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A hőségriadó idején a Gödöllői Lokálpatrióta Klub képviselői több száz palack ásványvizet osztottak szét a gyalogosok között.
(2. old.)
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A gödöllői fotósok dokumentum- és riportfotóiból készült 1991-es kiállítás
anyagát eredeti formában ismét bemutatják a Művészetek Házában.
(6. old.)

Hétfőn adták át a „Jó tanuló, Jó sportoló”
elismeréseket a városi intézményekben kiemelkedően sportoló, valamint tanuló diákoknak.
(8. old.)

Mádl Dalma a Magyar Szabadságért Díj kitüntetettje

Úrréti tóünnep

Új utakon

Gyémánt jellemű kortárs példakép

A díj átadása előtt Jókai Anna Kossuth-díjas írónő méltatta Mádl Dalmát.
Bevezetőjében elmondta, ha olyan társaságba érkezünk, ahol ezüst színű hajával feltűnik, tudjuk, hogy jó helyen
vagyunk. Mádl Dalma azon politikusfeleségek sorába tartozik, akik férjük
politikai szerepvállalásától függetlenül
is kiemelkedőt alkotnak, önértéket képviselnek a családjuknál tágabb közösség számára is. Mádl Dalma akkor sem
vonult vissza a közéleti feladatoktól,
amikor Mádl Ferenc köztársasági elnöki ciklusa véget ért, és férjének elvesztésekor még inkább a munkába menekült.
– Miért szeretem őt? Először is olyan
ember, akihez bizalommal fordulnék,
ha bajba kerülnék – mondta az írónő. –

Fotó: Tatár Attila

A Magyar Szabadság Napja Alapítvány képviseletében dr. Gémesi György polgármester és
Koltay Gábor filmrendező adta
át június 24-én a Magyar Szabadságért Díjat Mádl Dalma aszszonynak a Gödöllői Királyi Kastélyban rendezett ünnepségen.
A díjat a Magyar Szabadság Napja Alapítvány 2000-ben alapította. Az elismerést minden évben
olyan személyiségek kaphatják
meg, akik az elmúlt évtizedekben tevékenységükkel nagyban hozzájárultak Magyarország függetlenségéhez, demokratikus fejlődéséhez.

Óriási sikerrel rendezte meg az
I. Úrréti Tóünnepet a Blaháért
Társaság és a Gödöllői Lokálpatrióta Klub június 24-én. A
csaknem egésznapos rendezvényen több százan kapcsolódtak ki, kihasználva a tó és a tópart nyújtotta lehetőséget és a
kellemes nyári időt.
A tóünnep dr. Bucsy László, a Blaháért Társaság elnöke ötlete alapján
valósult meg. Az eredeti elképzelés
egy esti lampionos tárogató koncert
volt, ez bővült ki színes családi programmá.

Törékeny alkatához erős gerinc társul.
Fáradhatatlan szervező és tudja, hogy a
fiatalokat is segíteni kell. Megőrizte a
természetességét. Távol áll tőle az öndicséret, sohasem azért tett bármit is,
hogy érte hálát vagy díjat kapjon. Nála
szerényebb embert még nem láttam.
Néha úgy tűnik, fel sem akarja ismerni
a saját értékeit. Úgy érzi, hogy amit
tesz, kötelessége megtenni. A legtömö-

rebben fogalmazva: Mádl Dalma ezüst
hajú, aranyszívű, gyémánt jellemű és
vasakaratú kortárs példakép. Ilyen példaképekre nagy szükség van világunkban, amely időnként egészen eltorzult
ideálokat mutat az embereknek.
A Magyar Szabadságért Díjjal kapcsolatban Jókai Anna elmondta, hogy a
szabadság politikai fogalomként végig
kíséri nemzetünk történelmét. Szinte

folyamatosan azért küzdött a magyaság, hogy szabad országa legyen. A szabadságnak azonban van egy másik dimenziója is, ami kötődik az evangéliumi parancshoz. A teremtés különös hajnalán olyan teremtői akarat született,
ami megengedi az embernek a szabad
akaratot. Szabadon lehetünk jók, de
szabadon lehetünk rosszak is.

A délután kettőtől este tízig tartó
rendezvényen többek között vízi és
szárazföldi játékos sportversenyek,
koncertek várták az érdeklődőket.
A blahaiak nagy örömére ezen a
napon új járdaszakasz átadására is sor
került, így a korábbinál biztonságosabban közelíthető meg a Dózsa
György út a Rét utca felől.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 4. oldalon)

Képviselő-testületi ülés
Közalapítványok beszámolói
A képviselő-testület elfogadta a közalapítványok beszámolóit.
A Tormay Károly Egészségügyi
Közalapítvány a 2 millió forint önkormányzati támogatást terheléses
EKG rendszer és ergométer beszerzéséhez használta fel.
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány beszámolója kulturális és
oktatási programokról, a művészeti
alkotóműhely munkájáról, a pályázati
támogatások részletes felhasználásáról és a kuratórium tevékenységéről
adott átfogó képet. A közalapítvány
gazdálkodásában az önkormányzat
4,5 millió forintos támogatását 1,3
millió forint pályázati támogatás és
2,2 millió forintos tanfolyami bevétel
egészítette ki.
A Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány tavaly nem
folytatott aktív tevékenységet, támogatást nem kapott. A képviselő-testület tavaly októberben újjászervezte
a kuratóriumot és a felügyelő bizottságot. A változás bejegyzés iránti kérelmet májusban nyújtották be a Budapest Környéki Törvényszékhez.
A Segítség Közalapítvány tavaly
130 rezsihátralékos pályázatát támogatta összesen 2,7 millió forinttal.
A Gödöllői Sport Közalapítvány
összesen 850 ezer forinttal támogatta
a Gödöllői Kosársuli SE-t, a Gödöllői
Röplabda Clubot, a Gödöllői Taekwondo SE-t, a Premontrei Gimnáziumot, a Gödöllői Sport Klubot, a
Grassalkovich Közhasznú SE-t, a

Vuelta SE-t. Az alapítvány támogatta
a városi tömegsport rendezvényeket a
„Jó tanuló – jó sportoló” díjátadót,
szervező részese a Belvárosi Napoknak és a május 1-jei futóversenynek.
A közalapítványok beszámolói megtalálhatók a www.godollo.hu honlapon.

Közoktatási megállapodások
A képviselő-testület közoktatási
megállapodásokat köt a Gödöllői Református Egyházközséggel és a
Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és
Szabadidős Egyesülettel óvodai feladatellátásra.
A református egyházközség a volt
Szabadság úti óvoda épületében indít
óvodát. Mint ismeretes, az itt és a Tisza utcában működő önkormányzati
intézmény 2010 ősze óta az újonnan
létesített Zöld Óvodában folytatja tevékenységét. Az egyházközség az
óvodai nevelést ingyenes szolgáltatás
keretében végzi. A Szabadság út 201.
számú épületbe két csoport vehető
fel.
A Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület pályázat benyújtása érdekében fordult az
önkormányzathoz a megállapodás
megkötésére vonatkozó kérésével. Ez
ugyanis feltétele a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés című pályázatán való indulásának. Az egyesület sem a pályázat
megvalósulásához, sem az óvoda
fenntartásához nem vár önkormányzati kötelezettségvállalást.

Pedagógiai szakszolgálat –
szerződéshosszabbítás
Öt évvel ezelőtt kötött bérleti szerződést az önkormányzat a kistérségi
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
elhelyezésére a GÉV Huniber Kft-vel
a társaság tulajdonában lévő Mátyás
király utcai épületben. A szakszolgálat működtetése akkor kötelező önkormányzati feladat volt. A július 1jén lejáró szerződést a képviselő-testület most egy évre meghosszabbította. Ez idő alatt várhatóan eldől,
hogy a közoktatás államosítása után
mi lesz a pedagógiai szakszolgálatok
sorsa. Gémesi György elmondta, erről is megkérdezte volna Vécsey
Lászlót, a város országgyűlési képviselőjét, ha nem utasítja vissza a meghívást a június 14-i ülésre.
Vörös István fideszes képviselő
felvetette, hogy annak idején miért
nem vásárolta meg az ingatlant az önkormányzat, hiszen azóta jelentős
összeget fizetett ki bérleti díjra. A polgármester válaszában elmondta, hogy
mivel a szakszolgálat kistérségi, ezért
Gödöllő a bérleti díjnak csak a ráeső
részét, 40 százalékát állja, a fennmaradó 60 százalékot a többi önkormányzat fizeti. Ha az önkormányzat
2007-ben megvásárolta volna az ingatlant, az előttünk álló államosítás
miatt könnyen vagyonvesztés érné a
várost.

Új háziorvos
Dr. Kiss István háziorvos nyugdíjazása miatt az 1. számú háziorvosi körzetet a jövőben dr. Géczi Béla háziorvos látja el. A körzet új háziorvosa
1979-ben végzett Debrecenben.
lt

Van, amikor csak dísz, és játék

Júliustól indul a kamerarendszer
Jelenleg nem tervezi több szelektív
hulladékgyűjtő sziget felfüggesztését
az önkormányzat annak ellenére,
hogy korábban ez ügyben történtek
lakossági egyeztetések (például az
Arany János utcai sziget esetében).
Az elmúlt hetek rendszeres szigorú
ellenőrzései, a gyűjtőedények átalakított ürítési rendje és a lakossági aktivitás a tapasztalatok szerint pozitívan
befolyásolta a szigetek állapotát, a
hónap végéig pedig befejeződik a kamerás megfigyelőrendszer kiépítése is.
Gödöllő Város Önkormányzata a
Föld Napján hirdette meg azt az akciótervet, amelynek egyik fontos célja, a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken és környezetükben kialakult
helyzet felszámolása. A kezdeményezésre azért volt szükség, mert a lakók
egy része nem rendeltetésszerűen, hanem szabálysértő módon illegális hulladéklerakóként használta a szelektív
hulladékgyűjtő szigeteket.
Az elmúlt hetekben a probléma
megoldása érdekében jelentős összefogás valósult meg, amely azt is igazolta, hogy a lakosság nagy része
igényli, és fontosnak tartja ezt a szolgáltatást.
Az önkormányzat kérésére a közterület-felügyelet intenzív ellenőrzéseket végzett, a hulladékgazdálkodást
végző Zöld Híd Régió Kft. pedig az
önkormányzat kérésére és együttműködésével, a lakossági tapasztalatok
figyelembe vételével átalakította a
gyűjtési rendszert.
Rövidesen a kontroll legutolsó szakasza is elkészül: a hónap végéig befejeződik a kamerás megfigyelőrendszer kiépítése.

Ennek folyamán az illegális hulladéklerakással leginkább érintett szelektív hulladékgyűjtő szigetek egy részét kamerákkal szerelik fel, annak
érdekében, hogy a cselekményt szabálysértési eljárás kövesse. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény szerint
ugyanis „Aki települési szilárd vagy
folyékony hulladékot a közterületen
engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy
nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy
helyez el, szabálysértést követ el.”
A szelektív hulladékgyűjtők jogszabálysértő használatának szankcionálására a lehetőség tehát adott,
azonban a gyakorlatban eddig problémát okozott, az a konkrét esetek bizonyítása volt. A kamerás rendszer
kialakításáról májusi ülésén döntött a
képviselő-testület. A rendeltetésszerű
használatára ösztönző, ellenőrző kamerák azonban nem mindig ugyanott
lesznek, azok bármikor áthelyezhetők, így szükség szerint más-más
helyszíneken is alkalmazhatók lesznek.
Ezzel nem csak az illegális lerakás
lesz megakadályozható, hanem a
gyűjtő edények további rongálása is,
ami szintén jelentős károkat okozott a
Zöld Híd Régió Kft-nek.
Az illegális hulladéklerakás megszüntetéséhez azonban szükséges a
lakossági partnersége is. Aki illegális
hulladéklerakást észlel, az napközben
a VÜSZI Kft. Ügyfélszolgálati Irodáján jelezheti (410-295), az esti
órákban pedig a járőrszolgálatot
(20/524-0340) hívhatja.
lt

Nemcsak az önkormányzaton múlik

Nehéz hetet tudhatunk magunk mögött, hiszen az elmúlt
időszakban minden korosztályt próbára tett a rendkívüli
kánikula. A hőségben mindenki megpróbált enyhülést keresni, ki így, ki úgy. Nem árt azonban odafigyelni, hol, milyen víztől frissülünk fel.

A nyári melegben sem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy nem
minden víz alkalmas emberi fogyasz-

Szelektív hulladékgyűjtő sziget

Összefogás a kerékpáros utakért

Hűsítő víz

Gödöllő megújult főtere kedvelt célpontja városunk lakóinak, különösen
a kisgyermekeseknek. Nincs gépjármű-forgalom, a kihelyezett padok
mellett a fagylaltozók és vendéglátóhelyek kínálnak szabadtéri pihenési
lehetőséget, a gyerekek szabadon szaladgálhatnak, élvezhetik a szökőkút
és a vízjáték adta örömöket.
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tásra, és fürdésre. A református templom előtti szökőkút és a vízjáték vize
sem ezeket a célokat szolgálja. A műszaki berendezések vizét speciális
anyagokkal kezelik, ami elengedhetetlen a zavartalan működéshez. Ezek
nem feltétlenül tesznek jót a bőrnek,
különösen nem kisgyermekek esetén!
Rossz esetben allergiás reakciót is kiválthatnak. Az természetesen nem
okoz problémát, ha a szellő ráviszi a

permetet a bőrre, de a fürdésre nem
alkalmas!
Ugyanígy oda kell figyelni arra is,
milyen kútról fogyasztunk ivóvizet.
Városunkban a piacon a Pelikános
kút, a Dózsa György úti tízemeleteseknél a nemrég kihelyezett Zsolnay
ivókút, a vasútállomáson helyreállított műemlék kőkút vize fogyasztható, Máriabesnyőn pedig a bazilikánál
található emberi fogyasztásra alkalmas kút.
jb

A kánikula, az elrendelt hőségriadó idején a Gödöllői Lokálpatrióta Klub képviselői több száz palack ásványvizet osztottak szét a gyalogosok között a déli időszakban.
Mindenki örömmel fogadta az italokat, bár a tapasztalat szerint megnőtt azok száma, akik eleve úgy indultak el
otthonról, hogy gondoskodtak maguknak az útravaló hűsítőről. Mint megtudtuk, a Lokálpatrióta Klub tagjai
továbbra is készek arra, hogy amennyiben az időjárás indokolttá teszi, a nyár folyamán újabb vízosztást szervezzenek és bonyolítsanak le.

Nem csak a nyár, a nyári szünet is beköszöntött, s ezzel együtt jelentősen
megnőtt városunkban a kerékpárral
közlekedők száma. Ez egyrészt örvendetes, hiszen ez a célja az önkormányzat
által meghirdetett „Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város!” programnak,
másrészt a közlekedők részéről fokozott
odafigyelést igényel.
Az elmúlt hónapokban többször is beszámoltunk a kerékpárosokat érintő fejlesztésekről: kerékpár támaszok kihelyezéséről, a kerékpáros közlekedési lehetőségek felülvizsgálatáról.
Ez utóbbi keretében a tervező cég górcső alá veszi a belvárosi területeket is.
Átgondolják az egyirányú utcák kétirányúvá tételét a kerékpárosok számára, és megvizsgálják a főtéren, az
aluljáróban, és a Patak téren történő kerékpározás lehetőségét.
A belvárosban zajló kerékpáros közlekedés már az elmúlt hónapokban is sok
vitát kiváltott. Sokan nem értettek egyet
például azzal, hogy a főtéren nem lehet
kerékpárral közlekedni. Pedig a szakemberek nem véletlenül döntöttek e
megoldás mellett. Nem minden kerékpáros közlekedik ugyanis a szabályok
betartásával! Ezt jól példázza az a na-

pokban történt eset, amikor csak a szerencsének volt köszönhető, hogy az Erzsébet királyné szálloda és étterem
egyik éppen felszolgáló pincérét nem
gázolta el egy kerékpárral száguldó kamasz. A kihelyezett tiltó táblákat sokan
figyelmen kívül hagyják, a tapasztalatok
szerint csak a közterület felügyelők jelenléte bír visszatartó erővel. Hasonlóan
problémás hely az aluljáró is, ahol néhány éve már történt halálos kimenetelű
baleset. Ezt követően próbálta a város a
korlátok kitelepítéssel lassítani a száguldozókat, kisebb-nagyobb eredménnyel.
Itt azonban nem csak a felelőtlen kamaszoknak és felnőtteknek kell/ene vigyázni, hiszen aki erre jár, nap mint nap
találkozhat a lejtőn boldogan tricikliző
apróságokkal, akik számára ez szintén
komoly baleseti veszélyforrás – s őket
még bukósisak sem védi!
Gödöllőn azonban nem minden esetben
az önkormányzat hatásköre eldönteni,
hogy hol, és milyen feltételekkel engedélyezi a kerékpáros közlekedést. Ilyen
kritikus hely a város egyik főútja, a Dózsa György út. A tervben ennek a kerékpárosbaráttá alakítása is szerepel, ehhez azonban elengedhetetlen az utat kezelő Magyar Közút Zrt. partnersége. jb

Tombolt a vihar

A múlt heti kánikulában mindenki a hűsítő esőt várta. Péntek hajnalban meg is
érkezett az égi áldás, jelentős mennyiségű csapadék hullott, sajnos azonban
hatalmas szél és villámlás kíséretében.

A vihar nem kímélte a máriabesnyői városrészt, a temetőben jelentős károkat
okozott. A kidőlt, megsérült fák eltávolításához a tűzoltók segítségét kellett
igénybe venni.

24.
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Mádl Dalma a Magyar Szabadságért Díj kitüntetettje

Gyémánt jellemű kortárs példakép
Ez a feladat a szolgálat. Szolgálni Őt,
a nemzetet, a hazát, a családot és
mindannyiunkat.
Az ünnepségen Annus Réka énekelt moldvai népdalokat.
Befejezésül dr. Gémesi György
adott tájékoztatást arról, hogy a Magyar Szabadság Napja idei, június
30-i műsorát követően megalakul a
Magyar Szabadság Napja Egyesület.
Az Alsóparkban 20 óra 30 perckor
kezdődő ünnepi műsorban a Világfa
előtt a Koltay Gábor által rendezett
„A szeretet breviáriuma” című előadást mutatják be.

(folytatás az 1. oldalról)

– Rendkívül fontos, hogy legyenek
igazi példát mutató emberek fiataloknak, középkorúaknak és időseknek
egyaránt. Amikor Mádl Dalmát ezzel a díjjal kitüntetjük, Mádl Ferencre
is emlékezünk – hangsúlyozta Jókai
Anna írónő. – Mádl Dalma azok közé
tartozik, akiknek élő Istenük van. Azt
gondolom, Isten sokáig megtartja a
tenyerén, mert tudja róla, mennyit tett
az emberekért.
Mádl Dalma munkásságával mindig is segítette a határon túli magyarság megmaradását, kultúrájának őrzését. Mádl Ferenc volt köztársasági elnök feleségeként számos jószolgálati
és jótékonysági kezdeményezésben
vett részt. Az elnöki mandátum lejárta
után munkásságát tovább folytatta.

2005-ben vette át a Polgári Magyarország kitüntetést, és azzal járó 1 millió forintból alapította meg az „Istenadta Tehetség” Kistelepülések Hátrányos Helyzetű Tehetséges Gyerekeiért Alapítványt. Ez lehetőséget nyújt
néhány, nagycsaládban élő tehetséges
gyermeknek, hogy bekerüljön középiskolába és kollégiumba. Az irgalmasság és a szolgáló szeretet elismeréseként a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia Mádl Dalmának ítélte a
Szent Erzsébet Rózsája díjat. A kitüntetést, amelyet 1999-ben alapítottak,
Erdő Péter bíboros adta át a Szent Erzsébet jubileumi év záróünnepségén,
Sárospatakon 2007-ben. A Katolikus
Caritas jószolgálati nagykövete. Elnöke a Nemzeti Együvé Tartozás Alapítványnak.
A Magyar Országgyűlés 2001-ben
nyilvánította emléknappá június utol-

só szombatját. A Magyar Szabadság
Napját Gödöllőn 22. alkalommal ünnepeljük meg idén, arra emlékezve,
hogy nincsenek idegen, megszálló
csapatok az ország
területén,
mondta dr. Gémesi György. Ezzel ugyanis évszázados álmunk valósult meg. A Magyar Szabadságért
Díj átadása ennek
előünnepe. A polgármester azt is
elmondta, hogy a
Fővárosi Közgyűlés a napokban
Budapest díszpolgára címmel tüntette ki Jókai Annát.
Koltay Gábor többek között arról
szólt, hogy Mádl Dalma és Mádl Ferenc mindig figyelemmel kísérték a
magyar kulturális műhelyek értékteremtő alkotómunkáját. Bízik benne,
hogy ez előbb-utóbb szélesebb körben követésre talál.
– Nagyon szépen köszönöm a kitüntetést – szólt a
résztvevőkhöz Mádl
Dalma. – Most is azt
mondom, nem tudom
miért kaptam. Hoszszú névsort tudtam
volna felolvasni, kikből lehetett volna választani. Azt gondolom, hogy amikor az
Úristen elküld minket a földre, akkor
feladatot ad nekünk.

A Magyar Szabadságért Díj átadásán részt vett a díj korábbi kitüntetettje, özv. dr. Antall Józsefné, valamint
Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője, Pécsi Ildikó
Kossuth-díjas színművész, Szűcs Lajos olimpiai bajnok labdarúgó és a
londoni olimpiára készülő Tóth
Krisztina asztaliteniszező.
(l.t.)

Több ezer fiatalt szólítottak meg a programok

„Építő közösségek” projektzáró
Ünnepélyes, megható pillanatok tanúi voltak azok, aki június 22-én részt vettek az „Építő közösségek” a Művészetek
Háza Gödöllő és az Erdőkertesi
Faluház és Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében című projektjének záró
rendezvényén.
A TÁMOP 3.2.3/09/2 jelű program a
gyerekeknek és a fiataloknak szóló
programok megvalósítását támogatta.
A projekt képzések, szakkörök, nyári
táborok megvalósítását tette lehetővé.
Ennek köszönhetően nehéz helyzetben lévő családok gyermekei jutottak
ingyenes fejlesztési, táborozási lehetőséghez.
A projektzáró során a részt vevő
csoportok vezetői beszámoltak a végzett munkáról, eredményeikről. A
helyszíni összefoglalók mellett filmbejátszás segítségével mutatták be a
Cine-Java filmes tábor tevékenységét, és így idézték fel a diákszínjátszók előadásait is.
Megtudhatták többek között, hogyan ismerkedtek meg az érdeklődők
az egyetemes kulturális örökségünk

részét képező székely-magyar rovásírással, ami iránt egyre nagyobb az érdeklődés, és megtekinthették, milyen
alkotások kerültek ki a kézművesek
keze alól. Óriási sikert arattak a különböző táborok (lovagi életmód, ÉnÚt-Kalandpark, Szín- és bábjátékos,
Talamba) amelyek között voltak már
korábban is megszervezett, és újként
indítottak. A rendezvények több ezer
gyermeket szólítottak meg, hasznos
időtöltést kínálva számukra.

A projekt során 60.648.500 forintot
fordítottak a gödöllői és az erdőkertesi programokra, amiket – mint az a
beszámolóból kiderült – szeretnének
a jövőben is tovább folytatni.
A rendezvényen Kovács Balázs, a
Művészetek Háza Gödöllő igazgatója
minden résztvevőnek megköszönte a
munkáját, amivel nagyon összetett,
sokrétű programot sikerült megvalósítani.
(b.j.)
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Gödöllőn járt a Budapest Classic Grand Prix

Autócsodák a kastélynál

város és a kastély ajándékait Tóth Tibor alpolgármester és Gönczi Tibor,
a kastély ügyvezető igazgatója adta át
a verseny szervezőinek.

Több százan a Blahán

Tóünnep
(Folytatás az 1. oldalról)
Az Úrréti tó mellett 130 méter
hosszban építették meg a járdát, amire 4,2 millió forintot fordított az önkormányzat. A tó felőli oldalra esztétikus korlát került.

Június 23-án Gödöllőn ismét
oldtimerekben lehetett gyönyörködni,
ezúttal a királyi kastélynál csodálhatták meg a szebbnél szebb járműveket az érdeklődők; ugyanis a Budapest Classic Grand Prix versenyzői
gárdája Gödöllőn vendégeskedett.
A hagyományaikhoz híven a főváros és vonzáskörzete adott otthont
a megmérettetésnek. A csodaszép járgányok között a ’30-as évektől készült autócsodák, köztük többek között Porschék, Alfa Romeók, Merce-

desek vonultak fel. A verseny résztvevői 11.30-tól folyamatosan érkeztek a királyi kastélyhoz, ahol 13 óráig
időztek. A pihenőt követően
a kocsik tiszteletkört tettek a
kastély parkjában, amit kivételesen megnyitottak a
résztvevők előtt. Az autók
innen a Királyi Váróhoz hajtottak, ahol azonban csak az
időmérésre, és a versenyfel-

Az átadást jelképező szalagot Gémesi György polgármester vágta át.
Köszöntőjében kiemelte, az
Úrréti tó újraéledése, a város
életébe bekapcsolása a helyi
civilek példás összefogásának
köszönhető, nagy öröm számára, hogy ezzel a munkával
Gödöllő egy olyan területtel
gazdagodott, ami ma a város
egyetlen saját kezelésű vízfelülete.
A délután folyamán színes
programok vártak mindenkit az Úrréti
tónál. Óriási sikert aratott a Magyar

adat elvégzésére álltak meg rövid
időre, majd folytatták útjukat. A

nok is, akinek a bemutatója szintén
sokakat vonzott. A legkisebbeknek a
tópart kínált kikapcsolódást: arcfestés, ugrálóvár várta őket,
no és persze a játszótér.
Nem csoda, hogy a part
gyermekzsivajtól volt hangos, hiszen a rendezvényre
külön meghívást kaptak a
városrészben az elmúlt
években született ifjú gödöllőiek, akik – szüleikkel
– éltek is a lehetőséggel, és
örömmel töltötték együtt az
időt. Az est beköszöntével a
zene kapott főszerepet. Először a Talamba Ütőegyüttes Gödöllő koncertje

várta az érdeklődőket, majd Vesztergám Miklós játszott tárogatón, amihez a vízen hintázó lampionok fénye
adott különleges hangulatot.

Tizenegy ország diákjai táboroznak Balatonlellén

Középpontban egymás elfogadása
A héten érkeznek meg városunkba azok a diákok, akik
részt vesznek a balatonlellei
Nemzetközi Ifjúsági Táborban
július első napjaiban. A rendezvényt a Gödöllői Testvérvárosi
Egyesület az önkormányzattal
együttműködve rendezi meg
annak köszönhetően, hogy az
egyesület eredményesen szerepelt az Európai Unió által
meghirdetett pályázaton az
„Európa a polgárokért” (Europe for Citizens) keretprogramon belül a Youth Camp in
Hungary – Building Bridges
between Generations (Ifjúsági
tábor Magyarországon – Híd a
generációk között) elnevezésű
rendezvénnyel.
Az egyhetes táborozáson – többek
között Gödöllő európai uniós testvértelepüléseiről – tíz országból száz fiatal vesz részt, a helyi diákok, valamint a felnőtt kísérők mellett. A táborban gazdag programsorozat várja
a fiatalokat; a cél az, hogy az ifjúságon keresztül hozzájáruljon és felhívja a figyelmet a nemzetek, nemzedékek közötti együttműködés fontosságára az európai kultúra bemutatásával.
Kulturális és sportesemények, EU-s
kérdésekkel kapcsolatos eszmecserék
várnak a diákokra, akik nem csak

egymással, hanem a résztvevő országok nagyköveteivel, magyar településvezetőkkel és politikusokkal is találkoznak majd. Megismerkednek a
tűzoltóság, a rendőrség és a mentők
munkájával, valamint a nemzetközi

vészhelyzetekbe is sokszor bekapcsolódó Magyar Vöröskereszt tevékenységével.
Különleges eseménynek ígérkezik
az „Elfogadni és megbecsülni egymást” című fotókiállítás, amihez két
témában készítettek fotókat a diákok.
Ezek egy része településüket mutatja
be, más részük pedig az elfogadás témáját dolgozza fel a fiatalok szemszögéből.

Tíz éves a zywieci kapcsolat

Testvérvárosi jubileum
Gödöllő és a lengyelországi
Zywiec testvérvárosi kapcsolata már egy évtizedes múltra tekint vissza. A jubileumot ősszel
városunkban ünneplik meg.
Június 15-17. között lengyel meghívásra gödöllői küldöttség látogatott
Zywieczbe. Szabó László, a Gödöllői
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
elnöke, Pecze Dániel önkormányzatiképviselő és a Gödöllő Táncegyüttes

tagjai vettek részt a városban zajló
kulturális fesztiválon, és hivatalos
megbeszéléseket folytattak.
A küldöttség tagjai találkoztak Antoni Szlagor polgármesterrel, valamint Malgorzata Bieszczad és Marek Czul alpolgármesterekkel, akikkel megkezdték az őszi tíz éves évforduló programjának előkészítését.
Az ünnepséget a tervek szerint a Gödöllői Belvárosi Napok keretében
rendezik meg.

A tanulók programja Gödöllőn kezdődik, ahol családok fogadják be
őket. A delegált gyerekeket minden
város más-más szempont alapján választotta ki. Míg egyesek kiváló tanulmányi eredményükért jutalomként
kapják a részvételi lehetőséget, más
települések a hátrányos helyzetű diákoknak adták ezt a lehetőséget, de
van olyan város is, ahol arra helyezték a hangsúlyt, hogy valamennyi középfokú oktatási intézmény diákjai
bekapcsolódhassanak a tábor életébe.
A rendezvény kiváló nyelvgyakorlási lehetőség is a
gyerekek számára; a szervező Gödöllő Város Önkormányzata és a Gödöllői
Testvérvárosi Egyesület részéről nem is volt más elvárás, mint hogy a gyerekek
valamilyen szintű angol
nyelvtudással bírjanak.
A vendég diákok néhány napot töltenek Gödöllőn a befogadó
családoknál. Itt tartózkodásuk során
többek között megismerkednek városunk nevezetességeivel, Budapesten
pedig többek között Parlamentbe és a
Terror Házába látogatnak el.
A rendezvény a brüsszeli székhelyű Oktatási, Audiovizuális és Kulturális
Végrehajtó
Ügynökség,
(EACEA) támogatásával valósul
bj
meg, önkéntesek bevonásával.
A gödöllői küldöttség meghívása is
egy színes programmal esett egybe;
ekkor rendezték meg ugyanis a
zywieci sörfesztivált, ami a város
egyik fontos eseménye. Az itt lévő
híres sörgyárat 1852-ben alapították,
és ma is folyik benne a termelés.
Építtetői és első tulajdonosai Habsburg-Tescheni Károly Albert főherceg és öccse, Habsburg-Tescheni Károly Ferdinánd főherceg voltak.
A Gödöllő Táncegyüttes tagjai június 16-án este a sörfesztiválon léptek
fel, ahol Zywiec más testvértelepülései is ízelítőt adtak kulturális életükből.
jk

Kajak Kenu Szövetségnek köszönhetően kiérkezett sárkányhajó, amit
rengetegen kipróbáltak, s ami versenyre is csábította a bátor gödöllőieket. A rendezvényen részt vett
Horváth Csaba, kenus olimpiai baj-

Akik részesei voltak az eseményeknek abban bíznak, lesz folytatás,
jb
és várják az újabb tóünnepet.

LOKÁLPATRIÓTA KLUB
NÉZZÜK EGYÜTT A MECCSEKET
A labdarúgó Európa Bajnokság egyenes
kieséses szakaszától a Novo Caféban várjuk a
focirajongókat, ahol a jól megszokott tippverseny elindult,
értékes nyereményekért!

Jótékonysági árverés a Szent János utcai óvoda játszóteréért
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub jótékonysági árverésre bocsátja a KEKgyőztes Ferencvárosi Torna Club női
kézilabdacsapatának a játékosok által
aláírt mezét. A befolyt összeget a
Szent János utcai óvodának ajánljuk
fel, akik egy új játszótér építésére fordítják a támogatást.
A licitálás 2012. június 21-én indult.
A legmagasabb összeg felajánlójának a mezt, annak tulajdonosa,
Szucsánszki Zita adja át.
A mez a Novo Cafe-ban a Művészetek Házában tekinthető meg az árverés
ideje alatt. Licitálni a Lokálpatrióta Klub facebook oldalán lehet a Jótékonysági árverés hírhez való hozzászólásokban.
Köszönet a felajánlásért a kézi csapatnak és Pintér Zoltán képviselő úrnak.

Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika
2012. július 1.
Kárpát ‐ medencei magyarság búcsúja
Sarlós Boldogasszony Ünnepe
Szent Péter és Pál apostol ünnepe
Szeretettel hívjuk és várjuk Erdély, Vajdaság, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék és az
Anyaország hívő magyarjait!
9.00 óra: Rózsafűzér (elmélkedésekkel)
10.00 óra: Énekes Mária köszöntés
10.30 óra: Ünnepi szentmise, körmenet. Főcelebráns: Msgr. Portik‐Hegyi
Kelemen pápai káplán, tb. kanonok gyergyószentmiklósi főesperes
12.30 óra: Loretói Litánia, zarándokok búcsúztatása
Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika (2100 Gödöllő, Kapucinusok tere 1.)
Tel/Fax: +36 28 414 425, e‐mail: mbesnyo@invitel.hu, www.mariabesnyo.hu
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Mire való az irodalom?
Spiró György Magtár című
könyve rendkívül izgalmas olvasmány, noha nem krimi, hanem cikkek és tanulmányok
sora. Azonban rólunk szól, a
mi eleven, lüktető életünkről,
mindarról, ami a húsunkba
vág. Az irodalmunkról, a történelmünkről, a múltunkról, a jelenünkről, s nem utolsósorban
a jövőnkről. Rá-rá csodálkozhatunk, milyen félelmetesen
okos Spiró, s amellett, érdekes
módon, jócskán túl a hatvanadik életévén valami kamaszos szemléletmód is a sajátja.
Megismerhetjük a könyvből őt magát, nem tart távolságot a témáitól.
Nagyon sok mindennel foglalkozott
az évtizedek során, volt könyvkiadói
szerkesztő, színházi dramaturg, még
színházigazgató is, fordított, számos
nyelvet ismer, számos országba utazott, hosszabb-rövidebb időt töltve
ott. Jelenleg egyetemi oktató, s sorra
jelennek meg a könyvei, sorra mutatják be a színházak a drámáit.
A Magtár első részében emlékezik
írókra, színházi emberekre, akiket ismert, akik már távoztak közülünk.
Mintegy elsiratja, de értékeli is őket,
mi volt az életművükben, amit meg
kell, meg kéne őrizni – meg kéne,
mert nincsenek illúziói arról, mi vár a
közelmúlt vagy akár a ma kulturális
kincseire.
A XIX. század, a XX. század első
fele íróinak regényeit méltatja, Eötvös József A falu jegyzője című műve
ennek a témacsokornak az első darab-

ja, Jósika Miklós, Kemény Zsigmond
következnek, majd Jókai, Mikszáth,
Gárdonyi, Krúdy, Móra és még mások. Talán Móricz Zsigmond, akit a
legtöbbre tart, neki nem csak egy-egy
művéről szól, Az igazság és a nagyság címmel is ír róla egy tanulmányt
„az egyik legnagyobb magyar lélekként” határozva meg őt.
A kötetnek nagyjából az utolsó
harmada jellemzően A Lélek című
írással bevezetve tartalmazza azokat
a felfedezéseket, azokat a gondolatokat, amelyeket leginkább érdemes
lenne fontolóra vennünk, megszívlelnünk. Például A mese hasznát. A mese alakítja ki az ember fantáziáját,
mondja. Az óvodában, az általános iskolában dől el, fantáziadús, nyitott,
széles látókörű lesz-e később az ember. A húsvét visszavétele. Sajnos
igaz, amit ebben az elmélkedésében
megállapít: az emberek többsége nem
ismeri sem a történelmet, sem a Bibliát. A három nagy egyistenhívő valláshoz tartozók, zsidók, keresztények, muzulmánok tömege tökéletesen tudatlan a mibenlétében annak a
vallásnak, amit követ. Ennek megfelelően manipulálható éppen a vallása
nevében.
Hogyan győznek a provinciák?
Ilyen címmel előadást tartott, s most
az előadás írott változatában olvashatunk a folyamatról: minél nagyobb
területet hódított meg, minél több népet tudhatott alattvalójának a Római
Birodalom, annál inkább halálra ítélte
önmagát. Mi közünk most a Római
Birodalomhoz? De hiszen már Seneca is megmondta: „akit meghódí-

tunk ma, az fog minket leigázni holnap”. Így fejeződik be az előadás:
„annyi talán megjósolható, hogy az
utódainknak is lesz álmélkodnivalójuk.”
„Hogy mi a magyar ma?” – teszi
fel Az áfium című tanulmány bevezetőjében a számunkra talán legfontosabb kérdést. Nem sokallja a magyar nacionalizmust, ellenkezőleg:
kevesli. Hagytuk kisajátítani a barbároknak, jelenti ki. Hagytuk azt is,
hogy a kereszténységet a pogányok
kaparintsák meg. Hagytuk, hogy a
kultúrát azok irányítsák, akik közömbösek iránta, ha ugyan nem egyenesen gyűlölik. S a végén a szörnyű jóslat: ha így megy tovább, ha a haszonlesés és az agresszív ostobaság uralkodik, „az államiságunkat rövid úton
elveszíthetjük.”
Nyilván a legfontosabbnak az író
azt a gondolatát érezte, ami nekem is
feltűnt, engem is különösen megragadott, mert azt idézi a könyv borítóján:
„Arra való az irodalom, hogy ne érezzük magunkat magányosnak…”
-nád(Spiró György: Magtár)

JUTALOM A JÓ TANULÓKNAK!
A Bagoly könyvesbolt a korábbiakhoz híven az idén is kedvezményt ad azoknak a diákoknak, akik eredményesen
zárták a 2011/2012-es tanévet. Augusztus végéig 5%-os kedvezménnyel vásárolhatnak a bolt kínálatából azok, akik
kitűnő vagy jeles eredményt értek el. A kedvezmény a bizonyítvány felmutatása mellett, egyszeri alkalommal vehető
igénybe.

A társművészetek is helyet kaptak a Zeneiskolában

Koncert sorozattal zárt a tábor
Véget ért a Frédéric Chopin Zeneiskola
2012. évi Zenei és Társművészetek Alkotótábora. A résztvevők a hét végén
koncerteken adtak számot a táborban –
és persze az elmúlt években – tanultakról.
A zeneiskola nyári tábora már több mint
két évtizedes múltra tekint vissza. Évről-évre nagy sikerrel rendezik meg az
intézmény pedagógusai és meghívott
művésztanárok bevonásával.
Az idei esztendőben százhúsz diák kap-

Nyári este, jó hangulat, régi slágerek

Fesztiválsikerek régen, és ma
Időutazásra invitálták a közönséget a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének tagjai június 22-én este a Művészetek
Háza belső kertjében megtartott Nyáresti Vigalom – „Táncdalfesztivál anno” című előadáson. Az est kellemes kikapcsolódást nyújtott mindazoknak, akik szeretnek nosztalgiázni, és örömmel idézték fel
a múlt század második felének
nagy slágereit.
A „Táncdalfesztivál anno” során a 60as, 70-es évek táncdalfesztiváljainak
legismertebb dalai hangzottak el, így
többek között Késmárky Marika,
Koós János, Szécsi Pál, Kovács Kati,
Zalatnay Sarolta, Koncz Zsuzsa,
Aradszky László, az Illés, a Metro, a
Hungária együttes döntőbe jutott dalait
hallhatta ismét a közönség. A legendás
előadókat ez alkalommal Miklós Krisztina, Balogh Ágnes, Magyar Borbála,
Géczi András és Lencsés Balázs személyesítették meg, akik feketén-fehéren
varázsolták a nézők elé a nagysikerű
táncdalfesziválok világát. Feketén-fehéren, hiszen anno a televízió is fekete-fehérben sugározta a műsort, amit szinte

csolódott be a programba, melyek során
nagycsoportos foglalkozás formájában
többek között szimfonikus zenekari, fúvószenekari, dixieland, dráma csoport,
improvizációs csoport, zeneterápiás
csoport, tánccsoport működött, valamint a kisebb formációk között – zongora, fúvós, népi ének és népi tánc tanulásra nyílt lehetőségük.
Míg délelőtt a nagyobb csoportok dolgoztak, délután egyéni órák, kézműves
foglalkozások várták a növendékeket,
este pedig közösségi programokon ve-

az egész ország egy emberként izgult
végig, hol egyetértve, hol vitatva a zsűri
döntését.
A dalokat itt is zsűri értékelte: a közönség soraiból kikerült ítészek pedig akár
egy valódi versenyen is megállták volna

hettek részt. A tábort hagyományosan
hangverseny zárta, melynek során minden résztvevő színpadra lépett. Az idén
különösen hosszúra nyúlt a zárás, három estén át tartottak a
koncertek: pénteken a zeneiskolában, szombaton délután a Pelikános kútnál, vasárnap pedig a
Lovardában léptek fel a táborozók. A záró előadások között a
június 23-án, a Városi Múzeum
belső udvarán megtartott rendezvény egyúttal része volt a Nők
Éve programsorozatnak is. A délutáni

koncerten csupa hölgyekhez kapcsolódó produkciót szólaltattak meg a
j
résztvevők.

Új kiállítás az Erzsébet királyné Szállodában

a helyüket, számtalan érdekes információval, történettel gazdagították az estet.
Az egykori versenyekről, a kor zenei világáról a műsorvezető Horváth Zoltán
is sok különleges történetet
osztott meg, de a közönség is
bebizonyította, bár sok
víz lefolyt a Dunán az
első
táncdalfesztivál
óta, a dalok, az előadók
és az akkori „bulvár hírek” ma is élénken élnek emlékezetükben. A
zenei kíséretet a vonósokkal és fúvósokkal

kiegészített 4-es Retró zenekar biztosította, akikről – mint ahogy valamennyi
előadóról – elismerően nyilatkozott az
est sztárvendége Soltész Rezső. Az énekes az egykori Corvina együttessel és
szólóénekesként is nagy sikert aratott a
táncdalfesztiválokon. Az ott elhangzott
dalokból hallhatott egy csokorra valót a
közönség. A remek hangulat megteremtéséhez a Gödöllői Ifjúsági Táncszínház tagjai is hozzájárultak.

Az Erzsébet királyné szálloda étterme az elmúlt években számos kiállításnak adott
otthont. Jelenleg Vogel Eric jelmez terveiben gyönyörködhetnek a vendégek. A neves tervező az 1920-as évek végétől a hazai művészeti élet szinte minden kiemelkedő alakjának csodálatos kosztümöket készített, neve ma is fogalom a színház, a
film és a varieté világában. A legnépszerűbb operettek (Bál a Savoyban, Csár-

jb

dáskirálynő, Szép Heléna, Maya, stb.) sztárjai az ő általa megálmodott ruhákban léptek a színpadra. Honthy Hanna, Karádi Katalin, Mezey Mária, Medveczy Ilona, a Latabárok, Kabos Gyula, Jávor Pál – még válogatni sem könnyű
azok közül, akiket ő öltöztetett a színpadon. A tárlat lehetőséget ad egyfajta kalandozásra a színház, a Moulin Rouge és a cirkusz világában.
kj
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Város-Kép

Összefogás az örökség, az értékek ápolásáért

Új partnerekkel bővíti kínálatát a kastély
A Gödöllői Királyi Kastély nem
csak a hazai, hanem a külföldi
turisták körében is egyre népszerűbb célpont. Nem csoda,
hogy egyre többen tartják fontosnak, az itteni jelenlétet, hiszen az intézmény egyet jelent a
minőségi kulturális és idegenforgalmi szolgáltatásokkal. Az
elmúlt hetekben ennek jegyében két fontos megállapodás is
köttetett: az egyik a Tokaji Kereskedőházzal, a másik pedig a
MÁV Nosztalgia Kft-vel.

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.

A pozsonyi csata emlékműve

dák felé a kínálatot, kiemelten a csoportok számára. Az élménytúrák:
– jól illeszthetők a kulturális és művészeti programok közé,
– hangulatot és étvágyat adnak a következő programhoz,
– a térségről, régióról, Magyarországról annak értékeiről, történelméről és hagyományairól szólnak, nem
versenyeznek más turisztikai attrakciókkal, hanem inkább kiemelik, fel-

Fotó: Tatár Attila

Örökségvédelem és Marketing, Tradíciók és Innováció – ezek azok a kiemelt célok és tevékenységi irányok,
melyek a Tokaj Kereskedőházat és a
Gödöllői Királyi Kastélyt összekötik.
Június 14-én bejelentett kezdeményezésükkel új színfoltot visznek a kastély szolgáltatásai közé.
Az együttműködést a kastélyban
megtartott sajtótájékoztatón jelentette
be Gönczi Tibor, a kastély igazgatója,
és dr. Kiss István, a Tokaj Kereskedőház vezetője.

Mint mondták, mindkét vállalkozásnak felelőssége van a magyar nemzeti örökség ápolásában, melyeknek
őrzői és jeles képviselői a hazai és
nemzetközi piacon.
Mindegyikük más területen képviseli a fentieket, de innovációval,
együttműködéssel erősíteni tudják egymást. Ennek eredményeképpen egyedi
arculattal jelenik meg a „királyok bora”
a Gödöllői Királyi Kastélyban.
A tradíció és az innováció jegyében
született meg a társaság és a Gödöllői
Királyi Kastély együttműködése, mely
keretében közösen választották ki a
kastély borát. A 2004-es évjáratú 5 puttonyos tokaji aszú kiváló minőségén
túl megjelenésében is egyedi, hiszen a
Tokaj Kereskedőház Gödöllői Királyi
Kastély Tokaji Aszújának címkéjét közönségszavazással választották ki.
A két együttműködő szervezet tavaly kezdte el keresni azokat a lehetőségeket, melyek hozzájárulhatnak tevékenységük fejlesztéséhez és kölcsönösen erősíthetik egymást.
A Gödöllői Királyi Kastély fejlesztései közül ki kell emelni az Udvari Beszállítók Boltjának kialakítását és a
gasztronómiai élmény- és kalandtúrák
életre hívását.
Az Udvari Beszállítók Boltjának kialakításával a kastély célja az volt,
hogy felhívja az idelátogatók figyelmét a méltán híres és tradíciókkal rendelkező magyar termék előállítókra és
azok termékeire, akik egykoron megkapták az „udvari beszállító” címet.
A Gödöllői Királyi Kastély múltjának és rangjának megfelelően reprezentálja a hungarikum termékeket, a
nemzetközi turisztikai piacon.
Mindezek mellett új gasztronómiai
élmény- és kalandtúrákat alakítottak ki.
A gasztronómiai élmény- és kalandtúrák királyi környezetben jól reprezentálják a kastélyt, a várost és térségét,
valamint bővíti a beutaztató utazási iro-

MŰALKOTÁSOK
GÖDÖLLŐN

hívják a figyelmet más magyarországi
kínálatokra.
Négy program indult 2012-ben:
„Históriai és harmónia”, „Császári Királyi kedvencek”, „Ízek és Titkok”, valamint “Illatok és emlékek” címmel.
Új lehetőségeket nyit a kastély számára az az együttműködés is, amit június
22-én írt alá Gönczi Tibor és Szendrey
András, a MÁV Nosztalgia Kft. vezetője. A megállapodás alapján a jövőben
olyan nosztalgiavonatozással egybekötött kirándulásokat szerveznek Gödöllőre, amik során a résztvevők program-

ját a Királyi Váró és a Királyi Kastély
kiállításainak megtekintése is kiegészíti.
Mint azt Szendrey András, a Vasúttörténeti parkban megtartott sajtótájékoztatón elmondta, az elképzelések
szerint a Gyertyafény expressz ősztől
rendszeres vendég lehet Gödöllőn.
A 100 éves felújított Orient étkezőkocsi kiemelt célpontja a gödöllői Királyi Váró, ahová a MÁV Nosztalgia
vacsoravonata, a Gyertyafény Expressz 2012. szeptember 28-án indul a
Budapest Nyugati pályaudvarról.
A tervek szerint a jelenleg a vonaton
zajló kulturális programok átkerülhetnek a Királyi Váróba, ahol már nem
csak a vonat utasai, hanem a gödöllői
közönség számára is nyitottak lennének – természetesen külön jegy vásárlása mellett.
Szintén különleges élményt jelent
majd az érdeklődőknek az a gőzmozdonyos kirándulóvonat, amit a MÁV
Nosztalgia Kft. 2012. augusztus 25-én
indít a Királyi Kastély „Titkok, Bálok,
Utazások” kiállítására. Az utazás része a MÁV Nosztalgia Kft. Törzsutas
programjának: a törzsutasok passportjába 1 pecsétet jelent. Ez a kezdeményezés 2012. márciusban indult, melynek keretében 5 pecsét összegyűjtése
után a 6. utazásra 50% kedvezménnyel
foglalható le belföldi vagy külföldi élményutazás.
Mint megtudtuk a MÁV Nosztalgia
Kft. élményvonatai iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Új szolgáltatásként az idén bevezetik az új Pullmann
Club, premium osztályú kocsikat, valamint a „Velo Veled!” kocsikat, amik
biztonságos és kényelmes körülményeket nyújtanak a kerékpárral utazóknak
is.
(ny.f.)

A pozsonyi csata emlékművét
2010. június 26-án, a XX. Magyar
Szabadság Napja kísérő rendezvényeként avatták fel a Nemzeti Együvé
Tartozás Parkjában. Az emlékművet a
Történelmi Vitézi Rend és a Szent
György Lovagrend ajánlotta fel a városnak.
Lovag vitéz Füredi Gábor ny. hajóskapitány, fafaragó művész egy villámsújtotta, 400 éves törökmogyoróból készítette el a 2 tonna tömegű, 4,5
méter magas oszlopot, amin a magyar
őstörténet és honfoglalás hiteles régészeti leleteit ábrázoló faragványok,
jellegzetes honfoglalás kori ornamentikák láthatóak, valamint a László Gyula régészprofesszor által rekonstruált,
két honfoglalás kori öltözetű álló alak díszíti.
A fa igazi különlegesség, hiszen ekkora fát országos viszonylatban sem
könnyű találni, ugyanis ezek már szigorú védettséget élveznek. Csak – úgymond – villámcsapás útján lehet ilyenre szert tenni.
A Gödöllőre került fával is villám végzett Szigetvár térségében. A fa alsó
részét – ahol a törzs átmérője majd 2 méteres volt, a magassága pedig elérte a
hat métert – a helyszínen kellett hagyni, mert annyira megrongálódott. Az
erdészek a fa korát 400-420 évesre becsülték meg.

Az ünnepélyes leleplezésen dr. Gémesi György polgármester mondott
köszöntőt, melyben elmondta: „Az emlékmű méltó helyre kerül, hisz a Nemzeti Együvé Tartozás Parkja – mint ahogy a pozsonyi csata is – összeköt bennünket, határon innen és határon túl. A pozsonyi csata 907. július 4. és 7.
között zajlott. A kora középkor egyik legjelentősebb ütközetéről van szó,
ugyanis a korhoz mérten hatalmas hadseregek csaptak össze. A honfoglalás
után a magyar fennhatóság területe nyugat felé megközelítette az Enns folyó
vidékét, ezért akart a Keleti Frank Királyság döntő csapást mérni a magyarokra, hogy megsemmisítse vagy jelentősen visszaszorítsa őket a korábbi
frank területekről, a Morva Birodalom és Pannónia területéről. A csata a keleti frank sereg megsemmisítő vereségével végződött, amiben a bajor herceg
és Theotmár salzburgi érsek is elesett. A magyarok újabb területeket nyertek
az Enns folyóig, mely 955-ig a magyar mezsgye határa lett. A honfoglalás e
sorsdöntő csatával fejeződött be.
(k.j.)

Képek a rendszerváltozás korából
1991-ben gödöllői fotósok dokumentum- és riportfotóiból a Gödöllői Királyi Kastély megüresedett dísztermében kiállítást rendeztek. A korabeli
képeket eredeti formában ismét bemutatják június 24-től augusztus 5-ig
a Művészetek Háza konferenciatermében.
Barcza Zsolt, Fuszenecker Ferenc, Kresz Albert, Nagy Ferenc,
Winkler Csaba és Zebegnyei Károly fotóit dr. Gémesi György polgármester méltatta a vasárnapi megnyitón, a korszakban szerzett személyes élményeit is megosztva a megnyitó közönségével.
A rendszerváltozásban Gödöllő kezdeményező szerepet játszott,
emlékeztetett a polgármester. Az akkori törekvésekre építve az azóta
eltelt két évtized során a
város a sikeres települések egyik mintájává vált.
A látogatók Fuszenecker Ferenncel, Wink-

ler Csabával és Zebegnyei Károllyal
személyesen is találkozhattak.
Fuszenecker Ferenc első képei
1959-ben (!) készültek a 301-es parcellánál. A további felvételek a szovjet katonák kivonulásának, az 1989.
júniusi gödöllői időközi országgyűlési képviselőválasztásnak, a romániai forradalmat köszöntő városi megmozdulásnak, továbbá Habsburg Ottó, Antall József, Göncz Árpád és
Szabad György gödöllői látogatásainak felemelő pillanatait örökítik
meg.
(l.t.)
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Fagyiznak a melegben az állatkerti állatok
Fokozott figyelmet fordítanak a nagy
meleg miatt a gondozók a magyarországi állatkertek lakóira: folyamatosan ellátják friss vízzel, szükség esetén locsolják őket, sőt, akár speciális
fagyit is kaphatnak. Hanga Zoltán, a
Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője szerint az 1866 óta működő budapesti intézményben egyáltalán nem
drámai a helyzet. Az itt élő, egyébként hűvösebb időjárást kedvelő állatok, mint például a jegesmedvék vagy
pingvinek is már Európában születtek, így többnyire alkalmazkodtak a
forrósághoz.

Bizonyos rendkívüli intézkedésre
azonban természetesen így is szükség
van: az egyébként a dél-afrikai partokon élő pápaszemes pingvineket elsősorban a territóriumukon lévő medence vize hűsíti, de a kánikulában vízködöt permetező szórófejeket is bevetnek. Hasonló módon védekezhet a

jegesmedve is. Mély medencéjének
vize a forró napokon megfelelő mértékben hűsít, a sziklákon elhelyezett
egyszerű kerti locsolóból érkező víz
pedig tovább javítja a sarkvidéki ragadozó közérzetét.
Természetesen az összes állat férőhelyét úgy alakították ki, hogy legyenek árnyat adó sarkai, kényelmes zugai, ahova elbújhatnak a kínzó napsugarak elől. Emellett időnként több
állatot, például a nagytestű elefántokat, sőt a kengurukat is megfürdetik
vagy locsolóberendezést helyeznek el

területükön. A budapesti állatkertben
nemcsak a lakókra, hanem a látogatókra is gondoltak: a vendégek ködkapuk segítségével nyerhetnek enyhülést a melegben.
A Szegedi Vadaspark szerencsés
helyzetben van, miután nagy
része fás terület, így mikroklímája kissé kellemesebb és néhány fokkal hűvösebb van a
parkban, mint a környezetében. Ennek ellenére a mostani
melegben már fokozottan figyelnek az állatok megfelelő
hűtésére – mondta el a gyűjteményi részlegvezető az
MTI
megkeresésére.
Endrédi Lajos kifejtette: ez
azt jelenti, hogy elsősorban az
árnyékos helyek meglétét figyelik és folyamatosan biztosítják az állatoknak a friss, hűsítő vizet. Azok a fajok, melyek szeretnek fürödni, ideiglenes medencét kapnak vagy
slaggal “tusolhatnak”.
A hidegebb éghajlatról érkezettek
rosszabbul tűrik a meleget, így például a rozsomák, a hópárduc vagy a
szibériai tigris ilyenkor kissé lelassul,
de rájuk is nagyon odafigyelnek gondozóik. Ha elhúzódna
a meleg, fagyit is kaphatnának
az állatok, ez a húsevőknél fagyasztott véres vizet,
míg a növényevőknél
gyümölcsös vizet jelent.
Ezzel azonban ugyanúgy vigyázni kell, mint a
gyerekeknél, az állatok
megfázhatnak – hívta fel
a figyelmet a szakember,
hozzátéve: Szegeden idén még
nem volt szükség erre a finomságra.
A veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadasparkban is folyamatosan gondoskodnak az állatok
vízellátásáról – mondta Szabó Petra,
az állatkert munkatársa. Míg az állatkert Afrika Szavanna részében kialakított iszapos tócsákban az orrszarvúak dagonyázva hűtik le magukat,
addig a dromedárokat és a medvéket
vízsugárral locsolják gondozóik. A
hirtelen jött hőség még a meleghez
szokott állatokat is megviseli: a zsiráfot délben félórás pihenőre bevitték
az éjjeli hálóhelyéül szolgáló Afrikaházba, ahol hűsölhetett és friss vizet

A kutyatartás véd az asztma ellen
A kutyát tartó háztartásokban a por véd
bizonyos meghűléses betegségeket okozó vírusokkal való megfertőződéstől –
erre a következtetésre jutottak amerikai
kutatók egerekkel végzett kísérletek során.
Az RSV (Respiratory syncytial virus), a
csecsemőkben és kisgyerekekben előforduló alsó légúti vírusfertőzés gyerekkorban megnöveli az asztma kialakuláMagára hagyott cicacsalád keres
gondoskodó gazdát.
Két éves az anya és most 6 hetes
a 2 db. hófehér, kékszemű
kölyökcica.
Anyacica ivartalanítását vállalom!
Tel: 20/996‐7608, este: 28/488‐178

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

sának kockázatát. A kisgyerekek gyakran szenvednek RSV-fertőzésben. A Kaliforniai Egyetemen dolgozó Kei Fudzsimara és kollégái kutyát tartó és kutya nélküli háztartások porával kevert
táplálékot adtak egereknek. A vizsgálatból kiderült, hogy az ebek lakta lakásokból származó por csökkentette az egereknél az RSV-fertőzés lehetőségét.
A kísérlet során megváltozott a gyomor-

Kiscicák
ingyen
elvihetők.
Tel:
20/340‐4861

fogyasztott. Hozzátette: a mézesheteit
töltő kispandapárnak a hőség ellen
párásítják a levegőt a kifutóban.
A Nyíregyházi Állatparkban is fokozott figyelmet fordítanak a gondozók
a nagy meleg miatt az állatokra. Mi-

Hogyan védenek meg a bogyós gyümölcsök a ráktól?

Természetes védelem
Ígéretes bizonyíték van arra,
hogy a bogyós gyümölcsök (áfonya, ribizli, egres, málna, szeder,
szamóca, kökény, csipkebogyó)
már kis mennyiségben fogyasztva is csökkenti a daganatok kockázatát.
A bogyósok daganatellenes hatásukat
számos biológiai tényező szerencsés
együttállásának köszönhetik. Ezek között említhetők a bioaktív növényi ható-

vel a park egy harminc hektáros
tölgyerdőben fekszik, így árnyékot
minden állat találhat magának –
mondta el Révészné Petró Zsuzsa.
Mivel a sóstógyógyfürdői látványosság kontinensenként mutatja be az állatokat, ezért a sarkvidék panoráma
lakóira kell fokozottabb figyelmet
fordítaniuk a szakembereknek. A jegesmedvék feszített víztükrös medencéje mellett hideg párásító-porlasztó berendezés és klimatizált barlang van, a patásoknál önitatók van-

nak, a borjúfókáknak pedig jégbe fagyasztott halat adnak. A majmok úgynevezett majomfagyit kapnak: egy
vödörbe vizet és gyümölcsöket raknak, majd az egyveleget egy nap
mélyhűtés után kapják meg.
Az indiai orrszarvúk és az elefántok
számára a sárban dagonyázás jelenthet felfrissülést, amely amellett,
hogy megvédi az állatokat az élősködők ellen, naptejként is funkcionál.
Emellett a gondozók naponta többször ellenőrzik az állatok kifutóját,
szükség esetén pedig gondoskodnak a
víz utánpótlásáról – tette hozzá a
szóvivő.
travelo.hu

ban lévő baktériumok összetétele. A tudósok feltételezése szerint a kutyás háztartások porában lévő mikrobák a rágcsálók gyomor- és béltraktusában előrenyomulnak, és így mobilizálják az
immunrendszert. A szakértők következtetése szerint ez az immunreakció védi
meg a szervezetet az RSV-től.

anyagok, fitonutriensek, például a gyümölcsök élénk színét adó polifenolok
(flavonoidok, proantocianidok) és a ligninek.
A hatásmechanizmus valóban sokrétű, egyrészt a sejteket károsító szabadgyökök semlegesítése (antioxidáns és
gyulladáscsökkentő effektus), másrészt
valószínű, hogy a bogyós gyümölcsök
hatóanyagai többek között számos, a tumorsejtek anyagcseréjében, növekedésében és a sejtek osztódásában résztvevő enzim, növekedési és gyulladást generáló faktor működésére is hatással
vannak. A legújabb kutatási eredmények szerint ezek a hatóanyagok a daganatos betegségek kezelésében is segítségünkre lehetnek, hiszen érzékenyebbé

Óvodás tigrispitonok
Néhány napja két tucat tigrispiton
kelt ki a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Bár a tigrispiton nem mérges, a frissen kikelt kiskígyókat a
Mérgesház emeletén, a számukra kialakított „kisdedóvó terráriumban”
láthatják a látogatók.
A frissen kikelt apróságok
számára egy afféle „kisdedóvó terráriumot” alakítottak ki a gondozók,
amelyben még a tojások is
láthatók.
A tigrispitonok Dél- és
Délkelet-Ázsiában
őshonosak. A nőstények viszonylag nagy számú, esetenként ötvennél is több
tojást raknak, amelyekből

teszik a kóros sejteket a kemoterápiás
készítmények hatására, illetve segíthetnek kivédeni az agresszív terápia mellékhatásait.
Bár étrendünkben számos más bogyós gyümölcs is szerepelhet, az említett vizsgálatban az Észak-Amerikában
széles körben fogyasztott fajták (fekete
és vörös áfonya, fekete és vörös málna,
szeder, szamóca) hatását vizsgálták. A
kísérletben nem csupán az izolált hatóanyag, hanem a tényleges fogyasztási
forma (például gyümölcslevek, fagyasztott,
szárított gyümölcs) hatását vették górcső alá és
állapították meg daganatmegelőző hatásukat.
Azonban a bogyós gyümölcsökben megtalálható polifenolok esetleges további daganatmegelőző hatásmechanizmusának megismerése és a biológiai hasznosulás kérdése a jövő kutatóinak feladata.
A bogyós gyümölcsök nem csak
egészségesek, de fogyni is lehet velük:
A “fito” szó görög eredetű, és “növény”-t jelent. A növények azért termelnek hatóanyagokat, hogy megvédjék
magukat a baktériumoktól, vírusoktól,
penészektől és élesztőktől valamint a
napsugárzás káros hatásaitól. Amikor
növényi hatóanyagokat tartalmazó élelmiszereket fogyasztunk, ezek a vegyületek segítenek megóvni szervezetünket
a szabad gyökök és néhány karcinogén
(rákkeltő) anyag ellen, valamint hozzájárulnak jó egészségi állapotunk megőrzéséhez és ahhoz, hogy tovább éljünk.
60-80 nap elteltével kelnek ki a
kiskígyók. A nőstény egyébként szabályosan „kotlik” a tojásokon. A fészekalj köré tekeredik, és rendszeres,
csuklásra emlékeztető összerándulásokkal, izmai segítségével hozza létre
a szükséges hőt.
zoobudapest.hu

Fotó: Bagosi Zoltán

A kutatók múlt héten San Franciscóban,
az Amerikai Mikrobiológiai Társaság
ülésén mutatták be tanulmányukat.

Kiscicák
ajándékba
Gödöllőn
(féreghajtva,
alomra
szoktatva)
(20) 534 4863

A kutyusokról érdeklődni lehet a 06‐20‐55‐48‐450‐es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e‐mail címen.

GAZDIT KERESŐ KUTYA

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Június 30‐án és július 1‐jén:
9‐11 óráig:

Rézi: Felnőtt, keverék szuka.
Bogáncs: Felnőtt, keverék Álom természete van, min‐
kan. Jól szocializált, nagyon den nemű, fajtájú, méretű
kedves kutya.
kutyával, és emberrel reme‐
kül kijön.

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.
Báró: Felnőtt keverék kan.
Nagyon kedves, energikus,
szófogadó. Családi kutyának
kiváló lenne.

Muci: Fiatal keverék szuka.
Kicsit félénk, de nagyon sze‐
retetéhes kislány. Olyan,
mint egy minigolden.

4 hónapos, vidám tacskó keverék
kislány vagyok. Az oltásaimat
megkaptam, már csak a szerető
gazdimra várok. Tel: 0670‐281‐9555

Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos
Tel.: 20/3855‐726
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Sport

Labdarúgás – Újabb gödöllői külföldön

Díjátadó ünnepség – Több száz díjazott az idén is

Lovrencsics Gergő Poznanban folytatja A Jó tanuló, Jó sportolókat jutalmazták
Újabb gödöllői kötődésű labdarúgó igazolt külföldre a minap,
ezzel tovább öregbítve a városunkban működő labdarúgó
képzés hírnevét.
Lovrencsics Gergő legutóbb az NB Ies Lombard Pápa labdarúgója volt, aki
egy éve alatt olyan remekül teljesített
újoncként a legmagasabb osztályban,
hogy a küldöldi csapatok érdeklődését is
felkeltette. A labdarúgás alapjait édesapjánál, Lovrencsics Lászlónál kezdő
fiatalembert a jövőben a lengyel bajnokságban láthatjuk, miután aláírta a szerződését a lengyel élvonalbeli Lech Poznannal – adta hírül a klub hivatalos honlapja. Az NB I-es Lombardtól távozó támadót egy évre kölcsönvette a lengyel
klub, ám kontraktusát opciós joggal, három évvel meghosszabbíthatják.
Lovrencsics a 11-es mezt
kapta új csapatában. A támadó, aki szélsőként is bevethető a 2011/2012-es szezonban hétszer volt eredményes a 14. helyen záró
pápai együttesben. A 23
éves futballista a gödöllői
szárnybontogatás után a
Szent István korosztályos
csapataiban pallérozódott,

felnőtt szinten megfordult Budafokon és
Pécsen is, majd a már említett Pápa labdarúgójaként igazolt külföldre.
„A Lech egy európai szintű csapat, rengeteg jó játékos futballozik a csapatban,
például Rafal Murawski – nyilatkozta a
poznani együttes hivatalos honlapjának
a magyar játékos. Azért választottam a
Lech csapatát, mert nagyra becsülöm a
lengyel futballt, sőt, a tavalyi Európaligában való jó szereplésével már kivívta az elismerést a csapat. Szélsőként és
támadóként is jól érzem magam a pályán, de a csatárok mögött is megállom
a helyem. Lech indul az Európa Ligában, s nagyon szeretném megmutatni
magam az európai kupaporondon, valamint a bajnoki címre törő csapatot is
gólokkal szeretném segíteni a célok elérésében” mondta Lovrencsics.
Lovrencsics Gergő (jobbra) az
aláírást követő sajtótájékoztatón

Röplabda – MEVZA-Liga és Challenge kupa

Őszi nemzetközi kalandok
Az elmúlt évben remekül szereplő, a bajnokságban 2., a kupában
3. helyen végző TEVA-Gödöllői
RC csapata nagy kalandba vág
ősszel. Ludvig Zsolt együttese a
nemzetközi porondon próbál
szerencsét.
A lányok kihagyják a 2012/2013-as honi elitbajnokság alapszakaszát, helyette
a Közép-Európai Ligának tekinthető
MEVZA-ligában vitézkednek majd,
valamint a harmadik számú európai
megmérettetés-sorozatnak
számító,
Challenge Cup-on is indulnak.
A MEVZA-ligában (Middle European
Volleyball Zonal Association) való gödöllői indulás sokáig kérdéses volt, hiszen az ehhez szükséges anyagi forrás
előteremtése a vártnál több időt vett
igénybe, de a jelentkezési határidőig sikerült dűlőre jutni a támogatókkal, így
városunk hatosa – a 2007/2008-as idény
után – másodszor kapcsolódhat be ebbe
a küzdelemsorozatba. A TEVA-GRC
együttesének kilenc riválissal kell majd
oda-vissza alapon megküzdenie a minél
értékesebb helyezés eléréséért.
A 2012/2013-as évadban egy magyar

(Vasas), két-két szlovák (Doprastav
Bratislava, Slavia Ekonomická univerzita Bratislava), szlovén (Calcit Kamnik, Nova KBM Branik Maribor), horvát (ZOK Rijeka, ZOK Split 1700) és
osztrák (Askö Büroleben Linz, SVS
Post Schwechat) ellenfél jut a mieinknek. A mostani mezőnyben három olyan
társulat (Maribor, Rijeka és Schwechat)
van, amellyel öt évvel ezelőtt is találkoztak a gödöllői hölgyek.
A Cahallenge Cup első fordulójában
mindjárt egy nehéz ellenfél jutott a mieinknek, ugyanis a görög fővárosba, azaz Athén külvárosában székelő Pireuszba utazik majd a TEVA-GRC, ahol az
Olympiacos Piraeus lesz a gödöllői lányok ellenfele a november közepén esedékes kupasorozat első fordulójában.
A hazája bajnokságában harmadik helyen végzett, idén – fennállása során
másodszor – kupagyőztes hellén csapat
az elmúlt kiírásban a CEV-kupában indult, ahonnan az orosz Jekatyerinburg
ellen korán kiesett, majd a Challenge
Cup-ban – többek társaságában – a 17.
helyen zárt, miután a legjobb 32 között a
belga Gent kétszer is legyőzte.
-li-

ÚSZÁSOKTATÁS !
A Hajós Alfréd Általános Iskola
uszodájában Gödöllőn, 2012. június
18 - július 06., naponta 8-10 óra között
(választható időpontok: 8:00-8:40,
8:40-9:20, 9:20:10:00)
Úszásoktatást szervez a FUT
Alapítvány 5-12 éves korig
(kezdőknek és már úszni tudóknak)

Részvételi díj: 16 000 Ft
Jelentkezés és érdeklődés:
Bencsik Ernő tanár úrnál reggel 7 és 9
óra között, valamint 19 óra után a
06/28-420 632-es telefonszámon
/ Oktatók: Bencsik Ernő, Majoros
Gusztáv, Pótháné Geier Tünde,
Sárdi Erzsébet /

A 2011/2012-es tanévben is számos kiemelkedő eredményt értek el az általános és a középiskolában tanuló diákjaink. A 396
díjazott az ünnepség előtt a Művészetek Háza aulájában vehette
át jutalmát, városi címeres pólókat, könyveket, utalványokat.

A díjátadó ünnepségen részt vett dr.
Gémesi György polgármester, Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző asszony,
Fábián Zsolt és Tóth Tibor alpolgármesterek, a képviselő-testület tagjai, így
Guba Lajos a Kulturális, Oktatási és
Ifjúsági Bizottság elnöke és Pecze
Dániel sporttanácsnok, a Szövetség a
Sportért elnöke valamint az intézmények igazgatói.
Az iskolák idén is javaslatot tehettek
azokra a tanulókra, akik kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeket értek
el, valamint példamutató közösségi
munkát végeztek, így ők a „Jó tanuló, jó
sportoló”, a „Zeneiskola Legkiválóbb
Növendéke”, valamint a „Szakma Ki-

váló Tanulója” díjakat vehették át a
városi ünnepségen.
A Damjanich János Általános Iskola
„Jó tanuló, jó sportolója”: Jenes Zoltán atléta, az iskola 7. osztályos tanulója.
Edzői: Gadanecz György és Gább Dávid.
Az Erkel Ferenc Általános Iskola „Jó
tanuló, jó sportolója”: Juhász
Boglárka röplabdázó. Tanárai:
Szászné Lugosi Katalin, Tótné
Terjánszki Éva és Molnár Márta,
edzője: Szabados István
A Hajós Alfréd Általános Iskola
„Jó tanuló, jó sportolója”: Kovács Emma atléta, testnevelő tanára: Ács Tibor, edzője: Benkő
Ákos.
A felsorolt díjazottak eredményeA Petőfi Sándor Általános Iskoiről, valamint a további díjazotla „Jó tanuló, jó sportolója”:
takról a www.godollo.hu oldalon
Koleszár Elza röplabdázó.
olvashatnak.
A Montágh Imre Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és
EGYMI „Jó tanuló, jó sportolója”: Pásztor László. Edzői: Hegyiné Kugler Beatrix és Iski Zsolt.
A Török Ignác
Gimnázium „Jó
tanuló, jó sportolója”: Szabó
Az idei tanév Jó tanuló, Jó sportoló diákjai
Luca íjász.

Atlétika – 117. Országos felnőtt bajnokság

Kilenc érem Szekszárdról
Négy arannyal, valamint egy
ezüst és négy bronzéremmel
zárták az idei országos felnőtt
bajnokságot a Gödöllői EAC atlétái. A dr. Schulek Ágoston
emlékére június 16-án és 17én, Szekszárdon megrendezett felnőtt ob-n magabiztosan
védte meg címét az olimpikon
Deák Nagy Marcell, aki idén
először futott 46 másodpercen
belül 400 méteren, míg Kaptur
Éva három aranyat is nyert.
Kifejezetten kedvező előjelként lehet,
hogy a londoni olimpia előtt bő egy
hónappal, hogy Deák Nagy Marcell
45,93 másodperces idővel ért célba a
400 méteres síkfutásban. Benkő Ákos
tanítványa tavaly 46,41 másodperccel
lett bajnok, majd országos csúccsal
(45,42 mp) junior Eb-t és Universiade-t nyert. A húsz indulót felvonul-

másodpercet futott. Ezen felül még
egy gödöllői siker született az országos bajnokság második napján: a Gödöllői EAC Tarlukács Ádám, Kovács Zoltán, Tölgyesi Botond, Deák
Nagy Marcell összetételű 4x400 méteres váltója 3:14,21 perces idővel
ezüstérmes lett.
A 117. országos bajnokság további
gödöllői dobogósai: Kálmán Csenge
(400 méter, 56,18 mp), Frajka Xénia
(gerelyhajítás, 53, 81 méter), férfi
4x100 méteres váltó (42,23 mp, Karlik Ádám, Kovács Zoltán, Pozsgai
Dániel, Tölgyesi Botond), akik valamennyien bronzérmet szereztek. -tt-

tató mezőnyben ott volt egy másik
GEAC-atléta, Kovács Zoltán is, aki
47,50 másodperces eredménnyel a
harmadik helyen végzett.
A gödöllői egyesület színeiben rajthoz álló hölgyek is kitettek magukért
az országos bajnokságon. 100 méteres síkfutásban Kaptur Éva (11,71
mp) nyakába akasztották az aranyérmet (edzője Karlik Pál), és a 4x100
méteres GEAC-staféta tagjai, Vincze
Dorina,Kálmán Csen- Jogos a boldogság:
ge, Zircher Kitty, előtt...
Kaptur Éva ugyancsak
a legjobb idővel (47,07
mp) teljesítették a távot.
A június 17-i napon
Kaptur Éva 200 méteres síkfutásban is begyűjtötte a legfényesebb medáliát. A 25
éves atlétalány 23,71

Olimpiai vetélkedő

“Irány London 2012”
A Magyar Olimpiai Bizottság
Emlék- és Hagyományőrző Bizottságának elnökeként nagy
öröm volt számunkra, hogy
szombaton a Királyi Kastély
Barokk Színházában vendégül
láthattuk az 'Irány London

Edzője: Kamarás Szilárd
A Premontrei Szent Norbert Gimnázium és Egyházzenei Szakközépiskola
„Jó tanuló, jó sportolója”: Kinde Vanda atléta
A Gödöllői Református Líceum Gimnáziuma és Kollégiuma „Jó tanuló, jó
sportolója”: Judák Endre atléta. Tanára: Gerényi Péter
A Szent Imre Katolikus Általános
Iskola „Jó tanuló, jó sportolója”:
Csíktusnádi-Kiss Kenéz. Testnevelője:
Pál István
A „Zeneiskola Legkiválóbb Növendéke” Díjat kapja a Frédéric Chopin
Zeneiskola növendéke: Albert Julianna atléta, hangszere a hegedű.
A „Szakma Kiváló Tanulója” díjat
kapja: Bata Viktória a Madách Imre
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanulója.

2012" szellemi olimpiai
országos döntőjének mezőnyét.
Színvonalas versenyre került sor,
és elképesztő felkészültségű versenyzők vettek részt a megméret-

Remek időeredmény az olimpia

tetésen, amelyet végül Nagy Barna
bás, egri versenyző nyert meg.

2012. június 27.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A piros bugyelláris
Blaha Lujza Gödöllőn
A múzeum időszaki kiállításán a színésznő gödöllői kötődését mutatjuk
be, illetve a színházi pályafutásának
és életének főbb állomásait. A tárlaton
látható a múzeum egyik legbecsesebb
darabja: Blaha Lujza legyezője, amit
Lotz Károly díszített 1880-ban, és
számos neves ember ellátta kézjegyével. Megtekinthető továbbá az a
színlap, amit Erzsébet királyné tartott
a kezében, illetve Blaha Lujza feljegyzése a királyné látogatásáról a gödöllői házában. A kor hangulatát idézi
a blahai strand képe egy rekonstruált
fürdőruhával, valamint egy korabeli
színpadkép.
A kiállítást rendezte:
Kerényi B. Eszter
Megtekinthető szeptember 30-ig
Gödöllői Városi Múzeum
Szabadság tér 5.
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com
www.museum.hu/godollo/varosi
Tel.: (28) 221-997

“NŐK, AKIK

FORMÁLJÁK A
VILÁGOT”

CÍMŰ FOTÓKIÁLLÍTÁS LÁTHATÓ

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
FÖLDSZINTI
KIÁLLÍTÓTERMÉBEN ÉS AZ
I. EMELETI GALÉRIÁJÁBAN
A TÁRLAT SZEPTEMBERIG
TEKINTHETŐ MEG

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
ANIMÁCIÓK A KERTBEN 4.
Animációs filmvetítés a GIM-ház kertjében a Nők Éve 2012 programsorozat keretében
2012. július 6-án (pénteken)
20.30-tól
A filmeket a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem animáció szakán végzett rendezőnők munkáiból válogatta és bemutatja Fülöp
József, a MOME animáció tanszékének vezetője.
Ezt követően Balogh András
Miklós építész ez alkalomra készített kísérleti filmjét vetítjük.
Az estét Molnár Bence jazz-improvizációi gazdagítják. Pokrócot, pulóvert érdemes hozni a kinti nézőtérre. Rossz idő esetén a vetítést bent tartjuk.
Támogatói jegy: 400 Ft
Helyszín: Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza (2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.)
Telefon/fax 28-419-660; e-mail gimhaz@invitel.hu; www.gimhaz.hu

10 Gödöllői Szolgálat

2012. június 27.

Közérdek

Zöld Híd Régió Kft
Felhívás személyes ügyfélfogadási rend változásáról
Tisztelt Ügyfeleink !
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zöld Híd Régió Kft.
gödöllői ügyfélszolgálati irodájának (Gödöllő, Dózsa György u. 69.)
Félfogadási rendje 2012. június 1-től megváltozott.
Az új ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08:00 – 18:00
Csütörtök: 08:00 – 16:00
Ebédidő: 12:00 -12:30
Együttműködésüket köszönjük!
Zöld Híd Régió Kft.

FELHÍVÁS – MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala munkatársat keres mérlegképes könyvelő munkakörre.
Képesítési előírás: felsőfokú pénzügyi szakképesítés.
Államháztartási szakos mérlegképes szakképesítés előnyt jelent.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város
jegyzőjének címezve (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 2012. június 30.
Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HÍRDET
„TISZTA UDVAR – RENDES HÁZ GÖDÖLLŐ 2012” CÍM ELNYERÉSÉRE
A pályázat célja: a társasházakban és
a családi házak portáján és a környezetükben, a köztereinken a gondozottság és a tisztaság kialakítása, városunk szépítése, kulturált, fenntartható környezet kialakítása hosszú távon.
Pályázni két kategóriában (családi házas és társasházas kategóriában), a
mellékelt jelentkezési adatlap benyújtásával lehet. Az adatlap átvehető a
Városháza portáján is, valamint letölthető a www.godollo.hu oldalról
elektronikusan.
A pályázat benyújtásának módja: a
Városháza portáján elhelyezett gyűjtőládába dobva, vagy elektronikusan
a tisztaudvar@godollo.hu e-mail
címre küldve. A pályázattal kapcsolatos további kérdéseiket is erre az
e-mail címre kérjük megküldeni, me-

lyekre igyekszünk mihamarabb válaszolni.
Pályázhat tulajdonos, használó, társasházak esetében lépcsőházak, lakóközösségek. De be lehet nevezni mást
is, például a szomszédot, ha ő beleegyezik abba, hogy helyszíni szemlét
tartson ott a bíráló bizottság.
A pályázat kiírásának időpontja:
2012. június 19.
A pályázat benyújtásának a határideje: 2012. július 31.
A pályázat elbírálása:
2012. szeptember 1-30.
Ünnepélyes díjkiosztó:
Ősz folyamán
A pályázatokat civil szervezetek tagjainak bevonásából összeálló bizottság bírálja majd el. A társasházakat,
családi házakat augusztus és szeptember hónapban – előzetesen egyez-

ÜGYELETEK
tetett időpont szerint – keresi fel a bizottság. A szemlézés során a bizottság
nem azt nézi, hogy hány tő rózsa vagy
örökzöld van a kertben, a hangsúly a
tisztaságon, gondozottságon, környezettudatosságon,
fenntarthatóságon
van. A beazonosíthatóság miatt alapvető elvárás a házszám megléte.
Ezúton is köszönjük az előző felhívásunkra adott javaslataikat, melyeket a
bírálati szempontok kialakításánál figyelembe veszünk! A program címet,
hódolva a hagyománynak végül megtartottuk.

JELENTKEZÉSI ADATLAP a „TISZTA UDVAR - RENDES HÁZ GÖDÖLLŐ 2012” pályázathoz

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Jún. 25-júl. 2-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Július 2-9-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419749.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,
06-70/550-3377.

A pályázaton induló magánszemély, lakóközösség/társasház neve:…………………………...................
.…………………………...........................................................................................................................
A nevezni kívánt ingatlan címe: …..…………………………………………………………...................
A pályázó/kapcsolattartó telefonszáma, ha van, akkor e-mail címe is.........................................................
Előzetes kérdőív az ingatlanról:
CSALÁDI HÁZ

TÁRSASHÁZ/LÉPCSŐHÁZ
igen

nem

igen nem

1. Mi található a kertjükben:
- gyümölcsfa
- lombhullató fa
- virágos kert
- veteményes kert
- játszókert
- esővízgyűjtő
- komposztáló
- madáretető, itató
- egyéb

1.Aktívan tesznek-e a ház körüli
terület (járda, zöldterület, parkoló)
tisztántartásának, gondozottságának
érdekében?

2. Szelektíven gyűjtik-e a hulladékot?

2. Szelektíven gyűjtik-e a hulladékot?

Ha igen:
- ültettek-e virágokat, cserjéket
- van-e saját játszóeszközük
- van-e madáretető, itató
- egyéb..............................................

3. Mi alkotja a kert nagyobb részét?
3. Aktívan tesznek-e a bejárat,
- burkolat (beton/térkő)
lépcsőház tisztántartásának,
- gyep/pázsit
gondozottságának érdekében?
- virágos kert
- veteményes kert
- fásított terület
4.Egyéb (pl. érdekességek, amelyek egyedivé teszik
- egyéb.............................................
az ingatlant):
4.Aktívan tesznek-e a porta előtti járda, árok, zöldterület ……………………………………………..............
tisztántartásának, gondozottságának érdekében?
……………………………………………...............
5.Egyéb (pl. érdekességek, amelyek egyedivé teszik az
5.Hozzájárulnak-e, hogy a cím elnyerése esetén
ingatlant):
nevüket, illetve az ingatlan címét az önkormányzat
…………………………………………................................. nyilvánosságra hozza?
…………………………………………….............................
6.Hozzájárulnak-e, hogy a cím elnyerése esetén nevüket, illetve az ingatlan címét az önkormányzat nyilvánosságra hozza?
Melléklet: …..….. darab fényképfelvétel a pályázaton induló ingatlanról. (Nem kizáró ok, ha nincs!)
Aláírásommal hozzájárulok, hogy a pályázatban szereplő ingatlanon a pályázat bíráló bizottsága előzetes egyeztetés
alapján helyszíni szemlét tartson 2012. augusztus 1. és szeptember 30. közötti időszakban.
Gödöllő, 2012. június 20.
....………………………………….
Pályázó aláírása

A TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM
INFORMATIKA‐BÁRMELY SZAKOS
TANÁRI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE HIRDET
PÁLYÁZATOT.
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. július 6.
A pályázat benyújtásának módja:
Postán: 2100 Gödöllő, Petőfi S. utca 12.
elektronikus úton: tig@tig‐godollo.hu

A VÜSZI Kft. keres főállásba, 6
órás munkakörbe pénztáros‐
könyvelőt. Gyakorlat és/vagy ké‐
pesített könyvelői végzettség
szükséges.
Bérezés végzettségtől függően:
Bruttó 110‐120.000 + cafeteria.
Érd.: kizárólag fényképes önélet‐
rajzzal a titkárság@vuszikft.hu
e‐mail címen lehet.

2012. június 27.

Mozaik
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Nézze a foci Eb meccseit klimatizált kávéházunkban!
Családias hangulat, hideg csapolt sör, roppanós virsli.
GOÓL TOTÓ – aki nyer annak a fogyasztását mi
fizetjük!
A Vogel Eric-kiállítás 2012. augusztus 12-ig
tekinthető meg az étteremben!
NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu
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INGATLAN
+Városközpontban a Kossuth Lajos utcában
1. emeleti teljeskörűen igényesen felújított
(klíma, konyhabútor, nyílászáró, stb..) egyéni
fűtéssel, alacsony rezsiköltséggel 56m2-es
lakás eladó. Irányár: 12.5M forint, Érdeklődni: 20/ 9279 570
+Gödöllő központjában 3. emeleti igényesen felújított 56 nm-es, erkélyes, 2 szobás
lakás eladó. Irányár: 11,7 MFt Érdeklődni
lehet: 06-30-498-1405
+Sürgősen eladó, jó állapotú 2 szobás,
erkélyes, napos, jó fekvésű, egyedi fűtésmérős, alacsony rezsijű, palotakerti lakás.
Iár: 7,9MFt 20-772-2429
+Gödöllőn, Kossuth L.u.ban 1 szobás,
34nm-es befektetésnek is kiváló lakás
eladó Iár 6,8MFt 20-772-2429
+Sürgősen eladó lakás a szent János u-ban,
64m2, magasföldszint, beépített konyhabútor Iár:10.9Mft 20-539-1988
+
Kertvárosias
részen
720m2-es,
összközműves, 18m-es utcafrontú telek kis
bontandó házzal 12.5Mft-os áron eladó! 20539-1988
+GÖDÖLLŐN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ 1 szintes, 2 szoba
+nappalis sorház 300nm-es telekkel, kulcsrakészen 17 MFt, (beépíthető tetőtérrel)!
20-772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Óriási lehetőség! Új építésű 720nm-es
telken épült, 4 lakásos sorházban, 2 szoba
+nappalis, 62nm-es sorházi lakás. Iár
15,5MFt 20-7722429
+Sürgősen
eladó
kertvárosban
2szoba+konyha-étkezős, tégla, jó állapotú
kockaház eladó Iár 16 MFt 20-7722429
+PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI
FEKVÉSŰ, ERKÉLYES JÓ ÁLLAPOTÚ LAKÁS
AKCIÓS IRÁNYÁRON 7,9MFt 20-8042102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel,
új építésű nappali+ 1szobás, konyha-étkezős
bruttó 55nm-es, cirkófűtéses lakás eladó kulcsrakészen. I.ár 13,7MFt 20-7722429
+Gödöllőn sürgősen eladó gyönyörű,
740nm-es összközműves építési telek. I.ár
11,9MFt 20-7722429
+AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ
RÉSZEN 3 szoba nappalis garázs összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel kulcsrakészen eladó 24,5MFt-ért 20-7722429
+Alkalmi vétel! Remsey krt.-on 1+2 félszobás 66 nm-es jó állapotú lakás 10.9 MFt
Irányáron eladó 20-8042102
+Sürgősen eladó Harasztban 2 szoba +nappalis, 85 nm-es, jó beosztású, fedett kocsi beállós családi ház 500 nm-es telekkel Iár 19,7MFt
20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Eladó Gödöllőn, központban másfél szobás
felújított lakás Iár: 7 M FT 20-8042102

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink
figyelmét, hogy a Művészetek
Háza 2012. július 14. és augusztus 3. között zárva lesz, emiatt
Szolgálat hirdetésfelvétele módosul a következő időszakban:

- 07.16-tól 07.20-ig zárva,
- 07.24 - 07.27-ig
10.00-16.00 nyitva
07.30-tól 08.03-ig zárva
a hirdetésfelvétel.

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD
Szada, Dózsa György út

2012. június 27-július 2.

Ár!

Termékeink bomba áron!

A minôség garanciája

999 Ft/kg

179 Ft/kg

1299 Ft/kg

499 Ft/kg

Ár!

345 Ft

399 Ft/kg

Friss csirkefar-hát

Friss sertéskaraj filé

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Grillbár

699 Ft

Pékségünk ajánlata

Helyben füstölt termék!

879 Ft/kg

129 Ft

34,50 Ft/db

Hazai sertés
párizsi

Trappista sajt

Friss csirkecomb farrésszel

Kaszala friss tojás
"M" méret, 10 db

139 Ft

859 Ft
799 Ft

Vénusz
napraforgó
étolaj 2 l

Natúr halfilé
1 kg

429,50 Ft/l

129 Ft/kg

189 Ft
Rizs
1 kg

Steffl sör
0,5 l
278 Ft/l

349 Ft/kg

Napi ajánlat leves + fôétel

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

Újburgonya
Üzleteinkben
Erzsébet utalvánnyal
is fizethet!

Erzsébet kenyér 750 g
172 Ft/kg

Paradicsom I. o.
Ételbárjainkban
az OTP SZÉP kártyát
is elfogadjuk!

Füstölt, fôtt császárszalonna

Exkluzív Príma Delikát üzlet és Cukrászda nyílt Áruházunkban! Szeretettel várjuk kedves vevôinket!

+János utcában 1 szobás részben felújított
lakás, alacsony rezsivel. 6,5 MFt 20-8042102
+Új építésű 1+2félszobás lakások
kertrésszel, autóbeállóval, nagy terasszal
eladók 14,5MFt-tól 20-8042102
+Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél
szobás mfsz.i lakás 9.6MFt 20-8042102
+SÜRGŐSEN ELADÓ!! Gödöllő központjában, a Tűztorony házban 1.em-i, 45m2-es,
két szobás lakás eladó ! 20-5391988
+Gödöllőn, blahai részen jó állapotú,
szigetelt, 110m2-es családi ház, 700m2-es
saroktelken eladó! Iár:30.9Mft 20-539-1988
+Gödöllőn a Kazinczy krt.-on két szobás
lakás eladó Iár: 8.8 M Ft (20) 804-2102
+Gödöllőn Központban egyedi fűtésű felújítandó, negyedik emeleti lakás erkéllyel
8.5MFt-os irányáron eladó! 20-5391988
+Eladó lakásokat keresek készpénzes
ügyfeleim részére (20) 804-2102
+Kiváló
befektetés!
Eladó
Gödöllő
belvárosában, Erzsébet park szomszédságában, 100 nm-es nappali+3 szobás
családi ház, kertrésszel, garázzsal. Üzleti
tevékenységre, irodának, vagy visszabérlésre is alkalmas. I.ár: 24,9 mFt. Érd.:
06/20-417-7687

+Eladó a Duna utcában, egy ősfás, 1000
nm-es építési telek. I.ár: 15 mFt. . Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+Garantált befektetés alkalmi áron, rövid
megtérülési idővel! Gödöllőn, forgalmas
helyen jelenleg is bérbe adott, folyamatos
bérbevétellel kétszintes, 100 nm-es üzletház
eladó! I.ár: 24,9 mFt. Érd.: 20-41-77-687
+Gödöllőn eladó a Rögesben egy magas
belvilágú tetőteres exkluzív, reprezentatív
kialakítású, igényes berendezésű családi ház
4 szobával, 2 fürdőszobával, a telken
örökzöldek, és egy hatalmas medence. I.ár:
47 m Ft. 3613. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+17 éve működő nyereséges, tartozásmentes vállalkozás családi okok miatt
átadó. Jól bejáratott piaccal, munkával, referenciákkal, honlappal. Biztos megélhetés,
perspektíva, a befektetés megtérülési ideje
a befektetési összeghez képest rövid, egy –
két év. Érd.: 20-41-77-687
+Gödöllőn eladó a Köztársaság úton nappali+ 2 szobás, konyhával, étkezővel, fedett
terasszal rendelkező jó állapotú kertes
családi ház. I.ár: 24,9 mFt. 3593, Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn eladó a Belvárosban kétszintes,
kétgenerációs, kettő külön bejárattal rendelkező 2x 100 nm-es családi ház, benne
összesen 4 szoba, 2 fürdőszoba, 2 konyha,
pince, garázs. Telekméret: 650 nm. I.ár: 27
mFt. 3619 Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllő központjában eladó egy 82 nm-es,
jó tájolású, nappali+ 3 szobás, jó állapotú
lakás. Az ár tartalmaz egy teremgarázs beállási helyet is. I. ár: 17,9 m Ft. 3598, Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn eladó a Kertvárosban 80 nm-es,
téglaépítésű, 2 szobás családi ház melléképülettel, 570 nm-es telken. Iá.: 18,6 mFt
3608 Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Csendes, nyugodt környezetben, Gödöllő
legkedveltebb helyén kétszintes 100+70
nm-es kitűnő állapotú családi ház eladó.
Kiváló ár-érték arány! I.ár: 28,5 mFt. Érd.:
3529, FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
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„kisművház“

trafoclub.hu
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Június - Nézzük együtt a Foci EB-t kivetítőn és TV-n, az időjárástól függetlenül (nap, szél, eső) a
teraszon! Az egy időben rendezett mérkőzések külön TV-n! Valamint csocsóasztalok, ping-pong,
biliárd és darts... Popcorn kapható! | 29. péntek 21h Lioker + Salchi Papas + Nu Generation Party-Dj
Resident (Belépő 500Ft ami egy Sört vagy üdítőt ér a pultnál!) 30. szombat 20h Impro-Happy Holiday! A
Club Színház interaktív estje! (A jegy az esti buliba is érvényes!) 30. szombat 22h Idd le a belépőd árát
majd Andrew G és TomHouse Modern tánczenéket játszik neked! (A belépőjegyed a pultnál italra
válthatod! 1000Ft! Bacardi akció!) Bérléssel kapcsolatban az info@trafoclub.hu -n érdeklődhetsz!

+Gödöllőn, örök panorámás telken, 165 nm
összterületű, nappali+2 szobás, nagy teraszos,
fürdőmedencés, igényes családi ház eladó. I.ár:
40 m Ft. 3623, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Kertvárosban, nagyon jó állapotban lévő,
110 m2 alapterületű családi ház, 100 m2-es
szuterénnel, mely vállalkozás kialakítására
is alkalmas (víz, villany, ipari áram
bevezetve). 3 szoba, társalgó, konyha,
fürdőszoba, wc. Telek 540 m2-es,
örökzöldekkel beültetett. I. ár: 20,9 m Ft.
2981, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn, csodálatos környezetben, tó
partján eladó kétszintes, szinteltolásos,
nagy erkélyekkel, teraszokkal, jó állapotú
120 nm-es családi ház eladó. I.ár: 25 mFt.
3544, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn János utcában, központtól nem
messze eladó egy 59 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtésű, magasföldszinti lakás. A lakáshoz
tartozik egy duplagarázs is, igény szerint
együtt vagy külön is (3.m Ft) eladó. I.ár: 11
MFt. 3597, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ÁRZUHANÁS! Veresegyházon, a piaci és
eladási ár alatt 10m Ft-tal olcsóbban, 3
szintes, többgenerációs ház eladó. 2+2 szoba, 2 fürdőszoba. A ház jó állapotú, arányos
elosztású, igényesen kivitelezett. A szuterén
80 nm, a tetőtér 60 nm. I.ár: 20,5 mFt.
3620, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn eladó kétlakásos, téglaépítésű,
kifogástalan állapotú családi ház. A ház
összterülete 300 nm, a telek mérete 1200 nm.
I.ár: 53 mFt. 3621, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Két generációs családi ház tulajdonostól
áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén
eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is
alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn
konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A
házhoz tartozik még egy teljesen külön
bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő,
konyha. 2 állásos garázs+szauna is van. Iá.:
30,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház,
amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2
garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla
fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30-2288403, 20-420-6243 (egész nap).
+Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2. emeleti, erkélyes, alacsony rezsivel rendelkező, egyedi gázfűtéses, pezsgőfürdős, cserépkályhás, részben felújított
lakás. Parkolás az erkély alatt biztosított. Iá:
10.8 mFt. Tel.: 70/3350-379.
+Gödöllő központjában eladó egy 54 nm-es
alapterületű hibátlan állapotú, teljesen
berendezett lakás kocsibeállóval, tárolóval.
15,5 M Ft. 70/364-4212
+Gödöllőn, a Palotakerten 44 nm-es
alapterületű, felújított 1,5 szobás lakás
eladó, esetleg 60 nm körüli nagyobbra
cserélhető (Kossuth u. – Erzsébet krt.
környékén). Tel: 20/968-0336
+Eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában,
részben klimatizált, 82nm-es lakás garázzsal! DNy-i fekvésű, világos, külön WC és
mosókonyha, beépített szekrény, beépített
konyhaszekrény villanytűzhellyel. A lakáshoz
teremgarázsban 12nm-es kocsi beálló is tartozik. Iár:17,8MFt. 20/9161-810
+Zsámbokon 2,5 szobás, 70 nm-es
összkomfortos parasztház eladó, vagy
Gödöllő környékén kisebbre cserélhető. Iár:
6 MFt. Tel: 70/389-8930

+Gödöllőn, kastélypark közelében 1200 nmes parkosított telken két generációs családi
ház külön bejárattal eladó. (1., 200 nm: nappali +3,5 szoba, 2., 90 nm: nappali + 1 szoba.)
Tel: 70/523-5115, 28/ 417-955 (5ó után.)
+Isaszegen kisebb családi ház eladó, vagy
elcserélhető gödöllői, 2,5 szobás, konvektoros, magasföldszinti vagy első emeleti
lakótelepire,
értékegyeztetéssel.
Tel:
20/436-0070
+Isazsegen, főút mögötti csendes utcában,
tömegközlekedéshez is közel, 75 nm-es
összkomfortos családi ház 900 nm-es telken,
tehermentesen eladó. Csere is érdekel
Gödöllőn. Tel: 20/918-9528 este 7-9 között
+TATABÁNYÁN 1,5 szobás, 1. emeleti lakás
eladó vagy gödöllőire cserélhető ráfizetéssel. Érd: 20/9340-226
+Eladó Gödöllő központjában, a Kossuth L.
utcában egy 63 nm-es igényesen kialakított
2 szobás, erkélyes lakás. Iár: 12,6 MFt. Érd:
30/2672-866
+Gödöllőn Ambrus közben 2 szoba + fél 75
nm-es földszinti lakás eladó. Iár: 16,5 MFt.
Tel: 20/414-7163
+Eladó Gödöllőn, az Egyetem téren 4 lakásos társasházban földszinti 81 nm-es, 3
szobás, erkélyes, felújított lakás. Érd:
30/399-5626
+Gödöllő központjában, a Tűztorony házban
35 nm-es, 1,5 szobás téglalakás eladó. Iár:
13,3 MFt. Érd: 20/437-8155
+Eladó Gödöllő központjában igényes, újszerű társasházban 1.em.2,5 szobás, klímás,
saját kocsibeállós, erkélyes, tehermentes
lakás. Iár: 18,9 MFt. Tel: 70/415-8268
+CSALÁDI OKOK MIATT sürgősen eladó
Gödöllő legszebb részén egy 1070 nm-es bekerített telek. Iár: 4,8 MFt. Tel: 30/771-5794
+Eladó, vagy értékkülönbözet megfizetésével elcserélhető Domonyvölgy belterületén, a
30-as úttól 350 méterre, egy 82 nm-es
családi ház, 638 nm-es telekkel. Iár: 12 MFt.
Érd: 30/521-7005, 30/916-2518
+Kertvárosban, a városközponthoz közel 4
lakásos társasházban 1.em. 96 nm-es, 3
szobás, felújított lakás kertrésszel,
garázsépítési lehetőséggel sürgősen eladó.
Iár: 19,2 MFt. Tel: 20/965-066
+A Szentendrei szigeten, Horányban családi
okokból áron alul eladó kellemes, csöndes
utcában 640m2-es szépen parkosított telken
kb. 30m2 faházzal nyaraló. Érd: 30-5477322
+Galgahévízen mezőgazdasági földek
(jelenleg) eladók. Galgahévízen – tóparton
(Beke – 8.000 nm). Galgahévíz
üdülőterületén, horgásztónál (Bika tó –
3.560 nm). Tel: 20/968-0336
+Gödöllő, Palotakerten 44 nm-es, 1,5
szobás (felújított) lakótelepi lakás eladó.
Nagyobb lakás cseréje érdekel az Erzsébet
krt. – Kossuth L. utca környékén. Tel:
20/968-0336
+Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában 3.em.
nagykonyhás, egy és két félszobás, egyedi
fűtésű, felújított állapotban lévő lakás.
Berendezéssel vagy berendezés nélkül. Érd:
30/9-557-796
+Gödöllő kertvárosában 579 nm-es parkosított saroktelken 2 szobás, konvektoros
fűtésű, téglaépítésű, családi ház eladó. Iár:
18,65 MFt. Lakást beszámítunk. Érd:
20/588-9570, 28/415-703
ALBÉRLET KIADÓ
+GÖDÖLLŐ, Remsey körúton 61 m2 első
emeleti, bútorozott, külön vízórás lakás
kiadó. Bérleti díj: 60 ezer ft + rezsi, 2 hónap
kaució. Megtekinthető előre egyeztetett
időpontban. Tel.: 30/260-0459

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

+Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás lakás
egyik különbejáratú, bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal, TV, telefon, internet
szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE KIADÓ. Azonnal költözhető, kizárólag nem dohányzó személy részére. Egy havi kaució szükséges! Ár:
30.000 Ft. + a rezsi fele. Érd.: /70 318 2127
+Gödöllőn, János utcában, egyedi fűtéses,
2. emeleti, bútorozott, felújított 1,5 szobás
lakás kiadó. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.:
20/9455-583.
+Présház utcában, családi házban csendes,
világos lakrész bérbeadó egy fő részére.
Internet. Rezsivel együtt 45.000,-Ft. Tel:
20/240-4635
+Családi házat bérelnénk Gödöllőn hosszú
távra. Legalább 3 szobás házat keresünk
garázzsal, kerttel. Tel: 30/4141-650
+TETŐTÉRI LAKÁS – 82 nm, 2 szoba,
fürdőszoba, konyha, kicsi erkély, bútorozva,
UPC TV, internet, klíma, dohánymentes –
Gödöllőn kiadó (70.000,-Ft + rezsi.) Tel:
30/2878-662
+Gödöllőn belvárosi kertes társasházban
kiadó 1szoba-konyhás, fürdőszobás kis
lakás bútorozatlanul, vagy jól berendezetten, felszerelten. Kéthavi kaució, 4050.000,-Ft/hó +alacsony rezsi. TV, internet,
telefon, udvari gk. parkolás, stb. augusztusi
költözéssel. 20/465-8814
+Gödöllőn, Erzsébet királyné körúton 2,5
szobás távfűtéses (egyedi mérőkkel)
téglaépítésű lakás hosszútávra kiadó, egy
havi kaucióval. Ár: 55.000,-Ft/hó +rezsi. Tel:
20/556-3298
+Gödöllő központjában, Erzsébet kir. körúton, HÉV-től 5 percre 4.em. 1,5 szobás, 55
nm-es, távfűtéses panellakás kevés bútorral
hosszútávra kiadó. 37.000,-Ft/hó +2 havi
kaució. 70/533-5859
+Gödöllő Erzsébet körúton 60 nm-es
bútorozatlan 3.em. lakás kiadó. 55.000,-Ft/hó
+ rezsi + 1 havi kaució. Tel: 30/497-6158
+Kerepesen családi ház felső szintjén 80
nm-es bútorozott lakás
hosszabb távra kiadó.
55.000,-Ft/hó +rezsi. Tel:
30/523-7795
+Pécelen központban 30
nm-es garzonlakás kertes
házban kiadó. 45.000,+rezsi, kocsibeálló, kábeltévé. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 30/575-3483
+Közvetlenül a Kastély
mellett kertkapcsolattal, 1
szoba összkomfortos lakás garázsbeállási lehetőséggel kellemes környezetben kiadó. Azonnali költözéssel. Tel: 30/307-7314
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+Gödöllőn a kertvárosban, családi ház
emeletén, külön bejárattal 2 szoba, konyha,
fürdőszobás lakrész maximum 2 személynek,
1 havi kaucióval kiadó. Tel: 70/331-6395
+Gödöllőn, a Kazinczy körúton 2 szobás
lakás kiadó. Tel: 28/421-799, 70/263-4193
+Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád
utcában, kertes családi házban, külön bejáratú
1.5 szobás 50 m2-es összkomfortos, bútorozott lakás /kábeltévé, internet/ 50.000.- Ft +
rezsi, egy havi kaucióval kiadó. 70/271-1543
+Gödöllő
központjában,
hőszigetelt
téglaházban, teljes felújítás utáni másfél
szobás, konvektoros fűtésű, egyedi
mérőórás lakás kiadó. Csak igényeseknek
és hosszútávra. Bérleti díj: 55.000,-Ft +rezsi
+ kéthavi kaució. Tel: 70/406-2064
+Kis családi ház az egyetem közelében
kiadó (1,5 szoba, 48 nm, autóbeálló, internet, külön bejárat). 50.000,-Ft + rezsi + kaució. Tel: 20/44-33-551
+Másfél szobás, konvektoros, egyedi
vízórás, déli fekvésű, tiszta lakás
hosszútávra kiadó. Érd: 30/270-7119
+GÖDÖLLŐN, FREKVENTÁLT HELYEN
CSALÁDI HÁZ FELSŐ SZINTJE (kétszobahallos, fürdő, konyha) bútorozottan (vagy
részben) kiadó. Kocsibeállási lehetőség.
50-55 ezer /hó. (Fűtésnél 50% kedvezmény.) Kaució szükséges. 30/569-8137,
30/811-9747

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es,
2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is kitűnő.
Iá: 13,5 mFT. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
+Gödöllőn a Táncsics Mihály úton KIADÓ
egy 20 nm-es, számos lehetőségre alkalmas
üzlethelyiség KEDVEZŐ bérleti díjon. Érd.:
20/9194-870
+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.
+Gödöllő belvárosában földszinti 66 nm-es
cirkós iroda kiadó lakásnak is. Tel:
30/9617-621
+Gödöllőn a Királyi Kastély ősfás parkjában
1478 nm telken, Császárkert Étterem, reális
áron eladó vagy kiadó, sok más tevékenységre is alkalmas. Tel: 20/9148-885
+GARÁZS a Patak téri soron hosszabb távra
kiadó! Érd: este-reggel 28/412-262, egész
nap: 20/571-4044, 70/248-4503
+Szabadság téren (Vodafone mellett) 20
nm-es földszinti üzlethelyiség kiadó július 1től. Kaució szükséges. Érd: 20/802-1287
+Gödöllőn, az Egyetem téren garázs eladó.
Érd: 30/399-5626

ÁLLÁS
+Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
+Színvonalas étterembe keresünk tapasztalattal rendelkező munkatársakat FELSZOLGÁLÓ pozícióba! Tel.: 70/333-2102
+Pályázat! Pénzügyi végzettséggel, jó tárgyalókészséggel nagy munkabírású személyeket keresünk. Magas jövedelem – biztos
munkahely! Önéletrajzot és fizetési igényt az
istvankaroly@invitel.hu-ra kérjük!
+Penomit Zrt. gödöllői telephelyére -elektromos és benzin-gázüzemű targoncavezetői
jogosítvánnyal és gyakorlattal rendelkezőmunkatársat keres raktárosi állásra. Érd:
munkanapokon 8-19 óráig Rébb Gábor
telepvezetőnél: 30/336-7473
+Drogéria eladó munkakörbe szakképzett,
érettségizett, kereskedelmi végzettséggel
rendelkező
munkatársat
keresünk.
Fényképes önéletrajzát küldje: 2101
Gödöllő, Pf: 238.

SZOLGÁLTATÁS
+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését.
Érd.: 30-851-8763
+Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta
munka, elfogadható áron! Tel: 20/9133-165
+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások részére.
Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430341,30/211-9388.
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
+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
+TAKARÍTÁST, mosást, főzést vállalok.
Hétvégén és ünnepnapokon is! Tel: 20/2609550
+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE,
ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása,
átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu
Tel: 20/5231-094
+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzatfestés rövid határidővel,
kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is, 28 éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944
+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rendszerek,
fürdőszobák
felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti
munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér
5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380
+Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók,
mikrók javítása garanciával, alapáron. Este
és hétvégén is! 30/234-7012 Krokovics.
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Idén rendelje meg, tavalyi áron! Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4359-650
+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi munkát vállal. Bármilyen kerti
munka, földmunkák, kerítések készítése,
javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves
munkák, csapadékvíz elvezetés. Fakivágás.
30/402-7276
+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást.
Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
+Épületek, családi házak tervezése teljes
körű ügyintézéssel, alacsony áron (1500,Ft/nm). SZÉP-OTTHON 2003 KFT. Tel:
30/354-7232
+LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. Víz-,
gáz-, fűtésszerelés, dugulás elhárítás, bojler,
mosógépjavítás, zárcsere és javítás,
burkolás. 70/201-1292
+„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami
elromlott, hipp-hopp majd én megoldom.
ELVETEMEDETT
AJTÓK,
ABLAKOK
JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE, ZSANÉROK,
ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI
MUNKÁK.
20/2038-718
dr.asztalos.javitas@gmail.com
+PALATETŐK ÁTFEDÉSE bontás nélkül,
cserepes lemezzel, vagy bitumetes
lemezzel, cserépfestés! Tel: 30/368-3810
+SZOBAFESTÉS, lakásfelújítás, (kisebb átalakítások) garanciával. Ingyenes árajánlat.
30/270-7200
+TAKARÍTÁST
vállalok.
Megbízható,
munkájára igényes nő takarítást vállal
Gödöllőn és környékén. Tel: 20/353-6578

+Asztalos vállalja antik bútor javítását,
fényezését, restaurálását. Konyhabútor,
beépített bútorok javítása, készítése.
Lépcsők gyártása, faburkolatok felrakása.
Lapra szerelt bútorok összeállítása,
kiegészítők
készítése,
ajtók-ablakok
illesztése, javítása, zárak javítása, cseréje,
laminált padló lerakása. 70/533-5859, szilagyiasztalos@gmail.com
+Nadrág felhajtás, zipzár csere, kisebb
alakítás, farmergomb pótlás stb. rövid
határidőre. Érd: 70/206-2979
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg
burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari
kivitelezést. Gyors, megbízható munka.
Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650
+Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
20/628-8185
+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok,
WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás.
Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű
lakásfelújítás, burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
+KÖLTÖZTETÉS ZONGORA ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS. Tel: 30/9134-599.
Hétvégén és ünnepnapokon is.
+Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán
belüli kiszállás. Érintésvédelmi mérés.
70/264-3660
+Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások
szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje,
WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24-ig. 70/264-3660
+Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő
rendszerek, garázskapu szerelés, javítás
2órán belül. 70/264-3660
+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

EGÉSZSÉG
+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra
szorul a körme? Vagy a kezét szeretné
rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen!
Érd.: +36-30-851-8763
+HYPOXI tréning KÜLÖNLEGES AKCIÓ: alakformálás, narancsbőr kezelés, méregtelenítés
egy gépben. 10 alkalmas bérlet 10.000,-Ft.
(Érvényes 1 hónapig.) Tel: 20/343-0156
+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag gombás benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Talpmasszázs. 30 év szakmai háttér.
Óvakodjon a feketén dolgozó, házaló kontároktól! Bárándi József 20/532-7275
+GERINCBETEGEK, GERINCSÉRVESEK
FIGYELEM!
A
gerincjavító
pad
(DENEVÉRPAD) Gödöllőn ismét elérhető!
Időpont
egyeztetés:
30/911-7536.
Értesítem régi és új vendégeimet, hogy a
KOSSUTH L. UTCÁBÓL ELKÖLTÖZTEM:
Dell’Edera Márta Gyógymasszőr, gyermekés MIAOMEI masszőr. Érd: 70/522-4063
+PEDIKŰR házhoz megy! Szakképzett, több
éves gyakorlattal rendelkező pedikűrös
pedikűr-manikűrt vállal. Gödöllő területén
házhoz megyek. 20/353-6578
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OKTATÁS
+City&Guilds és Euro nyelvvizsgára felkészítő,
valamint angol és német intenzív nyelvtanfolyamokat
indítunk
Gödöllőn!
Telefon:(28)432-767 Részletek: www.corvuskft.hu.
+Nyári szuperintenzív angol nyelvtanfolyamok: 2 hetes City&Guilds nyelvvizsgára
felkészítő tanfolyam július 2-13-ig (max 5
fő), egyéni órák. www. toptan. hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.
+Nem úgy sikerült a jegyed matekból,
fizikából, kémiából, ahogy szeretted volna?
Esetleg megbuktál? Ez esetben jó, ha már
júliusban elkezded a felkészülést a pótvizsgára. Ha jövőre javítani szeretnél idei osztályzatodon, akkor augusztusban várlak. Hívd
Karcsi bácsit. Tel: 30-908-4130.
+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OROSZ,
OLASZ, SPANYOL INTENZÍV tanfolyamok
indulnak. Tanfolyamtípusok: 1. NYELVVIZSGA felkészítő; 2. BESZÉDgyakorló, 3.
KÜLFÖLDI munkavállaláshoz és állásinterjúkra felkészítő. Anyanyelvi és magyar
diplomás tanárok. Óradíjak: 620 Ft/órától.
I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői u. 2., Tel:
28/511366. info@ili.hu (Ny.sz:13-0295-04)
+NYÁRI AKCIÓS NYELVTANULÁS A STUDIO
ONLINE NYELVISKOLÁBAN! GYERE EL ÉS
REGISZTRÁLJ 2 INGYENES ANGOL ÓRÁRA
MINDENFÉLE KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL!
Gödöllő, Állomás tér 5. 0620 /216 6240
+INTENZÍV ISKOLAELŐKÉSZÍTÉS fejlesztőpedagógussal, hogy az iskolakezdés könnyebb
legyen. Dr. Kiss Tel. 28/415-998, 20/388-4953
+Magyar, történelem és angol tárgyakból
korrepetálást, felkészítést vállalok. Tel.:
06/20-828-05-83
+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden
szinten minden korosztálynak. ORIGO, GOETHE,
ÖSD, TELC nyelvvizsga felkészítő. Nyári intenzív.
KOLLARICS KATALIN 30/611-0036
+TUTI MATEK PÓTVIZSGA FELKÉSZÍTÉS!
Olyan órákat ajánlok, ahova gyermeke
szívesen, nyűg nélkül, örömmel jár vissza.
Aki egyszer leült mellém, egészen érettségiig ott maradt. Fiatalos, lendületes és roppant hatékony Matek! Még soha, senki nem
bukott meg, aki velem tanult. 20/359-1196

Gödöllői Szolgálat
+MATEMATIKÁBÓL
középiskolásoknak,
általános iskolásoknak korrepetálást,
pótvizsgára, érettségire felkészítést vállal
középiskolai tanár. Tel: 30/620-1230
+Szeretnél ANGOL NYELVVIZSGÁT szerezni
ősszel? Használd ki a nyarat és készülj fel rá
velem saját igényed, tempód szerint. Diplomás,
tapasztalt, lelkes nyelvtanár. Érd: 30/378-7781

ADÁS~VÉTEL
+ABLAK AKCIÓ! Visszamaradt nyílászárók
fél áron: 1db nyíló erkélyajtó, fehér, balos,
76x236cm 20.000Ft; 1db tokosztott
bny/bny ablak, sötéttölgy, 182x83cm
25.000Ft; 1db bukó nyíló ablak,fehér, balos,
68x65cm 11.000Ft; 1 db kétsz. ny/ny ablak,
fehér, 148x132cm 20.000Ft. Érd.: Fenstherm Bemutatóterem Gödöllő, Kossuth L.
u. 26. Tel.:06-30-398-48-15
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+Volt egyszer egy kemence, belebújt a KIS
BENCE, kormos lett a ruhája, azt gondolta
mamája, vesz neki tiszta ruhát. Kedves
Anyukák, Nagymamák várjuk szeretettel
Önöket
IMPORT
GYERMEKRUHA
ÜZLETÜNKBE, hogy kedvükre VÁLOGASSANAK! Gödöllőn a Szabadság u. 28/a-ban
a Szivárvány gyermek cipőbolt mellett!
+Eladó 500 kg teherbírású frissen vizsgáztatott utánfutó, ill. 220/380-as aggregátor,
továbbá 4.000 db videó kazetta, vagy hasznos
dologra cserélném. Tel: 20/9774-013

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+Azonnali készpénz fizetés mellett, elcserélem kifogástalan állapotú négy éves Opel
Astra 1.4. Enjoy típusú autómat, más hasonló
kategóriájú, legfeljebb egy éves használt
személygépkocsira. Tel: 30-6342-172
+Eladó! 125 cm3 chopper motor. Állapota
kitűnő, friss műszakival. Bőrülés, jó állapotú
gumik, oldaldobozok. Ár: 300.000,-Ft. Érd:
20/368-7103
+Eladó! 1991. Seat Ibiza 1.5 porsche system áron alul! Korához képest megfelelő
állapot, rengeteg alkatrész cserélve! Ár:
180.000,-Ft. Érd: 20/802-4112

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

ÜDÜLÉS

ElĘzetes érdeklĘdés:
06 20 9414-638

06 28 419 529
06 20 99-516-99

+Kiadó nyaraló a Balatonnál, Fonyódon 2500Ft/fő/éj-től!!! Kellemes, nyugodt környezetben
várjuk vendégeinket az ízlésesen berendezett
nyaralónkban. Tel: 06-20-392-5760; Honlap:
http://lorincznyaralo.webnode.hu/

Részletfizetés.

Gyors, korrekt
lebonyolítás.
Diákoknak

50%
kedvezmény az elméleti tandíjból.

Tanfolyam DélelĞtt,
Délután, Hétvégén, is.
Akkreditácios lajstrom szám: AL2086, Regisztrációs szám:13-0943-05, PLH 445

www.bbmaganautosiskola.net

EGYÉB
+Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
+Kisállatpanzió
20/9455-583.

várja

+Hastáncosnő
20/9455-583.

fellépést

ügyfeleit.

Tel.:

vállal.

Tel.:

+Bérelhető vízfüggönyös-csúszdás ugráló
vár. 1-12 gyermek használhatja egyszerre.
Méretei: 5x7x3,5 m. Díja: 8.000,-Ft/óra,
egész
napra:
40.000,-Ft
www.ugralovaram.atw.hu Érd: 30/758-0883
+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, virág-, hárs-, erdei-,
ámor-, gesztenye-, repce krém-, selyemfű-,
lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2012. JÚLIUS 4.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Bolgár Zsuzsanna, Duna u. 4.,
Kiss Gábor, Turul u. 15.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Szabó Józsefné, Komáromi u. 52.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyer‐
te: Matisz József, Tölgyfa u. 11.
A Városi Múzeum belépőjét
nyerte: Ujj Gyula, Király u. 25.,
Eiben István, Szent János u. 16.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: Bokor Tibor, Né‐
meth L. u. 2. , Bartha József, Sza‐
badka u. 6.

RECEPT – Epres-habos pite
Hozzávalók:
A tésztához: 15 dkg margarin, 15 dkg porcukor, 15 dkg liszt, 4 tojás, 1 citrom héja, 1
csomag vaniliás porcukor, 1 mokkáskanál
sütőpor.
A töltelékhez: 30 dkg eper, 8 dkg eperlekvár.
A habhoz: 4 tojás fehérje, 10 dkg porcukor.
Elkészítés:
A margarint és a porcukrot habosra keverjük. Hozzáadjuk a 4 tojás sárgáját, a vaniliás cukrot, a reszelt citromhéjat meg a lisztet, és simára keverjük. A tojások fehérjét kemény habbá verjük, és végül a masszába keverjük. Kivajazott és kilisztezett tepsiben 195 fokon, 30
percig sütjük.
Ha kész, még langyosan megkenjük lekvárral, és rátesszük a felszeletelt eperdarabokat.
A tojásfehérjét a porcukorral kemény habbá verjük és az eperre kenjük.
A sütőt 175 fokra állítjuk. A tortát visszatesszük és körülbelül 15 percig sütjük/szárítjuk.

