismert arcok mellett a történelmi magyar ménesek, mint Bugacpuszta, Kisbér, Bábolna, Szilvásvárad színében versenyző

profi hajtók is elindultak. Az első helyet
végül óriási küzdelemben Kisbér színében Galambos Nándor szerezte meg.
A versenyre hetvenkét település nevezett, az idei Nemzeti Vágtának 7 határon
túli magyar település is a vendége volt.
A Hősök terén megrendezett műsoroknak több mint 300 fellépője volt, a számos díszvendég között 52 polgármester,
a kormány több minisztere, államtitkára
is megtisztelte figyelmével az idei Nemit
zeti Vágtát.

Tudomány fesztiválköntösben

Pénteken itt a Kutatók Éjszakája!
Tudomány és fesztivál – szeptember 23-án újra összekapcsolódik e két fogalom. Az ez
évi Kutatók Éjszakája ismét lenyűgözően izgalmas, ingyenes
programsorozattal várja a tudomány iránt érdeklődőket.
Az eseménysorozatot partnereivel
karöltve immár hatodszor rendezi
meg a Tempus Közalapítvány, és idén
másodszor a Bay Zoltán Alkalmazott
Kutatási Közalapítvány is társszervezője az eseménynek. 26 városban
55 helyszínen zajlanak majd kísérletek, előadások, kiállítások, intézménybejárások, workshopok. A Szent
István Egyetemen is számos program
közül válogathatnak a látogatók.
A Kutatók Éjszakája programjain
idén is felvillannak a különböző tudományágak érdekességei. A rendezvényen továbbra is ingyenes programokkal, érdekes, kipróbálható látnivalókkal és máskor nem látogatható
helyszínekkel várják a nagyközönséget. A látogatók szeptember negyedik
péntekén közvetlenül találkozhatnak
a kutatókkal, kipróbálhatják eszközeiket, megnézhetik találmányaikat,
megismerhetik munkájukat különféle
szórakoztató programok keretében.
A Szent István Egyetemen 8 helyszínen 39 programmal készülnek a
hagyományosan különleges éjszakára. Tavaly a legnagyobb érdeklődés a
Vadvilág Megőrzési Intézet programjait kísérte, a szervezők itt most is

nagy látogatószámra készülnek. Idén
a Gépészmérnöki Kar által kínált bemutatók tovább bővültek, az immár
hagyományossá vált „Kísérletek Éjszakája” elnevezésű programot – többek között kísérletek szárazjéggel,
gumicukortörés kalapáccsal, héliumos énekverseny, optikai csalódások,
golyóálló mellény keményítőből –,
vezető nélküli traktorbemutató kíséri,
valamint a látogatók kipróbálhatják a
3D scannelést, a 3D nyomtatást és a
robotok működtetését is a gyakorlatban. A „Közlekedésbiztonság a fiatalokért” elnevezésű program közleke-

désbiztonságról, vezetéstechnikáról
(vészfékezés utcai és versenygumikkal) és autóversenyzésről szóló előadást és vezetéstechnikai gyakorlati
bemutatót takar Herczig Norbert
autóversenyzővel. A Kertészeti Tanüzem és a Botanikus Kert programjai
iránt érdeklődők megismerkedhetnek
a csilipaprikával, különböző gyógynövényekkel és ősi magyar fűszer-

növényekkel. Ugyanitt kipróbálhatják az íjászatot vagy éppen lovagolhatnak egy ősi magyar lófajtán.
A fesztivál célja, hogy árnyalja a
kutatókról kialakult általános képet,
bemutassa érdekes és izgalmas
életüket, ezáltal minél több fiatalt
győzzön meg arról, hogy érdemes a
kutatói életpályát választania.
„A Kutatók Éjszakája évek óta
garancia a minőségi ismeretterjesztésre és szórakozásra. Kollégáinkkal
őszről őszre mi is lelkesen részt veszünk az esemény megvalósításában,
melyet az előző évek visszajelzései
alapján Gödöllőn rengeteg látogató vár.” –
mondja dr. Tarr Zsuzsanna, a SZIE Kutatók Éjszakája programkoordinátora.
„Ahogy a rendezvénysorozat Einsteintől idézett mottója is
utal rá, nem kell előképzettség, tehetség,
elég csupán a kíváncsiság: bárki felfedezheti, mit tartogat számára a Szent
István Egyetemen ez az izgalmas
éjszaka, melyet Gödöllőn az uniós
forrás mellett a TÁMOP 4.1.1 08/2/KMR-2009-0013 számú projekt
is támogat.” – teszi hozzá.
További információ:
www.kutatokejszakaja.hu
http://www.facebook.com/kutatokejs
zakaja

Tisztelt Gödöllőiek!
Immár sok éves hagyomány, hogy Wageningenből, hollandiai
testvérvárosunkból kétévenként, küldöttség érkezik Gödöllőre. A
vendégek részére keresünk szállásadó családokat, olyan vendéglátókat,
akik szívesen alakítanak ki baráti kapcsolatot az érkezőkkel.

A wageningeni delegáció 2011. október 6-9-ig tartózkodik Gödöllőn
(csütörtök délutáni érkezéssel és vasárnap délelőtti távozással).
A szállás, a reggeli, esetenként vacsora biztosítását kérjük, továbbá a
hollandok reggeli elszállítását a szervezett programokra és esti
hazaszállításukat.
További részletes információ és jelentkezés:
Fülöp Attiláné, Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
Tel.: 28/515-280/105; e-mail: fulopm@gvkik.hu
Sándorné Pálfalvy Beáta, a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület elnöke

Elismerés a Szent István Egyetem oktatóinak
Örömmel számoltunk be olvasóinknak nemrégiben Ferdinandy
György rangos kitüntetéséről. Nemzeti ünnepünkön azonban
nemcsak ő , hanem a Szent István Egyetem több professzora is
elismerést kapott. Dr. Heltai György, dr. Menyhért Zoltán és dr.
Füleky György a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét vehették át.
Dr. Heltai György, az MTA doktora, a Szent István Egyetem tanára, a környezetmérnök szak szakvezetője több évtizeden át a környezeti kémia területén
nyújtott kimagasló tudományos, oktatói és kutatási tevékenysége elismeréseként és dr. Menyhért Zoltán agrár- és növénynemesítő szakmérnök, az MTA
doktora, a SZIE ny. egyetemi tanára, professor emeritus, a hazai kukoricatermesztés fejlesztése, a fenntartható növénytermesztés megvalósítása területén
hosszú időn át kifejtett tevékenysége elismeréseként részesült a kitüntetésben.
Dr. Füleky György, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át a több évtizedes talajtani vizsgálatok területén végzett kimagasló szakjk
mai oktatói és kutatási tevékenysége elismeréseként.
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Régi szép idők
Minden nemzedéknek megvan
a maga gyerekkora. S számára
az a legszebb. Az egy-egy nemzedékbe tartozók esetleg sajnálják is az utánuk következőket: nem élhetik át azt a sok
csodát, amit ők átéltek.
Janikovszky Éva, a nagy ifjúsági regényíró, aki a legkülönbözőbb korosztályúakat nemcsak, hogy megértette, de képes volt a gondolkodásmódjukat, a lelkivilágukat egészen
magáévá tenni, A hét bőr című most
újra kiadott könyvében, úgy tűnik, a
fia emlékeit idézi fel.
Természetesen belülről. Egyes
szám első személyben elbeszélve
mindazt, amiben a gyermeke és annak társai részesülhettek. Kiskamasz
korukban, mert a „hét bőr” a 7. b. eljátékosítása. Bélyegzőt is készíttettek
„hét bőr” felirattal, hogy a naplót,
melyben az élményeiket rögzítik,
meg még bármi mást, amit kell, meg
amit nem kell, lepecsételhessék vele.
Kiderül a naplóból – a könyvből –
például, hogy nem is olyan könnyű
idős, magányos nénit vagy bácsit találni, akinek segíthessenek a gyerekek felajánlásból, no meg, szívjóságból. Esetleg azt tehetik meg, hogy

pártfogásba veszik az illető néni, bácsi unokáit, hogy az megszabadulva tőlük, egy kicsit egyedül lehessen végre.
Nahát, diszkó már volt évtizedekkel ezelőtt is, és volt farsang meg pótfarsang. Meghívhatták a „legkedvesebb írójukat” író-olvasó találkozóra
az iskolába, s ha nem is olvasták el
végig a könyvét, nem tett semmit, az
illető úgyse tőlük akarta megtudni,
mi után tette ki az utolsó pontot.
Rendeztek zsibvásárt, mert nem létezik olyan kacat, amit más még ne
hasznosíthatna. Ha meg vannak valakinek fölösleges szobrai, azok direkt
jól jönnek a parkba, melyet majd a
szeméttelep helyén létesítenek.
Ugyanis rengeteg még a teendő. Új
lakótelepen laknak, tízemeletes házakban, de tarthatatlan, hogy ne legyen legalább egy szép, régi kis ház
az ember közelében. Régi kis házat
kell építeni, ami amellett, hogy szemgyönyörködtető, még az értékek őrzésére és bemutatására is alkalmas.
Az osztályba pedig lányok is járnak, de hát ki ismeri ki magát köztük?
Csak amikor egy nagyobb fiú, aki
már gimibe jár, megkérdezi: ki volt
az a helyes kis szőke csaj, akivel délben a kapuban álltál? – eshet gondolkodóba a megkérdezett. Szőke csaj?

diadala (Trionfo della Morte) című freskó hatására, még 1838-ban kezdett el írni Liszt, azonban csak hosszú folyamat
végén, 1859-ben, több átdolgozás után

készült el végleges formájában. A zeneművet Hans von Bülow-nak ajánlotta, ő
mutatta be 1865-ben.
A második részben a Koronázási misét hallhatta a közönség, melynek megszólaltatását a kiváló szólisták – Fodor
Beatrix (szoprán), Simon Krisztina
(alt), Klein Otokar (tenor), Jekl László
(basszus) – mellett két kórus, a Gödöllői
Városi Vegyeskar és a Győri Palestrina
Kórus tette teljessé.
Mi is illett volna jobban Gödöllőre,
ahol Ferenc József és Erzsébet királyné
oly szívesen időzött, mint az ő koronázásukra írt mű, amely csak hosszas tortúra után csendülhetett fel a jeles eseményen. Az udvari szabályzat szerint
ugyanis csak a bécsi udvari zenekar karnagyának a műve hangozhatott volna el,
mégpedig az udvari zenekar és énekkar,
valamint bécsi szólistáknak a közreműködésével. Végül Erzsébet császárné

jellemző kidolgozásról, epizódokról,
művészi megoldásokról. Mégis, úgy
tetszik, hogy a Koronázási mise e
szűk keretek között is inkább koncentrált, mintsem megkurtított, és
hogy elejétől végig áthatja, mégpedig
egymással összhangban, kétféle alaptónusa: a magyar nemzeti érzésé és a
katolikus hité.”
A koncerten ez alkalommal is a hazai zenei élet egyik kiemelkedő karnagya, Kovács János Kossuth-díjas,
Liszt-díjas, Bartók Béla-Pásztory Ditta- díjas Érdemes művész, a Magyar
Állami Operaház első karmestere állt
a zenekar élén.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar
legközelebb a Királyi Kastély dísztermében, a X. Jubileumi Liszt Fesztivál
keretében, október 22-én, a zeneóriás
születésének 200. évfordulóján szólaltatják meg Liszt Ferenc műveit. bj

Jubileumi Liszt est

A koncerten Zelinkai Tamás kalauzolta
a hallgatókat, avatta be őket Liszt életébe, és az elhangzó művekbe. A Művészetek Házában megrendezett nagy sikerű est első részében először a Lenau:
Faust című műve ihlette Éjjeli menet, és
a II. Mefisztó keringő csendült fel a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában, majd a Haláltánc szólalt meg Sze-

lecsényi Norbert Artisjus-díjas zongoraművész közreműködésével. Ezt a művet a pisai Camposanto monumentale
(Nagy temető) falán található A halál

Gödöllőről a Nemzeti Múzeumba

Megmentett műkincsek
Gödöllői különlegesség is látható a
Nemzeti Múzeum Megmentett műkincsek című kiállításán, amin olyan alkotásokat mutatnak be, melyek a Magyar
Képzőművészeti Egyetem és a Magyar
Nemzeti Múzeum restaurátor kurzusainak végzősei növendékeinek keze munkáját dicséri.
A Gödöllői Városi Múzeum tulajdonában lévő Csupor hagyaték egyik érdekes
darabja az 1894-ben készült kalitkával
egybeépített akvárium, ami megragadta
a városunkban élő Szatmáriné Bakonyi Eszter restaurátor-oktató fantáziáját. A sérült, deformálódott, több helyen

-nád-

közbenjárására engedélyezték Liszt művének bemutatását, igaz, bécsi zenészekkel. A műről Liszt így írt egyik levelében: „A kényszerűség, hogy a lehető legkevesebb zenét írjak, nehogy feleslegesen elnyújtsam a királyi koronázás amúgy is igen hosszú szertartását,
arra szorított, hogy teljességgel lemondjak a nagy műveket, a nagy mestereket

Óriási siker a szimfonikusok koncertjén

Liszt Ferenc emléke előtt tisztelgett a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő Gödöllői Szimfonikus Zenekar bérletes koncertsorozatának első estjén. Szeptember 17-én, a nagy magyar zeneszerző és zongoraművész művei
szólaltak meg abból az alkalomból, hogy idén ünnepeljük
születésének 200 évfordulóját,
és emlékezünk 125 éve bekövetkezett halálára.

Mónival állt. De hogy milyen színű
Móni haja, arról halvány fogalma
sincs. Tulajdonképpen talán nem is
rossz, hogy felhívták a figyelmét Mónira. Móni szőke. Hm. Ki hitte volna?
Szóval, humorban nincs hiány, s a
mulatsághoz nagyban hozzájárulnak
Janikovszky Éva állandó alkotótársa,
Réber László rajzai is. Nem hagynak
ki egyetlen alkalmat sem, hogy tréfát
tréfára halmozzanak.
Talán nem is olyan régiek, olyan
elfeledettek azok a helyzetek, amelyek a kötetben írásban és rajzban
megörökítésre kerülnek.
(Janikovszky Éva : A hét bőr)

hiányos tárgy a városi múzeum padlásán várta, hogy megszépülhessen. Itt
akadt rá Őriné Nagy Cecília egykori tanítványa, aki úgy gondolta, kiváló vizsgamunka lesz Cserepkey Csilla számára, hogy ismét eredeti szépségében állít-

sa helyre. Az akvárium-kalitka nemcsak
megjelenésében különleges, hanem történetében is. Egyes információk szerint
ugyanis a 1896-os millenniumi kiállításon is szerepelt.
A restaurálás során először is valamennyi felületet megtisztították, az átfestéseket eltávolították, aminek eredményeként a készítő H. A. monogramja is láthatóvá vált. A hiányzó részeket
a megfelelő anyagokkal pótolták, a
meglévőket az eredetinek megfelelően
állították helyre, így a kiállításon már
teljes szépségében gyönyörködhetnek a
látogatók a vasból és acéllemezekből
készült alkotásban, aminek még egy
érdekessége, hogy a kalitka rész tetejét –
akár a lakóházakét – valódi palával fedjk
te be az ismeretlen készítő.

Bővül a kastély állandó kiállítása

Századok-lakók – történetek
Éppen 10 évvel a Grassalkovichok kora
című állandó kiállítás után új állandó
tárlat nyílik a gödöllői kastélyban. Az
európai uniós forrásból felújított Gizella-szárny emeleti teremsorában felidézik a királyi gyermekek, IV. Károly és a
Horthy család Gödöllőn töltött napjait.
Bemutatják a Tanácsköztársaság katonai főparancsnoki szobáját, valamint a
kastély fala közt társbérletben működött
szociális otthon és szovjet katonai bázis
időszakát. A kiállításon helyet kap az
1980-as években megkezdődött és ma is
folyó helyreállítási-állagmegóvási folyamat, valamint a soros magyar európai uniós elnökség gödöllői helyszínének bemutatása is.
A Gizella-szárny emeleti folyosóján a

Habsburg család tagjait – Mária Teréziától Erzsébet királynéig – ábrázoló képgaléria díszíti. Különlegessége, hogy,
nemcsak e korszak uralkodói, hanem a
nagy tiszteletnek örvendő „nádori ág” és
családtagjaik is láthatóak.
A kiállítás megnyitóját szeptember 26án, hétfőn 11 órakor tartják a kastély lovardájában; a tárlatot dr. Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgajb
tója nyitja meg.
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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. Sorozatunkban ezekkel ismertetjük meg olvasóinkat, de érdekességeket tudhatnak meg azokról az alkotásokról is, amiket
már csak a festmények, fényképek őriztek meg számunkra.

Hősök szobra, I. világháborús emlékmű
Gödöllőn az I. világháború komoly áldozatokkal járt. A
település akkori 10.262 lakosa közül 1867-en kaptak behívót, ami a felnőtt férfi lakosság 49 százaléka volt. A katonák közül 247-en estek el a fronton, és 300-an járták
meg a hadifogságot.
A község a háborúban elesett hősök emlékére szobrot
kívánt állíttatni, melynek helyéül a település főterének
egy részét, a mozival szemben lévő területet jelölte ki. A
testület Siklódy Lőrinc szobrászművész tervét fogadta el.
A szobrot 1930. szeptember 7-én avatták fel 11 órakor. Az
ünnepség előtt reggel a község összes templomában ünnepi istentiszteletet tartottak. Ezután vonultak az érdeklődők a szobor leleplezésének színhelyére. Nem csak Gödöllőről és a gödöllői járásból érkeztek az avatásra, hanem a szomszédos járásokból is.
A szobrot Horthy Miklós kormányzó leplezte le, aki az
egész családjával megjelent az eseményen. Az avatás

után következett a koszorúzás. A felállított szobor környezetét is rendbe hozták. A „Hősök szobra“ körül kis
parkot alakítottak ki. A Ferenc József térnek ez a része ettől fogva a „Hősök ligete“ nevet viselte. Az alkotás egy fiatal férfit ábrázol, aki a jobb kezében egy nemzeti színű
zászlót, baljában pedig egy virágcsokrot tart. Siklódy Lőrinc a szobor alkotója, ezzel a szobormintával az országos
tavaszi tárlaton elnyerte a főváros nagydíját. Az avatást
követően az emlékműnél ünnepelték meg a Hősök Napját, május utolsó vasárnapján, valamint Halottak Napján
is tartottak koszorúzást a szobornál.

A talapzaton eredetileg a következő szöveg volt olvasható: „Mi nem felejtünk. Nem felejthetünk…“.
Ez utalás volt Trianonra, ezért az 1950-es években eltávolították a feliratot. Ma ismét ez a szöveg látható az emlékművön. Az 1970-es években a szövetkezeti áruház építésével átalakult a tér szerkezete. Ekkor az emlékművet,
mint oda nem illő tárgyat, nem kívánatosnak nyilvánították, s áthelyezték a régi református temető egy elhagyott
részére.
A szobor visszahelyezésére a rendszerváltásig várni
kellett. Ennek terve már 1988-ban fölmerült, s a lakosság
is támogatta.Végül 1989-ben, az eredeti helyéhez közel
állították fel ismét az I. világháborús emlékművet. Ebben
komoly szerepet játszott a Gödöllői Városvédő Egyesület. A II. világháború áldozatainak emléket állító térplasztikát ezt követően helyezték el a szobor mögött.
Az emlékmű környezete most ismét megújult, a Főtérprogram részeként ugyanis ezt a területet is felújították,
megszépítették.
Köszönjük a Gödöllői Városi Múzeum segítségét!

Tudományos konferencia a királyi kastélyban

Időutazás a barokk korba
(folytatás az 1. oldalról)

Grassalkovichnak az egyház és
Mária Terézia támogatásában játszott
szerepének köszönhető, hogy a királynő a Szent Jobb hazahozatalakor is
fontos feladattal bízta meg. Erről,
valamint a Szent Jobb történetéről
Dr. Beke Margit történész, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Egy-

háztörténeti Bizottsága elnöke tartott
előadást.
A barokk főúr 32 templomot építtetett, mégis a később a királyi család
használatába került gödöllői kastélya
számít legfőbb örökségének. Egykor
pompázatos barokk kertjét próbálta
meg feleleveníteni Bugár-Mészáros
Károly építész, a Magyar Építészeti
Múzeum igazgatója, aki úgy fogalmazott: ennek helyreállítása tartalék
lehet Gödöllő vonzerejének növelésében.
A konferencia igazi különlegességeket is tartogatott a résztvevők számára, így például azt a könyvet, amit
dr. Papházi János történész-muzeo-
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lógus, a Gödöllői Királyi Kastély osztályvezetője mutatott be. Az árverési
katalógusban felfedezett könyvet szerencsére sikerült megvásárolnia az intézménynek, így egy olyan, 1750-ben
nyomtatott kiadvány került a birtokába, amit lényegében korabeli történelemkönyvnek tekinthetünk. A Grassalkovich Antal támogatásával kiada-

tott mű szerzője Szentiványi Márton,
akinek munkáját a tanulóifjúság figyelmébe ajánlotta a gróf.
Szintén érdekes adalékkal járult
hozzá a tanácskozáshoz Fábián Balázs néprajzkutató (Gödöllői Városi
Múzeum) és Szőke Balázs történészművészettörténész, akik a gödöllői
barokk emlékek, épületek megsemmisüléséről tartottak előadást, valamint bemutatták azt a számítógépes
rekonstrukciós kísérletet, amelynek
segítségével ismét elénk tárulhat a
XVIII. századi Gödöllő városképe. A
munkát korabeli térképek és egyéb
dokumentumok alapján végezték el.

Grassalkovich
Antal korának
alaposabb megismeréséhez
a
gróf pallosjogáról tartott előadást dr. Czeglédi Noémi történész (Gödöllői
Városi
Múzeum). Előadásából megtudhattuk, az ítélkezéssel élt, de nem élt
vissza az egykori főúr. Peres ügyekben sok döntés
született, halálos
ítéletet azonban
mindössze három alkalommal
hozott az úriszék.
A múzeumnak
az
oktatásban
betöltött szerepét mutatta be
Kerényiné Bakonyi
Eszter
történész, múzeumpedagógus (Gödöllői Városi Múzeum). Ismertette, hogyan alakult át a múzeumpedagógia az elmúlt években, és hogyan illesztették az
idei esztendő foglalkozásait a
Barokk Év programjaihoz.
Mindezek mellett hallhattunk
a hatvani kapucinusok gyógyszertár alapító, gyógyító tevékenységéről is, amit később a
máriabesnyői kolostorba költözött szerzetesek is folytattak.
Erről Pataki Katalin történészmuzeológus (Hatvany Lajos
Múzeum, Hatvan) szólt előadásában.

A Kulturális Örökség Napjai

Gödöllői kalandozások
Az idei esztendőben „Az 1000 Magyar Ház” címet viselte a Kulturális
Örökség Napjainak program, melybe
ismét bekapcsolódott Gödöllő városa
is. Ez alkalomból a Királyi Kastély, a
Gödöllői Városi Múzeum, a Gödöllői

Új Művészet Közalapítvány, valamint
a katolikus és az evangélikus egyházközség épületei nyitották meg kapuikat szeptember 17-18-án. A
kétnapos rendezvény során városunk különleges értékeit
szakvezetéssel
tekinthették
meg az érdeklődők.
A Királydombi pavilonnál
Papházi János muzeológus
várta a látogatókat, aki azokról
az uralkodókról és vezérekről
tartott előadást, akiknek portréi az építmény falát díszítik.
A megújult és megszépült
barokk kálváriánál Varga Zoltán
Zsolt ismertette meg az egybegyűltekkel a létesítmény történetét, valamint beavatta őket a felújítás kuliszszatitkaiba is.
Sokakat vonzott a felújított Királyi
Váró is, ahol most a szokásosnál is nagyobb volt az érdeklődés a kiállítás iránt. A
tárlat itt is ingyenesen volt
megtekinthető,
ugyanúgy,
mint a városi múzeum gyűjteménye. Az intézmény több
rendezvénnyel is várta az érdeklődőket, akik többek között megismerhették azt a
programot, aminek segítségével rekonstruálták a barokk

A tanácskozáshoz kapcsolódóan
a résztvevők megtekintették a „Kincses templomok – Grassalkovich
Antal, a főúri mecénás című időszaki kiállítást a kastélyban, valamint a
„Birodalmam alatt…” Gödöllő mezőváros élete a 18. században című
időszaki kiállítást a Gödöllői Városi
Múzeumban.
A konferencia levezető elnöke dr.
Barta János történész, egyetemi
tanár (Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet) volt.
(k.j.)

kori Gödöllő városképét, s aminek
eredményeként érdekes történelmi
kalandozáson vehettek részt.
Az Új Művészet Közalapítvány Körösfői utcai alkotóháza
is megnyitott a kapuját, a látogatók a Reflexiók barokk kertre
című csoportos, képzőművészeti kiállítást tekinthették meg.
Sok újdonságot tudhattak
meg Gödöllő evangélikus templomáról azok, akik vasárnap
délben meghallgatták Albert
Gábor előadását. A lelkész az
építészeti értékek mellett kitért a templomnak, az ott folyó életnek a városban betöltött történelmi szerepére is.

Sokan látogattak el Máriabesnyőre
is, ahol ebből az alkalomból a Grassalkovich-kripta és a bazilika mellé
elhelyezett filagória került a figyelem
középpontjába.
(k.j.-r.k.)
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Élő-Világ
Kerti poszáta

Szegényedő agrártájak

Nem csak kertészeknek

Csökkenő madárállomány
Drasztikusan lecsökkent a mezőgazdasági területekhez kötődő madárfajok állománya az
elmúlt pár évtizedben Európában. A KAP reformja nélkül
nem szabhatunk gátat a biológiai sokféleség csökkenésének.
A kontinens 25 országának 145 madárfajára kiterjedő monitoring vizsgálatok rámutattak, hogy ezen madarak egyedszáma mára 48 százalékkal
esett vissza 1980 óta. A legnagyobb
mértékben olyan mezőgazdasági területekhez kötődő gyakori fajok
egyedszáma csökkent, mint a fogoly
(-82 %), a mezei pacsirta (-46 %), a
kenderike (-62 %) és a sordély (-66 %).
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) felhívja a figyelmet arra, hogy ha az Európai Unió nem tesz mielőbb határozott lépéseket a negatív tendenciák
megfordítása érdekében, a biodiverzitás csökkenését 2020-ra sem tudjuk
majd megfékezni és sokkal súlyosabb
problémákkal találjuk szembe magunkat, mint a célok tavalyi elbukása
Fogoly

után. Ennek tudatában az európai
uniós Közös Agrárpolitika olyan reformjára van szükség, amely a környezetbarát tájhasználatra ösztönzi a
földművelőket.
„Bár a madárállományok csökkenésének üteme lassult az elmúlt években, óriási erőfeszítésekre lesz szükségünk, hogy a trend megforduljon” –
véli Ian Burfield, a BirdLife európai

Hasznos állat a kertben: a sün

Magyarországon főleg a keleti sün honos, bár ritkábban előfordul az európai
sün is. Hobbiállatként pedig egyre többen tartanak otthon is sünt, amely lehet
az Afrikában honos fehérhasú sün vagy
a szintén afrikai származású egyiptomi
füles sün. Ezek az állatok a magyar éghajlatot nem viselik el, télen semmiképpen sem tarthatók a szabadban.
A keleti sün a dús aljnövényzetű, ritkás
Európai sün

erdőkben, cserjésekben fordul elő, de
városi parkokban, kertekben is gyakran
felbukkan. Védett, természetvédelmi értéke 10.000 forint.
A jellegzetes tüskék tulajdonképpen
módosult szőrzet, és a kölyköknél még
rugalmasak, később keményednek csak
meg. Az állat testtömege elsősorban az
évszaktól függ: a téli álomra készülve a
sün akár 1900 grammos is lehet, a téli
álom végén pedig 400 gramm – szinte
csak csont és bőr. Feljegyezték, hogy a
sünkölykök minimális testtömege,
amellyel még átvészelhetik a telet, 700

Valószínűleg mindenkinek elege van
otthonának takarításából és nem hiányzik, hogy még a szobanövények
tisztántartására is gondja legyen. Ha a
növények a földből nőnek ki, miért kellene megóvnunk tőle a növény leveleit?

csökkenést mutató, mezőgazdasági
biodiverzitás
indikátor
értékek
(Farmland Bird Indicator, FBI) Magyarországon az 1999-2010. évi időszak során 2005-ig stagnáló, álFüsti fecske
landó értéket mutattak, azonban
2005 óta csökkenő tendencia tapasztalható.
Az MMM adatai alapján vizsgált
12 éves időszakban 2009-ben és
2010-ben tapasztalták a legalacsonyabb értékeket a Madártani
Egyesület szakemberei (az 1999es év 80 %-a). Az 1999-2010.
közötti időszakban az FBI érték
szignifikáns, átlagosan évi 1,4
madár monitoring koordinátora. Ez- százalékos csökkenést mutatott. Hazel szemben a jelenlegi uniós költség- zánkban a vizsgált időszakban olyan
vetés pont a Közös Agrárpolitika máSzürke légykapó
sodik pillérétől von el pénzt, amely
pedig komoly környezetvédelmi törekvéseket tartalmaz. Az is szomorú,
hogy a nemrég nyilvánosságra került
dokumentum engedélyezné a
tagországoknak, hogy forrásokat csoportosítsanak át az agrárkörnyezetvédelem
területéről
más költségvetési ágazatokba.
Hazánkban az MME által 1999.
óta működtetett Mindennapi
Madaraink
Monitoringja
(MMM) szolgáltatja az adatokat
az európai program számára. Az
EU több tagországában jelentős

A sün azért hasznos, mert megeszi a káros rovarokat. Ezért még
azt is elnézzük neki, hogy ezzel
együtt sok hasznos állatot is elfogyaszt.

Szobanövények tisztítása

gyakori fajok állománya csökkent a
legjobban, mint például a fürj (-47%),
a füsti fecske (-44%), a kerti poszáta
(-85%) és a szürke légykapó (-85%).
mme

hogy a kölykök jelentős része nem éli
túl az első telet.
A sün valódi téli álmot alszik (hibernálódik), azaz ősszel beássa magát az
avarba, összegömbölyödik, légzése lelassul, és a testhőmérséklete 5 Celsius
fokra csökken.

gramm, de természetesen ez is függ a tél
hosszától.
Európai sün
A sün látása gyenge, a táplálékot elsősorban kiváló szaglásával és hallásával
kutatja fel. Ha megijesztik, összegömbölyödik, és kimereszti a tüskéit, ami ki- A téli álomból akkor ébred fel, ha a kültűnő védekezés a ragadozók ellen, de ső hőmérséklet tartósan 15 fok, azaz álnem segít a járművekkel szemben. Na- talában március-áprilisban. Ez azt jelengyon sokat elgázolnak, mert az autó kö- ti, hogy ha hirtelen jön egy-egy januári
zeledtével ijedtükben összegömbölyöd- felmelegedés, akkor a sün fölébred, eznek, ahelyett, hogy elfutnának. Az óva- zel viszont nagyon sok energiát pazarol
tos szürkületi vezetés sok sün életét el, és a tél hátralevő részére nem marad
mentheti meg.
elég zsírtartaléka.
Az állat magányos életmódot folytat, fő- Mi magunk is segíthetünk a sünöknek
leg alkonyat után bújik elő, bár időnként átvészelni a telet, ha a nyár végén levánapközben is lehet vele talál- gott gallyakat, leveleket ősszel nem
kozni. A mesékből tudjuk, hogy gyűjtjük össze, hanem kupacokban
tejet iszik és almát eszik. Ezen- hagyjuk; a sünök szívesen telelnek át
kívül főleg hernyókat, bogara- ezekben.
kat, csigákat, földigilisztát fo- Ha kertes házban lakunk, és kutyát,
gyaszt. Időnként földön fész- macskát tartunk, akkor jó tudni, hogy a
kelő madarak fiókái, tojások, sünök nagyon bolhásak lehetnek, és az
gyíkok, néha dögök vagy
Afrikai fehérhasú törpesün
lehullott gyümölcs is szerepel az étlapján, de a
kitett macska- és kutyatápot is nagyon szereti. Nyár végén már készül a téli álomra:
ilyenkor jóval több táplálékot
vesz magához, testtömege rohamosan nő, három héten belül akár
meg is kétszereződhet.
A nőstény évente kétszer hoz utódokat világra, egy alomban általában hét utód van. A vemhességi ideje élősködők átterjedhetnek a kutyákkörülbelül 2 hónap. A kis sünök vakon ra/macskákra is. Ebben az esetben forjönnek világra, kéthetes korukban nyílik dítsunk fokozott figyelmet a bolhairtáski a szemük, és hamarosan követik ra.
anyjukat vadászni. Ilyenkor füttyszerű
hangokkal kommunikálnak.
Ha sünt látunk, azt a vadonleső oldalán
A sünszaporulat elég nagy, még úgy is, (www.vadonleso.hu) lehet bejelenteni.

A szobanövények tisztításának fontossága
Bárki, aki 2 hétig távol volt otthonától,
az tudja, milyen gyorsan összegyűlik a
por a lakásban. A szobanövényünk levelein megtelepedett porréteg kevesebb
napfényt enged át, így csökken a növény fotoszintetizáló képessége. A fotoszintézis által a növény önmagát táplálja, nélküle satnya növényünk lesz.
A tiszta növény optimális szintű fotoszintézisre képes, ezért egészségesebb
is, az egészséges növények pedig ellenállóbbak a betegségekkel, és a kártevőkkel szemben. Tehát, szobanövényünk leveleinek rendszeres tisztítása
hosszú távon kevesebb munkával jár.
Mindemellett pedig szebbé varázsolják
otthonunkat.
Milyen gyakran tisztítsuk meg szobanövényeinket?
Ez igazából a lakás levegőjének a portartalmától függ. Azok, akik a belvárosban, építkezés mellett, vagy nagyon szeles helyen laknak, gyakrabban kell portalanítsák növényeiket. A legkönnyebb
módja megállapítani, hogy ezt mikor tegyük, ha végighúzzuk ujjunkat a növény levelén. Ha azt érezzük vagy látjuk, hogy több por gyűlt össze a levélen,
mint amennyit le tudunk fújni, akkor itt
az ideje, hogy megtisztítsuk.
Hogyan tisztítsuk meg a szobanövényeinket?
Mossuk le a növényt egészében. A legegyszerűbb megoldás a szobanövényünk megtisztítására az, ha a konyhai
mosogatóban vagy a zuhany alatt mossuk le. Mielőtt ezt megtennénk, győződjünk meg róla, hogy a víz langyos. A növény levelei a forró és a túl hideg víz
alatt egyaránt megsérülhetnek.
Ha a növény levelei nagyon koszosak,
permetezzük be szappanos vízzel, majd
mossuk le.
A kisebb növényeket, amelyek nem bír-

ják a vízsugár nyomását, úgy tisztíthatjuk meg, hogy a növényt száránál
fogva cserepestől fejjel lefele fordítva
egy vizes vödörbe lógatjuk és a leveleket körös-körül leporoljuk. Hogy elkerüljük a virágföld kiborulását, előtte jól
nedvesítsük meg azt. Ugyanakkor a növény töve köré
műanyag fóliát csavarhatunk,
hogy a tisztítás ideje alatt
megtartsa a virágföldet. És
még egyszer, ügyeljünk arra,
hogy a víz langyos legyen!
Várjuk meg, hogy a víz alaposan lecsepegjen, mielőtt a
növényt visszatennénk.
Egyesével törölgessük meg
a leveleket
A nagy, nehezen mozgatható szobanövények leveleit egyszerűen csak töröljük le egy nedves ruhával. De egy puha
portörlővel is megtörölhetjük, valahányszor a lakásban port törlünk.
Keféljük le a port a levelekről
Egyes növények levelei ragacsosak
vagy bolyhosak, ezek egyáltalán nem
könnyítik meg a dolgunkat takarítás
közben. Például az afrikai ibolya nem
szereti, ha leveleit víz, nedvesség éri,
így se a permetezés, se a letörlés nem
tűnik jó megoldásnak. Az ilyen bolyhos
levelű növények tisztításához egy puha
kefét használjunk (a gombatisztító keféhez hasonlót), és ezzel csalogassuk le
a port a levelekről.

Nyessük le és távolítsuk el az elszáradt leveleket
Ha már megmostuk a szobanövényünket, tovább csinosíthatjuk, ha az elszáradt, barna vagy sárguló levelektől is
megszabadítjuk. Ha a levél könnyen lehull, kézzel is eltávolíthatjuk. Máskülönben használjunk ollót. Soha ne tépjük le erőszakosan a növény levelét!
Továbbá a túl sok ideig száraz talajban
tartott növényekről eltávolíthatjuk a
megbarnult levélvégeket. Csak a száraz,
barna részeket vágjuk le, de nagyon
óvatosan. A növény természetesebbnek
fog látszani, ha levágáskor megtartjuk a
levél eredeti körvonalait.
ek

Parlagfűveszély!

Húzza ki gyökerestől!
Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Szeptember 24-25-én

Cica gazdát keres

TALÁLT KUTYA

Frissen ivartalanított gyönyörű
világosszürke, sokat szenvedett,
nagyon barátságos lány cica keresi
szerető családját.

Hév síneken talált kiskutya keresi
gazdáját vagy leendő gazdáját!

Tel.: 20/341-4088

Információ: 30/454-8887

Törpe pincser fajtájú

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

Röplabda – Elkezdődött az alapszakasz

Labdarúgás – A súlyos hiba pontokba került

Magabiztos TEVA-GRC rajt

Büntetett a játékvezető

Kettős győzelemmel kezdte a
TEVA-Gödöllői RC csapata a
2011/2012-es bajnoki küzdelmeket. Ludvig Zsolt csapata
előbb hazai pályán verte a Palota RSC csapatát, majd Tatabányán aratott könnyed győzelmet.

A Pest megyei I. osztályú bajnokság 5. fordulójában a játéknap
előtt veretlen, újonc Alsónémedi
csapatához látogatott a Gödöllői
SK együttese. A remek erőkből
álló hazaiak dolgát a gödöllői fiataloknak sikerült megnehezíteni,
de végül egy jogtalan 11-es megpecsételte a mieink sorsát. A végeredmény: 2–1 a vendéglátóknak.

alulmaradt. A felnőttek 4 ponttal a 11.,
míg az ifisták a 10. helyen állnak jelenleg 6 egységgel.
Pest megyei I. osztály, 5. forduló
Alsónémedi – Gödöllői SK 2–1 (1–1)
Gól: Kiglics Gábor
Pest megyei I. osztály U19, 5. forduló
Alsónémedi – Gödöllői SK 2–0 (0–0)
Következik:
Szeptember 25., vasárnap 16 óra (ifi: 14
óra): Pilisi LK – Gödöllői SK

Az egész mérkőzésen egyenrangú ellenfél volt a Gödöllő a rutinos, NB-s játékosokat a soraiban tudó Alsónémedi
csapata ellen, sőt még vezetett is a csapat, de a játékvezető ezúttal is a GSK
kárára tévedett, az idei kiírásban már
nem először. A második félidő közepén
jogtalanul ítélt büntetőt a „spori”, köszönték szépen a tabella 2. helyén álló
hazaiak és értékesítve azt, megnyerték a
meccset. Az U19-es csapat ezúttal is

Megyei III. osztály – Továbbra
sincs pont

miután az első találkozón, öt szettben
dőlt el a párharc a Gödöllő javára. A
tatabányai folytatás már nem sikerült
ilyen jól, simán kikaptak a mieink.
NB I. Liga, alapszakasz 1. forduló:
TEVA-Gödöllői RC – Palota RSC 3:0
(6, 10, 7)
Junior mérkőzésen: TEVA-Gödöllői
RC- Palota RSC 3:2 (-21,23,23,-19,7)
NB I. Liga, alapszakasz 2. forduló:
Tatabánya Volán SE – TEVA-Gödöllői RC 3:0 (6, 10, 7)
Junior mérkőzésen: Tatabánya Volán SE – TEVA-Gödöllői RC 3:0 (19,
18, 24)
-li-

Mindkét mérkőzésen, mondhatni a
kötelezőt teljesítették a hölgyek. A
Palota elleni, hazai meccsen a tíz, míg
a tatabányai vendégjáték során a 20
pontból nem engedték ki ellenfelüket
a szettek során a mieink. A két, sima
3:0-ás sikert követően magabiztosan várhatja a csapat a
következő megmérettetést. A
minden bizonnyal az alapszakasz első két. helyéről döntő,
BSE elleni hazai találkozóra 2011. szept. 23. péntek 18 óra
nagy szüksége lesz a mieinknek a szurkolók buzdítására.
A junior lányok is győzelemSzent István Egyetem,
Sportcsarnok
mel kezdték a bajnokságot,

NB I. NŐI RÖPLABDA
MÉRKŐZÉS
TEVA GRC – BSE

Pest megyei III. osztály, közép csoport, 3. forduló: Gödöllői SK II. – Sóskút KSK 1–3 (0–1) Gól: Tury Viktor
Következik:
Szeptember 25., vasárnap 16 óra (ifi: 14
óra): Pilisszentlászló – Gödöllői SK II.
Utánpótlás – 100 %-os hétvége

Kézilabda – Győztes kezdet az NB II-ben
Futsal NB I. – Haladás, de most rossz irányba

Elrajtolt a kézilabda idény

Két öngól végzetesnek bizonyult
Második meccsét is elbukta a
Gödöllői Bikák csapata a futsal
NB I-ben. Városunk futsal csapata a második játéknapon a szintén újonc, az NB II. nyugati csoportját nyerő Szombathelyi Haladás vendége volt és kapott ki, ezúttal 5–3-ra.
A góllövéssel továbbra sincs gond, gondolhatná az ember, hiszen 5 találatig jutottak a gödöllőiek. Sajnos, ebből csak
három gól került a hazaiak kapujába,
míg kétszer saját ketrecébe helyezte
Schrancz Balázs a labdát. Ez végül vereséghez vezetett, ugyanis a vendéglátók szintét háromszor mattolták Baranyai Pál legényeinek védelmét, így a

két másod osztályú bajnok párharcából
a Haladás jött ki jobban.
A csapat harmadik, Debreceni EAC elleni hazai meccse lapzártánk után ért véget. A következő hazai mérkőzésre is érdemes lesz kilátogatni, ugyanis a bajnok
Győr látogat majd Gödöllőre október 3án, míg előtte, szeptember 26-án a MAFC vendégei lesznek a Bikák.
Futsal NB I., 1. forduló
Haladás VSE – Gödöllői Bikák 5–3
(1–1) Gól: Berkes László, Ughy Márk
(2)
Következik:
Október 3., hétfő 19:30, egyetemi
sportcsarnok: Gödöllői Bikák – Rába
ETO
-ll-

Vívás – Megkezdődött a vívó szezon

Két döntős a kadet válogatón
Szeptember 10-én, a BSE csarnokában rendezték meg az
U17-es korcsoport számára kiírt
kadet válogató versenyt, amelyen 40-en indultak el.
A GEAC-SZIE vívó-szakosztályából
Bancsics Máté volt a legeredménye-

sebb az ezüstérmével, aki csak pár tussal kapott ki a döntőben ellenfelétől,
Kovács Istvántól. Az eredmény: 13:15
lett. Gémesi Huba ezúttal gyengébb
vívást mutatott, de így is a döntőig jutott és végül a 7. helyen végzett. Mindkét vívó edzője Bokor Gergely.
-ll-

VELÜNK HASZNOSAN
ÜTHETED EL AZ IDŐT!
Kedves Szülők és Gyermekek!
A Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz Szakosztálya felvételt hirdet 6-14 év közötti lányok és fiúk részére. Mindenkit sok szeretettel várunk edzéseink alkalmával a Damjanich János Általános Iskola tornatermében
16:30-tól, két órán keresztül.

Ha túl sok energiád van, vagy szeretnél bajnok lenni, akkor itt a helyed!
Cím: 2100 Gödöllő, Damjanich János
Általános Iskola tornaterme
Edzések:
Kedden és csütörtökön 16:30-18:30-ig
Tagdíj: 4 500 Ft / hó
Jelentkezés: Személyesen a helyszínen, vagy telefonon:
Monostori Péter: +36/70-3705905
Kajári Balázs: +36/70-2212172

Focizz velünk és csatlakozz
a Bikákhoz!
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó-szakosztálya várja 5-17
éves kor közötti, focizni vágyó FIÚKAT korosztályos labdarúgó csapataiba. Ha szeretsz focizni és egy remek közösség tagja akarsz lenni,
akkor itt a helyed! Érdeklődni: +36/70-958-04-14
Szeptemberben induló leány teremfoci (futsal) csapatba is várjuk
14-18 év közötti LÁNYOK jelentkezését.
Érdeklődni: +36/70-60-44-388

Elindult a bajnokság a kézilabdázóknál is. Az NB II. keleti csoportjában induló Gödöllői KC férfi csapata jól kezdett, ugyanis idegenben tudott nyerni az első játéknapon.
A hölgyek a megyei bajnokságban próbálják meg a legjobbat kihozni magukból. A női csapat már három játéknapon
van túl, a mérleg több mint imponáló:
három győzelem. A Gödöllői SK férfi
csapata szintén a megyei bajnokságban
vitézkedik. Szintén három fordulón
vannak már túl, egy döntetlen mellett,
két vereség az eddigi mérleg.
NB II. keleti csoport, 1. forduló:
Dunakeszi VSE – Gödöllői KC 23:25
NB II. kelet, juniorok, 1. forduló:
Dunakeszi VSE – Gödöllői KC 32:27
Pest megyei B csoport, nők, 1-3. forduló eredményei: Gödöllői KSC – Sal-

gótarján 24:18; Gödöllői KSC – Zsámbék 30:21; Kóka – Gödöllői KSC 16:19
Pest megyei B csoport, férfiak, 1-3.
forduló eredményei: Örkény – Gödöllői SK 20:20; GSK – Sárkányok KSE
21:27; Százhalombatta – GSK 28:13
Következik:
NB II., férfiak: Szeptember 24., szombat 17 óra (juniorok: 15 óra) Hajós tornaterme: Gödöllői KC – Salgótarján
Megyei B csoport, nők: Szeptember
24., szombat, 12 óra Hajós tornaterem:
Gödöllői KSC – Kistarcsai KE
Megyei B csoport, férfiak:
Szeptember 25., vasárnap, 18 óra
Hajós tornaterem: Gödöllői SK –
Budakalászi MSE

arannyal gazdagodott, miután az elmúlt
hétvégén az U10-es korosztálya nyerni
tudott egy villámtornán, Dömsödön.
Az U10-es lánycsapat előbb a Sülysápi
SC ellen 23:12-re, majd a házigazdák
ellen 18:11-re nyertek , végül a döntőben a régi nagy rivális Szigetszentmiklós csapatát is sikerült legyőzni 17:16ra, ezzel elhódítva az első helyet a tornán. A torna legjobb játékosának a GSE
irányítóját, Majoros Saroltát választották.
A csapat tagjai: Andrasics Anett, Bréda
Abigél, Bréda Borbála, Bréda Luca,
Janda Hajnalka, Káldy Lili, Majoros
Sarolta, Marshall Lili, Sándor Veronika,
edző: Majoros Gusztáv.
-lt-

Utánpótlás – Újabb Gödöllői
SE arany
A Gödöllői Sportegyesület újabb

Szeptember 24-én ismét kispályás focitorna a műfüvön

Lokálpatrióta Labdarúgó Kupa
Időpontja: 2011.09.24. (szombat)
Helyszín: 2100 Gödöllő Táncsics Mi-

Remek hétvégét zártak a gödöllői fiatalok. Mind az öt, pályára lépő csapat
nyerni tudott. Az U16-os “maglódi” keret továbbra is veretlen még az idén.
NB II. U17, közép-kelet, 5. forduló:
Gödöllői SK-Maglód – Diósd-Bolha
Tárnok 6–5 (5–4) Gól: Husz Attila (2),
Szabó Bence (2), Zubik Attila, Vizi Richárd
NB II. U17, közép-kelet, 5. forduló:
Gödöllői SK-Tura – Gyöngyöshalász
10–0 (3–0) Gól: Gráczer Krisztián (3),
Árvai Bence, Gyenes Zsolt (2), Molnár
Máté, Puskás Gábor, László János, Boda Kristóf
NB II. U15, közép-kelet, 5. forduló:
Airnergy-Goldball – Gödöllői SK 3–6
(3–2) Gól: Fellegi Nándi, Mihalik Zsolt,
Balogh Róbert (2), Molnár Márton, Varsányi Botond
NB II. U13, közép-kelet, 5. forduló:
Airnergy-Goldball – Gödöllői SK 2–3
(1–2) Gól: Horváth Gábor, Pósa Márk,
Fekszi Roderik
Megyei U13, Nagykáta körzet, 2. forduló: Gödöllői SK U12 – Iklad 3–2
(0–1) Gól: Salamon András (2), Stverteczky Erik
-ll-

hály u. 4.
Nevezési határidő: 2011.09.21.

Nevezési díj: 17.000 Ft/csapat
Részletek és a sorsolás: www.sevo.hu
Bővebb információ, nevezés:
Tokai Norbert, +36-70/60-44-393
tokain@freemail.hu

KIRCHHOFER JÓZSEF Mini Maraton
Október 2-án, ismét Kirchhofer
József Mini Maraton Gödöllőn,
az Egyetem főépülete körüli
aszfalton.
VERSENYKIÍRÁS
A verseny célja: Évente ismétlődően
sportélmény biztosítása a diákok számára, valamint tehetségkutatás és nívós versenylehetőség a már kiválasztottak számára.
A verseny helye és ideje: Október 02.
vasárnap, 10.30 óra Gödöllő, az Egyetem főépülete körül, aszfalton (az esemény központja a Sportcsarnok)
A verseny rendezője: Kirchhofer József Sportegyesület, Erkel Ferenc Ált.
Iskola, GEAC Atlétika Szakosztály
Versenybíróság:
Elnök: Gadanecz György
Titkár: Barkócziné Kopka Éva
A versenyszámok időrendje:

2004-2005-ös korcsoport, leány: 1
km-10:30 óra/ fiúk: 1 km-10:40 óra
2002-2003-as kcsp., leány: 1 km10:50 óra/ fiúk: 1 km-11 óra
2001-es kcsp,leány: 1 km-11:10 óra
fiúk: 1 km-11:20 óra
2000-es kcsp., leány: 2 km-11:30 óra
fiúk: 2 km-11:45 óra
1999-es kcsp., leány: 2 km-12:00 óra
fiúk: 2 km-12:15 óra
1998-as kcsp., leány: 2 km-12:30 óra
fiúk: 2 km-12:45 óra
1996-97-es kcsp., leány: 2 km-13 óra
fiúk: 2 km-13:15 óra
Nevezés: A verseny napján 9.00-tól,
de legkésőbb a rajt előtt fél órával a
sportcsarnok recepciójánál! Nevezésnél kizárólag a születési évet kell figyelembe venni! Nevezési díj nincs !
Díjazás:
Az első három helyezett érmet és ajándékcsomagot, a 4-6. helyezett aján-

Küzdősport – Indul a Taekwon-do szezon

Világbajnokokkal edzhetsz!
Elindult a szezon a taekwon-dosoknál. A Gödöllői Taekwon-do
SE edzései a központi edzőteremben, a Testvérvárosok útján

(a Megyeri kerékpárüzlet felett),
valamint a gödöllői Művészetek
házában látogathatóak.
Ha érdekli a harcművészet, vagy csak

dékcsomagot kapnak. Ezenkívül különdíjakat adnak a szervezők, illetve
ajándékokat sorsolnak ki helyezéstől
függetlenül! Eredményhirdetés folyamatosan!
Egyéb tudnivalók:
- A verseny idejére orvost biztosítunk.
A versenyen sportorvosi ellenőrzés
nincs, így mindenki saját felelősségére
indul.
- Öltözködési és tisztálkodási lehetőség a sportcsarnokban
- Felszerelésekért, értéktárgyakért a
rendezőség felelősséget nem vállal.
A versenyt minden időjárási körülmény mellett megtartjuk!
Az időpontok és a pálya változtatásának jogát szervezők fenntartják!
Kirchhofer József Sportegyesület:
2100 Gödöllő, Széchenyi út 64.
+36-30/309-2014
kirchhofer.se@gmail.com
sportolna valamit, csatlakozzon. Világ
és Európa-bajnok versenyzőkkel edzhet
együtt, valamint a magyar Taekwon-do
válogatott vezetőjétől, Czeba Mihály
V. danos nemzetközi mestertől és világbajnoktól tanulhatja el a sportág szépségeit.
Érdeklődni:06/20-5304957
www.tae-kwon-do.hu
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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.

Gödöllői Királyi Kastély
MVM koncertek

13. Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivál
2011. október 6-9.
EU Konferenciaterem (Lovarda)
2011. október 6. (csütörtök), 19
óra – Razvaljajeva Anasztázia
2011. október 7. (péntek), 19
óra – Emmanuel Ceysson
A Párizsi Opera szólóhárfása
2011. október 8. (szombat), 19
óra – Anneleen Lenaerts
A Bécsi Filharmónikusok
szólóhárfása
2011. október 9. (vasárnap), 11 óra – A hárfa sokszínűsége
Hangszerbemutató koncert gyerekeknek, műsorvezető: Vigh
Andrea. A hangversenyen a gyerekek meg is szólaltathatják a
hangszereket!
Kedves Gyerekek! Ha van olyan játékotok, mellyel szívesen
szereznétek örömöt gyermekotthonok lakóinak, akkor hozzátok
magatokkal és tegyétek bele a hangversenyteremben elhelyezett
kosarakba!
2011. október 9. 19 óra – Vigh Andrea zenekari estje
Händel- és Debussy-művek
Gödöllő lakosainak kedvezményes jegyek a
Királyi Kastély jegypénztárában!

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
(GIM-HÁZ) KIÁLLÍTÓ TERMÉBEN ÉS KERTJÉBEN, A BAROKK ÉV GÖDÖLLŐN 2011 KERETÉBEN 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

***

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
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A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítványt a
Pest Megyei Bíróság 12.Pk.60.255/2003/4.
számú, 2003. aug. 21-én jogerőre emelkedett
végzése alapján AM-2390 szám alatt vette
nyilvántartásba kiemelkedően közhasznú minősítéssel.
Az Alapítvány adószáma: 18700190-2-13
Előadó-művészeti nyilvántartási száma:
ESZ/057.
A Pest megyei Bíróság az Alapítvány módosított alapító okiratát 2009. augusztus 6.-án
nyilvántartásba vette.
A zenekar nyitott, bárki által látogatható rendezvényeivel hozzájárul a kulturális igények kielégítéséhez, a komolyzene népszerűsítéséhez.
Általános zenei műveltséget fejlesztő és ismeretterjesztő tevékenységet végez.
I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (adatok ezer Ftban)

Eszközök összesen: 721 e Ft
Források összesen: 721 e Ft
II. EREDMÉNYKIMUTATÁS
Az összes közhasznú tevékenység bevétele
17.421 e Ft.
1. A közhasznú működésre kapott támogatás
teljes összege 8.795 e Ft. (Gödöllő Város Önkormányzata 5.000 e Ft, az alapító ContinuoGödöllő Alapítvány 200 e Ft, az SZJA 1%-a
79 e Ft, a társasági adókedvezményhez kapcsolódó vállalkozói támogatás 3.400 e Ft).
2. Pályázati úton elnyert támogatások teljes
bevétele 4 019 e Ft. (NEFMI: 2 640 e Ft, NKA
és NCA: 1 379 e Ft.)
3. A közhasznú tevékenység teljes bevétele 4
601 e Ft. (Jegy- és bérletbevétel.)
4. Egyéb bevétel: 6 e Ft (banki kamat)
III. Az alapítvány vállalkozói tevékenységet
nem folytatott.
IV. A közhasznú tevékenység ráfordításainak

teljes összege 20.017 e Ft.
V. Az alapítvány cél szerinti juttatások keretében nem nyújtott pénzbeli támogatást.
VI. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek.
VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar 23 főtől 71
főig terjedő taglétszámmal dolgozott, mindig
az adott műsor-összeállítástól függően. Egyegy programra 4-8 próbát tartott az együttes.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar 12 koncertprogramja 14 előadásban valósult meg.
(Újévi Gálakoncert, Kastély koncertek, Tavaszi
Fesztivál, Ifjú Tehetségek hangversenye, Zene
Világnapja, Operett-est, Mesélő Muzsika, Schumann és Egyházzenei est). A programok egy
része a gödöllői művészeti csoportokkal közös
előadásban jött létre.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány
Kuratóriuma

A 2011. október 8-ai, a Városi Piacon tartandő főzőverseny étlapja
1. Wageningen (Hollandia): holland specialitás 550.- Ft
2./ Vancsa Family (Kistarcsa): halászlé – 790.- , kolozsvári töltöttkáposzta 790.-, hétvezér pörkölt burgonyával 790.3./ Galgavirág Bt. (Galgahévíz):csülkös-pacal burgonyával 750.-, birkapörkölt burgonyával 750.- Ft
4./ Bálint Józsefné Rózsika – zöldséges (Gödöllő): Nógrádi roma töltött káposzta 790.- Ft
5./ Berkes család (Gödöllő): Babgulyás füstölt csülökkel 650.-, Mangalica szalonnán pirított slambuc 500.-,
Fűszeres fokhagymás lapcsánka 250.-Ft
6./ János és Márti (Gödöllő): Csülökpörkölt burgonyával 690.- Ft
7./ Vállaj község német nemzetiségi önkormányzata: Studli 150.-/ db (helyben fizetendő)
8./ Veres Miklós (Gödöllő):Pacalpörkölt burgonyával 690.-Ft
9./ Nagy Zoltánné (Gödöllő): Gulyásleves 590.-Ft
10./ Nagy Zsolt (Gödöllő): Vörösboros marhapörkölt tarhonyával 620.-Ft
11./Kasza Ilonka, Erdélyi Vándor Székelyek Köre: Erdélyi töltött káposzta 790.-, Tejfölös túrós puliszka 650.-Ft
12./ Koch Ferenc-Papp Attila – Skotner Andrea (Isaszeg): Székelykáposzta gazdagon + palacsinta 850.-,
Dámszarvas pörkölt burgonyával 950.-Ft
13./ Szőlőhegyi Borozó (Szada): Csirkegulyás Csilla módra 650.-Ft

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 19-26-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár helyett ügyel: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Szeptember 26-okt. 3-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.:
410-251.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

Lakossági Fórum
Blaháért Társaság
A Blaháért Társaság

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

2011. SZEPTEMBER 27-ÉN
17.30-TÓL
LAKOSSÁGI FÓRUMOT
TART
a Blahai Napközis Táborban
Témakörök:
- Az önkormányzati képviselő egy
éves beszámolója
- Közbiztonsági kérdések
- Egyebek
Bucsy László elnök,
Pecze Dániel önkormányzati képviselő

MEGHÍVÓ – LOSZ
A Lakásszövetkezetek és
Társasházak Országos Szövetsége
és Gödöllői Egyesülete közös
szervezésében tovább folytatódnak a partnertalálkozók a lakásfenntartó szövetkezetek és társasházak tisztségviselői részére.

EXIT CIRKUSZ
GÖDÖLLŐ SZEPT. 22-TŐL – SZEPT. 25- IG A TESCO MELLETT

CSALÁDBARÁT AKCIÓ:
Csütörtök és péntek, minden belépő: 1.000.- FT / fő
(páholyra nem érvényes!)

A TÖBBI NAPOKRA, AKI EZT A KUPONT A PÉNZTÁRNÁL
FELMUTATJA: 500.-FT KEDVEZMÉNYT KAP

ELŐADÁSOK IDŐPONTJAI:
Csütörtök, péntek: 18 órakor
Szombat: 15 és 18 órakor
Vasárnap: 15 órakor
INFORMÁCIÓ ÉS JEGYRENDELÉS: 30/693-4632.

A következő rendezvény
időpontja és helye:
2011. szeptember 29., csütörtök,
Polgármesteri Hivatal földszinti
előadóterem.
Program:
13.45.: Regisztráció
14.00.: Otthonteremtési stratégia,
pályázati tudnivalók, épületenergetikai tanúsítvány bevezetése:
előadó:
Farkas Tamás, a LOSZ elnöke
Szakmai termék és szolgáltatási
tájékoztatók;
A rendezvény térítésmentes, de
regisztráció köteles.
Előzetes regisztráció:
e-mail: sdolanyi@freemail.hu
telefon: 30/2635826
2011. szeptember 27-ig!

Igényes, jó minőségű táncoktatás indul Gödöllőn!
Már két éve jól működő táncképzés idén is folytatódik október 1-jétől. Az órák finoman ötvözik a modern -és jazztánc technikai elemeit,
melynek eredményeként egy jó hangulatú, könnyed, aktív testmozgást eredményez a résztvevőknek. A szinvonalról a Budapest Táncszínház szólista táncosa, HEGEDŰS TAMÁS gondoskodik.
Szeretettel várunk minden kedves mozgásra vágyó érdeklődőt, teljesen kezdő szinttől is!
Gödöllő, Láng fitness, Dózsa György út 36. www.langfitness.hu; Tel.: 70/381-3159

2011. szeptember 21.
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Mozaik

14-22
óráig

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 terasz!
RENDKÍVÜLI ESKÜVŐI AJÁNLAT!
Október–novemberre 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:

2011. szeptember 21.
INGATLAN
* Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 –es telek eladó, teljes
közművel (víz, gáz, villany). 26.5mFt. Tel.: 30/588-5889

20/525-53-66
70/381-76-94

* Keresek készpénzre másfél szobás 44 nm-es konvektoros,
mfszi vagy 1.emeleti lakást Gödöllőn 8-9.5 M Ft-ig! Sürgős! (20)
804-2102

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

* AKCIÓ! Most -1MFt, Új építésű, minőségi kivitelezésű, 1 szintes
2 szoba +nappalis ikerház 350nm-es telekkel, tárolóval érintkezve, kulcsrakész ár 18,9 MFt 20-772-2429

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban
megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget
nem vállalunk.

* Harasztban 60 m2-es 2 szobás ikerház 500 m2-es telekrésszel
eladó. Iár 14,5MFt 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha-étkezős, kiváló állapotú
kockaház eladó Iár: 17,9MFt 20-772-2429
* Akció! Új építésű 4 lakásos társasházban, 2 szoba +nappalis,
62nm-es lakás leköthető I.ár:15,5MFt 20-772-2429
* Gödöllőn felújított, műanyag ablakos, erkélyes, 2 szobás konvektoros téglalakás eladó Iár 10,9MFt 20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Belvárosban új építésű nappali+1 szobás, konyha-étkezős bruttó 55nm-es, cirkófűtéses lakás eladó. Választható burkolatok,
színek. I.ár: 12,5MFt 20-772-2429
* Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt 209447025
* Gödöllőn Új építésű 1szintes, 3 szoba +nappalis, amerikai konyhás, garázsos ház 600 nm-es telekkel eladó. Iár: 29,9 MFt 20772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Újfenyvesben 740nm-es összközműves építési telek eladó. I.ár:
12,9MFt 20-772-2429
* SÜRGŐSEN eladó Palotakerten 2 szobás, délnyugati fekvésű jó
beosztású lakás, berendezési tárgyakkal együtt Iár: 7,8MFt 20804-2102
* GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba nappalis garázs
összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel kulcsrakészen eladó.
AKCIÓS ÁR 24,5MFt 20-772-2429
*Szabadka utcában két szobás lakás 8,9 MFt Iáron eladó 20-804-2102
*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 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Veres Péter u.-ban újszerű 114nm-es, garázsos családi ház szép
725nm-es sarok telken eladó! +36 20 944-7025
* Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval,
nagy terasszal eladók 14,5MFt-tól 20-804-2102
* Eladó Gödöllőn, tégla építésű, cirkós, jó állapotú 2szobás, 53nmes lakás a Kazinczy krt. Iár:9,3 MFt 20-8042102
* Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfszi lakás
9.6MFt 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

* Veresegyház örökpanorámás részén építési telkek eladók!
12Mft! 20-539-1988
* 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
* Gödöllői építési telkeket keresek készpénzes ügyfeleim részére!
20-539-1988
* Gödöllőn SŰRGŐSEN eladó a Kazinczi lakótelepen egy I. emeleti,
2 szobás, loggia-s, felújított, egyedi fűtéses igényes lakás ALKALMI ÁRON Eladási ár: 11 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó a Palotakerten 1+ kettő félszobás, 63 nm-es
öröklakás. Iá: 9,5 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 ikerház-fél, 300 nm-es saját telekrésszel eladó. Iá: 16 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllő Belvárosában 2011. Decemberi átadással épülő 18
lakásból (30-92 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2)
álló társasházban lakások, 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 Fenyvesben nappali+ 4 szobás, két fürdőszobás
társasházi öröklakás saját kertrésszel, kocsibeállóval és pincetárolóval. Összes beépített terület: 130 nm. Iá: 28 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20-9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllő kertvárosában eladó 168 nm alapterületű saroktelken
lévő családi ház 2 nappalival, 3 szobával, szaunával, konditeremmel. Iá: 34,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu

* Utolsó ÚJ építésű SORHÁZ, Erzsébet parkhoz közel a Szent Imre u.ban egyedi tervezésű, saját parkosított telekkel, nagy terasszal rendelkező, 120 m2. amerikai konyhás Nappali + három, illetve négy szoba,
saját 20 m2 garázs, klíma alapszerelés, központi porszívó alapszerelés,
kandalló, automata-öntözőberendezés és automata-garázskapu,
minőségi építésű hagyományos kivitelezés,parkosítva Ár: 265eFt/m2
Major Zoltán 70-7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
* Szent Imre u.ban nagyon csendes és világos(déli fekvésű)
központhoz közeli, minőségi új építésű társasházban, háromszobás
(nappali és kétszobás) erkélyes, külön wc-s, fürdőszobás, egyedi
gázfűtéses, azonnal beköltözhető újszerű lakás, teremgarázs beállóval is eladó iÁr: 18,7 MFt Major Zoltán +3670-7733222 -Több
száz ingatlan www.perfektotthon.hu
* Petőfi téren 2002-es téglaépítésű, nagyon világos, csendes,
három szobás bruttó 90 m2-es, 1 emeleti, egyedi-mérőórás,
gázfűtésű(cirkó), klímás, parkettás nagyon hangulatos lakás eladó.
Udvari saját autóbeállóval iÁr: 19,77 MFt Major Zoltán +36707733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu

* Domonyvölgyben eladó az Akác utcában 800 nm-es építési
telkek. 7000 Ft/nm áron. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Most tud választani, ÚJ építésű liftes modern lakások a Harasztban központhoz nagyon közzel, egyedi tervezésű, saját udvarral,
nagy terasszal erkélyes, egyenként 40-50-65-83 m2 közötti méretben, Nappali + kettő, illetve három parkettás szoba, egyedi gázfűtéses, egyedi mérőórás, automata garázskapu, klíma, minőségi tégla
építésű hagyományos kivitelezés. lakás Ár:280e-350eFt/m2 Érdeklődni az irodában lehet: Gödöllő, Kossuth L. u. 34. Major Zoltán 707733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu

* Bagon eladó a Dutka dűlőben nappali+1 szobás, konyha-fürdőszobás hétvégi ház. Iá. 2,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Új építésű ÜZLET nagyon olcsón eladó a Postánál
iÁr:300e/m2+ÁFA Major Zoltán +3670-7733222 -Több száz
ingatlan www.perfektotthon.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

* ÚJ ÉPÍTÉSŰ MEDITERÁN kertvárosban! 740 m2-es telken,
135m2-es, 4szobás, garázsos, minőségi kivitelezésű ikerház
beköltözhető. Modern konyhabútor, beépített gardróbok, klíma,
központi porszívó, automata-öntözőrendszer, parkosítás.
iÁr:47MFt Major Zoltán +3670-7733222 -Több száz ingatlan
www.perfektotthon.hu

* Gödöllőn a Csanakban eladó MOST ÉPÜLŐ nyolclakásos, kertes
övezetű társasház külön kertrészekkel. Eladási ár: 12-22,4mFt
kulcsrakész állapotban, decemberi átadással. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó a Fenyvesben kétszintes, 2 fürdőszobás, 5 szobás
családi ház 60 nm-es melléképülettel. Iá: 29,9 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
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* TEREMGARÁZS a SPAR mellett Kossuth L. utcában. 1,9 MFt.
Major Zoltán +3670-7733222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34. Több
száz ingatlan www.perfektotthon.hu

* Gödöllőn, TÉGLA, KONVEKTOROS, II. em. 51nm-es, 2 szobás, tágas,
világos jó állapotú lakás saját tárolóval eladó. Tel.:30-491-5020

* Szabadka u-ban 3.em-i erkélyes, felújítandó lakás eladó! Iár:
9,5MFt ! 20-539-1988

* Gödöllőn eladó a Kertvárosban két bejáratú, különálló lakrésszel
rendelkező saroképület. Mindkét részében található nappali,
szobák, étkező, konyha fürdőszoba, WC. Iá.: 21,9 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Egyedi vétel! Kör u.-ban 69nm-es, felújított 3 szoba+ konyhaétkezős, tágas erkélyes, II.emeleti lakás eladó 13,9 MFt-os i.áron.
20-772-2429

* Gödöllőn eladó a Dessewffy utcában 2 szobás, 900 nm-es családi ház. Iá: 25,5 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn, Új fenyvesben 110m2-es különálló családi ház
sürgősen eladó! 20-539-1988

* 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

* Gödöllő kertvárosában, kétlakásos társasház építésére alkalmas
800m2-es telek, 27m-es utcafronttal 14MFt-ért eladó! Minden
közmű a telken! 20-539-1988
* Központban, 76m2-es cirkós lakás, garázzsal eladó! 23.6MFt
20 539-1988

* Gödöllő központjában 72m2-es lakás garázzsal, nappali +két
szobával, hat lakásos társasházban zárt telken eladó! 23.6Mft!
20-539-1988

* SÜRGŐSEN! Gödöllőn Remsey krt.-on ÚJABB HÁZBAN 61 nmes 1 és 2 fél szobás, 2.emeleti ERKÉLYES igényes erkélyes lakás
eladó! Tel.:30-228-1060
* SÜRGŐS! Aszódon 2 + 3 félszobás téglaépítésű családi ház, 450
m2-es telken eladó. Gázcirkós, garázzsal és pincével. 15M Ft.
0630/977-6665
* Gödöllőn, központban, kétszintes (160 m2-es) családi házat
kínálok. 5 szobás, 3 vizesblokkal. Telek 514 m2, garázzsal.
23,900,000 Ft 0630/977-6665

* Gödöllőn a Palotakerten eladó egy I. emeleti, parkra néző 2
szobás öröklakás. Iá.: 11 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn, Antalhegy alján 215 m2-es, 4 + 2 félszobás családi
ház eladó. 767 m2 telken van még 38 m2-es garzon. Irányár: 29
M Ft. 0630/ 977-6665

* 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

* Gödöllő központban újszerű, I. emeleti, 67 m2-es gázcirkós
lakás eladó, IRODÁNAK, RENDELŐNEK is! Frekventált helyen, zárt
parkolóval. 19,900,000 Ft 0630/ 977-6665

* 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.

* 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

* 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.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
* Eladó, Gödöllő Kör utcában 2 emeleti, 2+fél szobás, erkélyes
fejújított lakás. Egyedi borovi fenyőből készült beépített bútorok,
fa belső nyílászárók, új korszerű hőszigetelt külső nyílászárók.
Nagy teljesítményű konyhai berendezéseknek megfelelően kialakított elektromos hálózat. Bútorozott konyha, egyedi fűtés, alacsony
rezsi, csendes környék. Azonnal költözhető. Ár: 13.900.000 Tel.:
30/860-6087; 30/411-4698.Ingatlanközvetítő ne keressen

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

* SŰRGŐSEN! Gödöllőn János utcában eladó tégla építésű, konvektoros fűtésű, egy szobás lakás, 7.1 M Ft-os irányáron. Tel: 30320-2016

* Semmelweis u.-ban az Erzsébet parkhoz közeli részen,
téglaépítésű, világos, csendes, két szobás bruttó 80 m2-es, gázfűtéses, parkettás, nagy telekkel 958 m2 rendelkező garázsos, hitellel
nem terhelt, beköltözhető családi ház eladó iÁr: 23,97MFt Major
Zoltán 70-7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu

* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési TELEK
családi okok miatt eladó, illetve a Nyárkút utcában 2500 m2
SZÁNTÓ 2 db 25 m2-es épületekkel közművesítve eladó. Tel:
30/946-7702
* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új
lakóparkban építési telkek ELADÓK! Tel: 30/946-7702
* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű
lakások és garázsok eladók. Tel: 30/946-7702
* Gödöllőn, BLAHÁN ELADÓ rendezett, téglaépítésű CSALÁDI HÁZ
1.200 nm-es telken. 2szoba, nappali, konyha, fürdőszoba, 2WC,
pince, műhely. 30/878-8907
* 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
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09.23. péntek 21h The Clowns + Hit The Gas + TV Rúzs + GDL + Nu Generation Party-Dj Resident (A
belépőjegy egy Sopronit vagy egy üdítőt ér a pultnál!) 24. szombat 20h Stand Up Comedy est: Bödőcs Tibor &
bemutatja:
Nr.:441. Nagy Edu (Jegyelővétel a Kódex internet kávézóban Gödöllő Petőfi tér 14. + az esti buliba is érvényesek!) 24.
szombat 22h Nálunk kezdték! Compact Disco Dj Set + Andrew G (A belépés 22h-ig 0Ft, 23h-ig 500Ft, 02h-ig
’95
1000Ft, klubtagsági kártyával 800Ft!) 30. péntek 21-23h Szabó Balázs Band koncertje. 30. péntek 24-04h
RobotRock Dj: Buzzlight, Geri, R'jean, Pedro (Jegy elővételben olcsóbban a Kódexban!) 10.01.szombat 21h
Made in Hungary Magyar buli, hogy a külföldiek is értsék! Dj Téglási Pisti és 35 év énekelhető dalai!
„kisművház“
ÉLMÉNYKÖZPONT Sztárvendég: Fenyő Miklós (A belépés 22h-ig 0Ft, 23h-ig 500Ft, 24h-ig 1000Ft, 01h-ig 1300Ft!)
KÖZÖSSÉGI ELMENYKOZPONT
T.C. KOZOSSEGI

* Aszód központjában, csendes helyen eladó egy 36nm-es egyedi
mérőórás, alacsony rezsijű, pár éve felújított földszinti lakás. Érd:
17 után 70/3844-813

* 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 Szent János u. 2.em. 1,5 szobás lakás eladó. Nincs
lelakva, rezsi alacsony. Iár: 10,5MFt. 20/447-3391

* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* 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 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
* 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
* SZADÁN iker családi ház eladó. Bruttó 112nm, 2+2 félszobás,
kulcsrakész, ár: 22,9MFt, 2011.dec-i befejezéssel. Részletes
információk: www.gemini-invest.hu 70/430-7979
* 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
* Eladó XVI.ker. Mátyásföldön hatlakásos épület II.em.
72nm+loggiás, konvektoros, 2+2 félszobás, jó állapotú lakás (új
ablakok, szép környezet, jó közlekedés). Iár:16,5MFt. 061-4033711, 70/3512-085

* Gödöllőn a Remsey krt.-on kiadó nappali+2+fél szobás lakás
60eFt+rezsi+2 havi kaució.
* Kiadó a Petőfi térnél újszerű 2004-es téglaépítésű, Nagy teraszos, parkosított belső udvarral rendelkező, nagyon világos, csendes,
négyszobás 120 m2-es, kétfürdős, 1emeleti, egyedi-mérőórás,
gázfűtésű(cirkó), klímás, parkettás nagyon hangulatos lakás, igény
szerint dupla garázzsal hosszútávon iÁr: 125eFT/Hó Major Zoltán
70-7733222-Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
* Családi ház kiadó a Honvéd u.-ban. Nagy teraszos, parkosított
belső udvarral rendelkező, nagyon világos, csendes, négyszobás
140 m2-es, kétfürdős, gázfűtésű(cirkó), klímás, parkettás nagyon
hangulatos c, tripla garázzsal hosszútávon iÁr: 125eFT/Hó Major
Zoltán 70-7733222 Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu

* 32 nm-es üzlethelyiség Gödöllőn a Kossuth L. u. 24/26. udvarban kiadó. Tel: 70/373-8154
* Gödöllőn, Városközponthoz közeli üzletsoron felújított 20nm
kirakatos üzlethelyiség – TOTO-LOTTO- TRAFIK, fodrászüzlet,
vagy akár más, pl. iroda céljára is kiadó. Ingyenes közvetlen
parkolási lehetőség! 30/9528-920
* Kossuth L. utcában jól bevezetett virágbolt (berendezéssel
együtt) kiadó. Tel: 20/368-6679
* Gödöllőn a belvárosban új építésű, minden igényt kielégítő 117
nm-es, panorámás iroda hosszútávra kiadó. Tel: 20/9443-356

* ALBÉRLET KIADÓ GÖDÖLLŐN 1 SZOBA ÖSSZKOMFORT. Tel:
20/226-3007

* Kazinczy garázssoron kisebb javításra szoruló 15 nm-es, beton
padozatú garázs eladó. Iár: 280.000,-Ft. 20/447-1676

* Eladó Gödöllőn az Erzsébet királyné körúton egy magasföldszinti 54 nm-es 2 szobás lakás. Iár: 12MFt. Tel: 30/461-0292,
30/649-2594

* Gödöllőn a Szt. János utcában 30nm-es felújított, összkomfortos, alacsony rezsijű lakás berendezve kiadó. (45.000,-Ft/hó
+rezsi +2havi kaució.) 20/594-9070

* Gödöllőn üzletközpontban 20 nm-es helyiség 25.000,-Ft/hó
irányáron kiadó. Tel: 70/7797-152

* Eladó 1+2 félszobás, 65nm-es világos, panorámás, alacsony
közösköltségű panellakás. Néhány évvel ezelőtti felújítás során
cserélésre kerültek: a nyílászárók, csövek, radiátorok, burkolatok, a
beépített szekrények fenyőajtót kaptak. Egyedi fűtésszabályozó és
mérő! Igény szerint a konyha gépesítve is eladó. 20/339-8583 Képek
https://picasaweb.google.com/113792769976867407277/LakasG
odollon#

* VERESEGYHÁZON CSALÁDI HÁZ 35 nm-es különálló része
kiadó. Szoba-konyha, előszoba, fürdőszoba, WC. 45.000,-Ft/hó.
1havi kaució szükséges. 30/447-5152, 30/9837-738

* Gödöllőn (Dózsa Gy.úton központtól, M3-tól azonos távolságra)
kiváló közlekedési lehetőséggel üzlethelyiség, iroda hosszútávra
kiadó. (Zárt udvar garázzsal, raktárral.) Emeleten különbejáratú
bútorozott lakás. 30/9400-410

* Veresegyházán külön álló épületben, tetőtér 1 férfi részére
kiadó. 25.000,-Ft +rezsi. Érd: 20/572-9930, 20/315-6850

* KIADÓ IRODA: 58 nm-es, belvárosi, utcai bejáratú, konvektoros.
70.000,- +rezsi + 2 havi kaució. (Lakásnak is.) Tel: 30/9 617-621

* Eladó Gödöllőn a Szt. István téren első emeleti, kétszobás, erkélyes korszerűsített távfűtésű lakás. Iár: 10,5 MFt. Info: 30/8514252, 30/982-3659
* VÁCSZENTLÁSZLÓN csendes, nyugodt környezetben 110nm-es
3,5 szobás családi ház melléképülettel eladó. Iár: 14 MFt. Tel:
30/579-7692
* Eladó 180 nm-es ikerház a Fenyvesben, 4 szoba +nappali, 3
fürdőszoba, 2 konyha, garázs 500 nm-es telekkel. Tulajdonostól
22,5 M Ft-ért. Érd: 30/827-4272
* 1 szobás 34nm-es egyéni mérőórás, alacsony rezsijű kis lakás
eladó a Centrumban, kellemes környezet, 2.em. mindenhez közel.
Iár:7,9MFt. Tel: 20/498-2764
* Családi okok miatt a Kertvárosban 5 szobás családi ház
sürgősen eladó! Érd: 20/591-5130
* Szt. Imre u. egyedi fűtéses, erkélyes, D-Nyi fekvésű, 68nm-es, belső
galériás lakás komplett konyhával, extrákkal 22,5MFt iáron, Kossuth
L.u. 4.em. 2szobás 9MFt iáron eladó. 30/331-7992, 30/331-8172
* Szadán család ház eladó. 4 szoba +amerikai konyhás nappali
+dupla garázs. Parkosított kert. Iár: 31,5MFt. Érd: 30/236-5989
*GÖDÖLLŐI HÁZAT KERESÜNK 17 MILLIÓ FORINTIG. 30/9146-020
* CSALÁDI HÁZ ELADÓ. IÁR: 15 M Ft. Tel: 30/256-0145
* Gödöllő és Szada határán aszfaltozott utcában 1450nm-es
telken új építésű 85nm-es bővíthető, 2fürdőszobás, összkomfortos családi ház eladó (garázs, pince, ásott kút). 30/274-3407
* Első tulajdonostól eladó Gödöllőn a Máriabesnyő Lakóparkban
társasházi lakás, földszinten, kertkapcsolattal. Kilátás az erdőre.
Korszerű épület, fa nyílászárók. Amerikai konyhás nappali
+2szoba. Padlófűtés, cirkó kazán. Egyedileg beépített konyha,
háló és fürdőszobabútor. Garázs és tároló a teremgarázsban. Iár:
18,5 MFt. 20/510-5467 info: http://s4u.uphero.com
* Eladó LAKÁS az EGYETEMI LAKÓPARKBAN! 59nm-s 2szobás,
1.em. konvektoros fűtésű, jó állapotú. Szép környezetben, az
egyetemhez közel. Iár: 14,2MFt. 70/291-2992
* Gödöllőn, az Egyetemen a standdal szemben eladó felújított
59nm-es, egyedi fűtésű 2szobás lakás, nagy tárolóval. Közelben
posta, ABC, gyógyszertár, orvosi rendelők. Csendes, parkos-erdős
területen. Iár: 13,4MFt. 30/422-7603, 30/385-7372
* HARASZTBAN, központhoz, HÉV-hez Erzsébet parkhoz közel,
2szintes sorházi ház kicsi udvarral, kerttel, garázzsal tulajdonostól eladó. Megbízható szomszédság, kertvárosi hangulat. Ára: 21
MFt. 20/222-5907
* ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn Szent János utcában 2.em. 64nm-es
felújított lakás eladó. Egyedi fűtéses, vízórás, légkondicionálóval
felszerelve, alacsony rezsivel. Érd: 30/308-1316
* Eladó Gödöllő központjában teljesen felújított 2 szobás, erkélyes, téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás beépített konyhával, saját
tárolóval. Iár: 12,5 MFt. Tel: 30/288-3240

* Gödöllő központjában másfélszobás, konvektoros, berendezett
lakás kiadó. Tel: 30/224-1627
* Hosszútávra kiadó Gödöllőn a Szt. István téren első emeleti, kétszobás, erkélyes korszerűsített távfűtésű lakás, 45 ezer Ft +rezsi/hó.
Kéthavi kaució szükséges. Info: 30/851-4252, 30/982-3659
* Gödöllői zárt lakóparkban 75 nm-es, igényes lakás kiadó,
október 1-től! 70.000,-Ft/hó +rezsi. Tel: 20/413-1031
* Kiadó ÖRÖKLAKÁS BUDAPESTEN, XIII.-ben: 2szobás, 75nm-es,
DK fekvésű, összkomfortos, gáz egyedi fűtésű, cserépkályhás,
2bejáratú, kitűnő infrastrukturális adottságú, egyedi vízmérőórás.
Iár: 79.000,-Ft +kedvező rezsi. 20/2457-451
* Felújított lakás kiadó hosszútávra! 3.em. 2 szobás, erkélyes
lakás egyedi fűtésmérővel. Egyetem, HÉV, busz, vonat közelében.
55.000,-Ft +rezsi. 30/230-7740
* Gödöllő központjához közel, kertes CSALÁDI HÁZBAN 1,5 szobás
LAKÁS külön bejárattal kiadó. 70.000Ft /hó. Tel: 70/526-0174
* Palotakerti egy szobás 45nm-es, bútorozott, távfűtéses 3.em.
lakás kiadó. Havi 40.000,-Ft +rezsi +2havi kaució. Tel: 20/545-9429
* Gödöllő Kertvárosában, Központhoz közel 2szobás, egyedi
fűtéses családi ház egyedülálló garázzsal, melléképülettel, kerttel
hosszútávra kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel: 20/575-8917
* Gödöllőn a Kertvárosban 4 szobás, 2 fürdőszobás, nappalis
120nm-es ingatlan bútorozva hosszútávra kiadó. Tel: 20/9443-356
* Gödöllő Kazinczy körúton téglaépítésű, felújított 2 szobás lakás
kiadó. Tel: 20/325-1436
* Belvárosi 56 nm-es, egyedi mérőórás téglalakás kiadó. Ár:
50.000,-Ft + 1havi kaució +rezsi. Tel: 30/479-9009
* Kétszobás, gázfűtéses, bútorozatlan lakás a Szent János
utcában kiadó. Érd: 20/340-4861 14 óra után
* Gödöllő központjában kiadó 1,5 szobás összkomfortos tetőtéri
lakás, családi házban, kellemes környezetben, garázs beállási
lehetőséggel, hosszútávra. (Azonnali költözéssel.) 30/307-7314
* Gödöllőn, kertvárosi családi házas 4lakásos épület I.em. 2szoba
+nappali 96nm-es, egyetemhez közel, összkomfortos lakás kiadó: iár:
70eFt +rezsi -2havi kaució. /Vagy eladó: iár: 18,5MFt. 20/965-0066
* Gödöllő, Dózsa Gy.u. (zöld-sárga házak) 46nm, bútorozatlan,
földszinti, erkélyes, 1,5 szobás, egyedi fűtés, vízóra, közel a
központhoz, autópályához, buszmegállóhoz. Beköltözhető 2011.
szept. végén. Ár: 55.000Ft +rezsi/hó +2havi kaució. 20/4242-032
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.
* 30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.:
70/281-5126.
* Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-es
üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.

ALBÉRLET KIADÓ

* 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

* Kertes ház kiadó! Hosszú távra! 160 m2, garázzsal, szaunával.
Érdeklődni: 30/588-5889

* ÜZLET KIADÓ Gödöllő központjában: 28 nm-es, igényes
kialakítású, forgalmas helyen. Tel: 30/9428-275

13

*GÖDÖLLŐN, az Úrréti- tó közelében 1912 nmes zártkerti telek (művelt szőlővel, ásott kúttal) 86
nm-es, jó állapotú téglaházzal eladó. Iá: 13 mFt.
*A Remsey körúton 5 éve épült, első emeleti
71nm-es, amerikai konyhás, nappali+2 szobás,
nagy erkélyes, igényes lakás eladó. Iár: 23,9 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30 nmes, második emeleti, franciaerkélyes, felújított, egyedi (gázcirkó) fűtésű, téglaépítésű
lakás eladó. Iá: 7,7 mFt.
*BAGON, az M3-as lehajtójától 1 km-re 100 nmes, felújítandó régi építésű ház, csendes, aszfaltos utcában 1339 nm-es telken eladó. Iár: 6 m Ft.
*SZADÁN, 1205 nm-es, ősfás saroktelek,
(30%-a beépíthető) eladó. Iá: 11.3 mFt.
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* KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 30/508-1380

* Gödöllőn üzemelő étterembe konyhai kisegítő, szakács jelentkezését várjuk. Érd.: 70/ 333-21-33
* Gödöllőn üzemelő étterembe pultos, felszolgáló jelentkezését
várjuk. Érd.: 70/ 333-21-02
*Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
* Szakképesítéssel, több éves tapasztalattal, referenciával gyermekfelügyeletet vállalok. Tel: 70/391-5176
* Önállóan dolgozni tudó KŐMŰVES szakmunkás felvétel állandó
munkára, bejelentve. Tel: 30/381-5533 napközben
* Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata – a Duna
House – gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű ingatlan
értékesítő munkatársakat keres. Érd: 30/280-0450,
palosi.erika@dh.hu
* BIZTOS MUNKÁT KERES? www.biztos-munka.hu Kód: MS 15
* Irodabővítés céljából 5 fő személyében keresünk jó kommunikációval rendelkező munkatársakat. Tel: +36/20/976-3236
* Gödöllői kávézóba FELSZOLGÁLÓ, PULTOS munkakörbe szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársat keresünk. Érd:
30/400-4762

* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-9 tonnáig, belföldi és nemzetközi,
szükség szerint dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncélszekrény. Mindent és mindenkor! Molnár József 28/421-134;
30/9593-804, molnar.koltoztetes@upcmail.hu
* KERTÁPOLÁS, kertépítés, -tervezés. Web: www.kertszabok.hu
Tel: 20/571-3008
* 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
* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi munkát
vállal. Bármilyen kerti munka, földmunka, lakatos munkák,
kerítések készítése, javítása, festése. Csapadékvíz elvezetés, lambériázás, tetőjavítás, szigetelés, kőműves munkák, fakivágás,
dryvitozás. 30/402-7276
* TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzatfestés
rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali
kezdéssel is, 30 éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944
* SZŐNYEG ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS: poratka irtás, mély-, folttisztítás kedvező nm áron az Ön otthonában ipari nagy teljesítményű takarítógéppel, bio tisztítóanyagok segítségével. Tel:
20/3671-649

* Parképítő és fenntartó társaság keres kertészeti szakképesítésű, valamint kertépítésben már tapasztalatot szerzett
kisegítő munkatársakat. Érd: 20/969-5599, 20/921-0865

* LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. -Kapuk, ajtók, ablakok
javítása, zárjavítás, zárcsere, betörés utáni javítás. –Burkolatok
(szőnyeg, laminált padló), vízszerelés. –Asztalos munkák.
–Redőnyjavítás. 70/201-1292

* Gödöllői BIO-HAIR HAJVÁGÓSZALONUNKBA gyakorlott fodrászt
keresünk. Folyamatos továbbképzési lehetőség alkalmazotti
jogviszonyban. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: 20/2204359, vagy e-mailben: biohairgodollo@gmail.com

* Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók, mikrók javítása
garanciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/234-7012
Krokovics.

* Csomagoló, takarító munkakörbe gödöllői lakosú munkatársat
keresünk. Tel: 30/9457-209
* Referenciával rendelkező óvodapedagógus gyermekfelügyeletet
vállal Aszód és Gödöllő vonzáskörzetében. Gépkocsival rendelkezem. Tel: 20/395-6572
SZOLGÁLTATÁS
* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy
más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
* Hőszigetelés, ház felújítás, korszerűsítés rövid határidővel. Tel.:
30/242-9441
* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
* Minőségi ételkiszállítás,cégeknek,magánszemélyeknek. Tel.:
20/3717-450. www.tepsifules.com
* 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
* Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédelmi mérés. 70/264-3660

* KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat
azonnali kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679
* TÁRSASHÁZAK FIGYELEM! Regisztrált, gyakorlott BT. garanciával vállal Gödöllőn és vonzáskörzetében közös képviseletet, ingatlankezelést, könyveléssel együtt. Referenciával! 70/257-4553
* OTTHONÁPOLÁS – BETEGFELÜGYELET: 10 éves szakmai
tapasztalattal, szakápolói végzettséggel vállalom idős betegek
otthoni ápolását, ellátását. Tel: 30/501-9207
* 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

* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása,
talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24-ig. 70/241-8999.
* 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
* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I.
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/5562653, E-mail:info@ili.hu
* KÖLTÖZTETÉS ZONGORA ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS.
Tel: 30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
* Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és
csatornázási munkák rövid határidőre. Tel: 30/202-0050
* KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka
rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések
tisztítása,
átépítése,
javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
* 25% ÁRENGEDMÉNNYEL ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS!
Szobafestés-mázolás, tapétázás, kartonozás, asztalos, ács,
lakatos, kőműves munkák. Víz, gáz, fűtésszerelés, szigetelés.
Hideg és meleg burkolás, közületeknek is. Ingyenes árajánlat! .
Tel:20/9-361-233, 28/610-982
* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

* 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
OKTATÁS
* NE MENJ EL NYELVVIZSGÁZNI PRÓBAVIZSGA NÉLKÜL! ECL
próbavizsga szeptember 28-án az OktaTárs Nyelvstúdióban.
Próbáld ki magad, hogy jól dönthess! Visszajelzést és tanulási
tanácsokat adunk. www.oktatars.hu/eclproba 28/413-437
* HOGYAN GYŐZD LE AZ 5 LEGGYAKORIBB NYELVTANULÁSI
PROBLÉMÁT? Nézd meg itt: www.oktatars.hu/neked
* 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.
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* MENCELUS Nyelvstúdió. Kezdő, újrakezdő, középhaladó
OROSZ KISCSOPORTOS NYELVTANFOLYAMOKAT anyanyelvi
tanárral indítunk szeptembertől. Heti 2×2 2-4 fős csoportokban. Bővebb információ: 30/374-6545 www.mencelus.com
* Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953
* 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
* Tapasztalt, diplomás tanárnő NÉMET és ANGOL nyelvből
személyre szabott órákat ad, korrepetál és vizsgákra készít fel.
Érd: 20/4530-765
* GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL,
DE ATTÓL TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD,
AMILYET SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY
NEM JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM
PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS ELÉGEDETTSÉGI ÉS
PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK! NÉZD MEG
HONLAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ MA! WWW.STUDIOONLINE.HU.
TANULJ VELÜNK ANGOLUL, NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL,
SPANYOLUL ÉS OROSZUL CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI
ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL
ÁTELLENBEN - FKNYSZ: 13-0920-04. ESETLEG TELEFONÁLNOD KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40
* TOP-TAN: Angol nyelvtanfolyam újrakezdők számára: keddcsütörtök: 17.00-16.30-ig. Kezdés: szeptember 20. További
tanfolyamok: www. toptan. hu, toptan1999@gmail.com, 30224-75-63.
* TOP-TAN: Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam szombaton délelőtt, 1x4 tanórában. Kezdés: szeptember 17. További tanfolyamok: www. toptan. hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.
* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános,
intenzív és vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek és gyerekek részére
egyaránt, 560 Ft/óra díjtól. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői
2. Tel: 28/511-366, 2O/543-1775. Az I.L.I. Gödöllő egyik
legrégebbi és legjobb nyelviskolája, a Nyelviskolák Szakmai
Egyesülete által is AJÁNLOTT nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)
* MENCELUS Nyelvstúdió. ANGOL, OROSZ, JAPÁN nyelvoktatás Gödöllő központjában, anyanyelvi tanárok, alap-, közép-,
felsőfokon, kedvező áron, egyéni, csoportos. Általános, beszédcentrikus, üzleti tanfolyamok, érettségi, nyelvvizsga
felkészítés. 06-30-374-6545 www.mencelus.com
* MATEMATIKA korrepetálást vállal középiskolásoknak nagy
tapasztalattal rendelkező középiskolai tanár. Tel: 30/620-1230

* NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten minden
korosztálynak. Közép és emelt szintű érettségi, ORIGO,
GOETHE, ÖSD, TELC nyelvvizsga felkészítő. KOLLARICS
KATALIN 30/611-0036
* MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt- és
középszintű érettségire való felkészítést vállal gödöllői
középiskolai tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése is!
20/380-2268 (du., este hívható)

A nyelvtanulás
képlete

* Ősi tudományok ezoterikus iskolája indul szeptember 24. október 1. – október 29-én. 20/443-7344
* ANGOL nyelvoktatás, korrepetálás, vizsgára felkészítés kicsiknek, nagyoknak. Egyéni vagy 2-3 fős csoportokban. 60
perces órák. Kedvező áron! Hívjon bizalommal! 70/249-6739

* 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

Hogyan jön létre a nyelvtudás?
Mi a sikeres és eredményes
nyelvtanulás?
Szerintem
az,
ami
NYELVTUDÁSHOZ vezet. Lehet, hogy ötös vagy
angolból, vagy van egy nyelvvizsga bizonyítványod, de ha nem tudsz megszólalni, akkor valószínű,
hogy nem érzed magad sikeresnek.
Milyen összetevők szükségesek ahhoz, hogy
eredményes legyél?
NYELVTUDÁS = emberi energiák x
ráfordított idő x nyelvtanulási eszközök
Nézzük bővebben: energiák = testi energia x
szellemi energia x lelki energia. Ez nem más,
mint képlet a képletben, szóval:
NYELVTUDÁS=(testi energia x szellemi energia x lelki energia) x ráfordított idő x nyelvtanulási eszközök.
Még emlékszem, hogy a zárójel itt matematikailag felesleges, de érzékeltetni akartam a
logikai összetartozást.
Testi energia: A fizikai testtel összefüggő
energiák. Ha valaha sportoltál, akkor tudod,
hogy milyen sokat segít a mozgás, mennyi erőt
ad. Erősíti a kitartást, kevésbé vagy fáradékony.
Jobban tudsz figyelni, koncentrálni.
Szellemi energia: Ez az energia lép működésbe, amikor gondolkodsz, tudatosan tanulsz,
például egy új szót szituációhoz, élethelyzethez, szövegkörnyezethez kötsz.
Lelki energia: Ezt az energiát használod,
amikor erőfeszítést teszel a céljaid érdekében,
például amikor hajnalban kelsz fel, hogy odaérj
a kora reggeli angolórára. Ez a motivációddal
erősen összefügg.
Ráfordított idő: Minden, amit csinálsz időt
vesz igénybe, ami nem más mint emberi
figyelem, amit az adott munkára, feladatra
szánsz. Ennek a figyelemnek nem csak a mennyisége, de a minősége is számít! Tíz perc
fókuszált figyelem többet ér olyan fél óránál,
amikor egyszerre háromfelé próbálsz figyelni.
Nyelvtanulási eszközök: Ebbe a kategóriába tartozik maga a nyelvtanfolyam, a nyelvtanár, a
tankönyv, a gyakorló feladatok, az MP3 lejátszód,
amin a hazafelé úton zene helyett angol szövegeket hallgatsz, vagy éppen a számítógép.
A nyelvtudás öt alkotóeleme közül ez az utolsó
általában mindenkinek egyértelmű. Sorakoznak
a jobbnál jobb nyelvkönyvek a polcodon, a
letöltött hanganyagok a számítógépben, valami
mégsem működik. A válasz a képletben van.
Biztosan felfedezted, hogy a képletben szorzás
szerepel,
tehát
HA
VALAMELYIK
ÖSSZETEVŐ
NULLA, AKKOR AZ
EREDMÉNY IS NULLA LESZ. Hiába vannak
jó szinten testi és szellemi energiáid és vannak
nagyon szuper, modern nyelvtanulási eszközeid,
ha lelki energia hiányában nem fordítasz a tanulásra időt, azaz fókuszált, minőségi figyelmet.
Nyelvtanulási hatékonyságod annak a függvénye, hogy mennyire vagy képes összehangoltan irányítani a képletben szereplő elemeket.
Figyeld meg önmagad a képletben szereplő
összetevőkkel kapcsolatban. Majd a megfigyeléseid alapján válaszd ki azokat az összetevőket,
amelyeket fejlesztened kell. Kezdd azzal, amelyik leginkább nullához közeli értéket mutat,
hiszen ez az összetevő hátráltat a leginkább.
Élményekben gazdag, eredményes nyelvtanulást!

* Szemtanút keresek, aki látta a 2011. aug. 6-án 16.30-kor a
Kossuth utcai Spaarban történt incidenst, kérem, jelentkezzen.
30/813-0965

Csősz Ildikó
OktaTárs Nyelvstúdió - Gödöllő, Kandó K. u. 2.
www.oktatars.hu/angolul

* MATEKTANÁRT keres középiskolás gyermekének? Olyat,
ahová szívesen jár, ahol akár még a matekot is megszereti?
20/359-1196
* Középiskolai tanár MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA korrepetálást vállal. Érd: 30/4567-458
ADÁS~VÉTEL

* CIPŐ TÁSKA ÜZLETÜNKBEN VÁSÁROLJON A SZEZON ELŐTT
KEDVEZMÉNYES ÁRON BOKACIPŐT ÉS CSIZMÁT (már 2.500,Ft-tól). Gödöllő, Patak tér 1.

KATEGÓRIÁKBAN GÉPJÁRMĥ TANFOLYAMOT SZERVEZ.

*
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
* FICUS BENJAMIN 1,5 m magas bokor és piros LEANDER
bokor 10.000,-Ft/db eladó. Tel: 20/983-9945
* Eladó: 220 V hegesztő, szőlőprés 50 literes, szőlődaráló, 10,
15 literes demizsonok, 60 literes műanyag hordó, héjas dió.
Tel: 28/417-202

EGYÉB
* ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK IDŐS HÁZASPÁRRAL
VAGY EGYEDÜLÁLLÓ IDŐS EMBERREL. Tel.: 30/727-7667.
* Bevezetett műszaki-barkács bolt bérleti joga árukészlettel
átadó! Tel.: 30/9509-841.
* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
* MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, virág-, hárs-, erdei-, aranyvessző-, ámor-, gesztenye-,
repce krém-, selyemfű-, lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk. 30/9891-721
* WINKLER ILONA és BARÁTAI KIÁLLÍTÁS látható a Gödöllői
Polgármesteri Hivatalban október 11-ig.

ElĞzetes érdeklĞdés:

06 28 522-000 /1582 mellék

06 20/9414-638

06 20 99-516-99

Gyors korrekt lebonyolítás.
Részletfizetés!
Típusválasztási lehetĞség!

PLH-445, AKKREDITÁCIÓS LAJSTROMSZÁM: AL-2086, NYÍLVÁNTARTÁSI SZÁM: 13-0943-05

www.bbmaganautosiskola.net

MagánbölcsĞde és
óvoda folyamatos felvételt hirdet
1-7 éves korú gyermekek részére
BölcsĞde: 2100. GödöllĞ, KörösfĞi u. 7
Óvoda: 2100 GödöllĞ, Észak u.4.
Nyitva tartás: hétköznap 7.00 - 17.30
Kislétszámú csoportok, szakképzett pedagógusok,
igényesen kialakított környezet, napi 4-szeri étkezés,
fejlesztĞ foglalkozások, nyelvoktatás, mozgásfejlesztés
korcsolya, úszás, egyéni bánásmód.

Jelentkezés Hatvani Anikónál

Tel: 06-30-548-2592
Honlap: www.zsebibolcsi.hu
E-mail: zsebibaba.csa.na@mail.datanet.hu
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: SZEPTEMBER 28.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os vásárlási utalványát nyerte: Gyöngy Andrásné, Szabadság tér
14., Zsolnayné Soltész Éva, Kazinczy u. 21.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Gonda Lászlóné, Erzsébet királyné
krt.21.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kozák Anikó, Jászóvár u. 70.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Riedlné Péter Etelka, Szabadság út 19., Botlik Tamás. Arany J.
u. 14/a.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Papp Gáborné,
Mátyás király u. 6.

2011. szeptember 21.

