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Átadták a megújult P+R és B+R parkolót a
vasútállomáson. A fejlesztés a MÁV és az
önkormányzat második eredményes projektje.
(6. old.)

Hatalmas sikert ért el Deák Nagy Marcell
a helsinki atlétikai Európa-bajnokságon.
Remek futással ezüstérmet szerzett a 400
m-es síkfutásban.
(8. old.)

Párbeszéd és összefogás határon innen és túl

Magyar Szabadság Napja

Magyar Polgármesterek IX. Világtalálkozója Szeretettel

A Magyar Polgármesterek Világtalálkozóját első alkalommal 1996-ban rendezték meg, s azóta kétévente találkoznak a településvezetők, akik között
nagy számban képviseltetik magukat a
határon túli területekről is – mondta köszöntőjében dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének
elnöke, Gödöllő polgármestere.
A rendezvény célja, hogy lehetőséget
nyújtson a tapasztalatcserére, amire
nagy szükség van most, amikor az önkormányzatokat érintő döntések nagy
intenzitással zajlanak.
A világtalálkozón részt vevő polgármesterek közössége összekovácsoló-

Huszonkettedik alkalommal ünnepeltük együtt a Magyar Szabadság Napját az Alsóparkban, megemlékezve
arról, hogy 1991. június 19-én hagyta
el hazánk területét az utolsó szovjet
katona. Abban az esztendőben, június
30-án országos rendezvény keretein
belül először adott helyet Gödöllő a
Fotó: Tatár Attila

Fotó: Reményi Krisztián

Június 29-30-án rendezte meg a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége a Magyar Polgármesterek IX. Világtalálkozóját. A tanácskozásnak a Gödöllői Királyi
Kastély adott otthont. Az esemény fővédnöke Sólyom László,
Magyarország korábbi köztársasági elnöke volt, aki a tanácskozás első napján szólalt fel, az
előadók között szerepelt Szili
Katalin, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés korábbi elnöke is. A rendezvényt szombaton megtisztelte jelenlétével
Ilan Mor, Izrael Magyarországra
akkreditált nagykövete, és Gil
Litov, az Izraeli Jegyzők Szövetségének elnöke is.

dott, megszilárdult a találkozó szellemisége, tényezővé, divatos szóval élve
erővé vált – jelentette ki Sólyom László, aki beszédét az önkormányzáshoz
való alapjognak, és a nemzet egysége
gondolatainak szentelte.
Felhívta a figyelmet arra, hogy bár az
alaptörvényből kimaradt az önkormányzáshoz való alapjog, az önkormányzati törvény szerencsére már leszögezi azt. Az önkormányzáshoz való

jog alapjog, azt nem az államtól kapja a
közösség, abban a helyi autonómia jelenik meg – jelentette ki Sólyom László,
aki úgy fogalmazott: – A helyi közösség, épp úgy, mint az egyén, autonóm
az állammal szemben. Felhívta a figyelmet arra: nem szabad megfeledkezni arról, hogy az önkormányzatoknak saját
választói vannak.
A világtalálkozó másik alappillére a
magyar nemzet egysége – mondta, s he-

lyeselte, hogy az új alaptörvény tisztázza a kulturális és a politikai nemzet fogalmát, ami nem esik egybe, de egymás
mellett él. Úgy fogalmazott: Nem siratni kell Trianont, hanem reális önképet
kell alkotni, s ebben példát mutatnak a
határokon túli magyar polgármesterek.
Nemzeti önképünk és a szomszédos országokkal való viszonyunk egységet
kell, hogy képezzen.

műsornak. Azóta minden évben június utolsó szombatján emlékezünk arra, hogy Magyarország szabad, független állam, területén nincsenek idegen, megszálló csapatok 2000-ben az
Országgyűlés törvényt fogadott el Salamon László, Orosházi György és
Gémesi György kezdeményezésére,
melyben június 19-ét, a kivonulás
napját nemzeti emléknappá, június
utolsó szombatját pedig hivatalosan is
a Magyar Szabadság Napjává nyilvánította.

(folytatás a 2. és 3. oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)
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Magyar Polgármesterek IX. Világtalálkozója Gödöllőn
(folytatás az 1. oldalról)

Sólyom László kijelentette: Fontos,
hogy megértsük: a nemzet kulturálisan
egységes, de a magyarság több központúvá vált. A határon túli nemzetrészek önállóak, nem lehet őket Budapestről irányítani. Az együttműködésnek a kölcsönösség talaján kell állnia.
Ezt testesíti meg a Világtalálkozó – zárta beszédét a Magyar Köztársaság volt
elnöke.
A határokon túli polgármesterek nevében Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, a Vajdasági Autonóm Tartomány Képviselőháza elnöke köszöntötte a résztvevőket.
A köszöntők sorát Kemenczey Ferenc, a Raiffeisen Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese zárta, aki kijelentette,
rendkívül fontosnak tartják az ilyen tanácskozásokat, hiszen a tapasztalatcserére nagy szükség van.
A közigazgatási rendszer átalakításáról dr. Szabó Erika, a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium területi
államigazgatásért felelős államtitkára
tartott előadást. Mint mondta, a tárca
célja az, hogy 2013 végére kiépüljön az
egész országban az egyablakos ügyintézés rendszere a járási székhelyeken
és minden oly településen, ahol ma okmányiroda működik. A 2011. január elsejével megalakult fővárosi és megyei
kormányhivatalok a 33 szakigazgatási
szervből 14-et integráltak a működésükbe. A szervezeti átalakítással kapcsolatban kijelentette: a kormányhivatalok élén álló kormánymegbízottak
politikai funkciót töltenek be.
Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati ügyekért felelős ál-

saját bevételek növelésére akarja ösztönözni – többek között új, helyi adók
kivetését javasolják az önkormányzatoknak.
A felmerült témákkal kapcsolatban a
polgármesterek szívesen megosztották
volna gondolataikat az államtitkárokkal. Erre azonban nem kerülhetett sor, a
Sólyom László és Gémesi György

két politikus ugyanis – mint korábban
már több alkalommal – az előadás után
azonnal távozott a rendezvényről.
Az önkormányzatok pénzügyi ellenőrzésének új formáit ismertette előadásában Warvasovszky Tihamér, az Állami Számvevőszék alelnöke. Beszédében leszögezte, az ÁSZ partneri
együttműködésre törekszik az önkormányzatokkal, hiszen közös cél, hogy
a közpénzeket a leghatékonyabban
használják fel.
Mint mondta, 2011-es vizsgálatok
tapasztalatai alapján megállapították,

Gajdos István, Boldog István és Buzás Péter

lamtitkára az önkormányzati rendszer
átalakításáról, ezen belül pedig az állami és önkormányzati feladatok újraszabályozásáról, a közös önkormányzati
hivatalok létrehozásáról, az önkormányzatok kötelezettség-vállalási feltételeinek szigorításáról, az új törvényességi felügyelet létrehozásáról és a
feladatfinanszírozás bevezetéséről ismertette a kormány álláspontját.
Ezen belül többek között beszélt arról, hogy a jelenlegi normatív finanszírozást jövőre a feladatfinanszírozás
váltja ki, a kormány a településeket a
Szabó Erika

pította meg Eszes Béla, Jánoshida polgármestere, a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének elnöke. Mint mondta, 2002-ig maga is átélte a valós önkormányzást. Ezt követően 2010-ig a
helyzet fokozatosan romlott, gazdasági
megszorítások sorozata következett,
2010-től pedig, amikor éppen azt re-

az önkormányzatok pénzügyi egyensúlya jelentősen romlott, a fejlesztéseket
csak hitelből tudták megvalósítani. A
forráscsökkenés/elvonás minden önkormányzatot érintett. A vizsgálat alátámasztotta azt, amit az önkormányzati
érdekszövetségek is többször hangsúlyoztak: azzal, hogy megváltozik a feladat ellátójának személye, nem oldódnak meg a jelenlegi problémák, azokra
csak az jelent megoldást, ha a feladat és
a finanszírozás is változik.
A rendszerváltozás utáni első ciklus
az önkormányzatok fénykora volt, álla-

mélték, hogy lezárhatnak egy sötét időszakot, felerősödött és fokozódott az
önkormányzatiság, az önrendelkezési
jog jogszabályokon alakuló megcsonkítása, ellehetetlenítése. Arra kérte a
kormányt, ne folytassa tovább a lassan
tízéves, önkormányzatokat romboló
politikát. A gazdasági válság – legyen
az bármilyen súlyos is – nem ok arra,
hogy visszafogjuk a demokráciát.
Sisák Imre, Pásztó város polgármestere az önkormányzatok feladatfinanszírozásával kapcsolatos kételyeit
ismertette, az idei költségvetés, a jövő
évi költségvetési tervezet és az ÁSZ
legfrissebb elemzésében szereplő adatokkal támasztva alá állításait. Mint
mondta, a kormány által szorgalmazott
cél, hogy a települések növeljék saját
helyi adóbevételeik arányát, a mai gazdasági helyzetben nem reális, hiszen a
lakosság nem terhelhető tovább, míg a
jelenleg önkormányzatok által ellátott
feladatok állami kézbe vétele – például
az alapfokú oktatási intézmények államosítása esetében – ellentmond a szubszidiaritás elvének.
Június 30-án, a tanácskozás második
napján a határon túli magyar önkormányzatok helyzetéről, az együttműködés fontosságáról, valamint az önkormányzati érdekvédelem nemzetközi tapasztalatairól esett szó.
Az együttműködés és az összetartozás fontosságát hangsúlyozta beszédében Szili Katalin országgyűlési képviselő, az Országgyűlés korábbi elnöke.
Az önkormányzatok helyzetéről
szólva azt mondta, ilyen mértékű államosításra a 40-es évek óta nem volt
példa. Az önkormányzati vagyon jelentős része állami kézbe kerül, ami megkérdőjelezi, hogy valóban önkormányzatiságról beszélhetünk, hiszen egyre
kevesebb a települések mozgástere.
Felhívta a figyelmet arra, az önkormányzatiság csak akkor működhet, ha
megvan a finanszírozás is, az önkormányzatok jó működése pedig elengedhetetlen feltétele annak, hogy az ország jól prosperáljon.
Szili Katalin a párbeszéd és az öszszefogás fontosságát emelte ki az anyaországon kívül élő magyarokkal kapcsolatosan is. A Nemzeti Összetartozás
Bizottsága alelnökeként és az Autonómia Bizottság elnökeként úgy foglalt
állást, hibásnak tart minden olyan kampányt, ami megosztja a határon túli magyarságot.
„Az állampolgársági törvény változásának hatása a magyarságtudatra”
címmel tartott előadást Péter Ferenc,
Szováta város nemrégiben újraválasz-

tott polgármestere. Kijelentette, az állampolgársági törvény megváltoztatásának a magyarságtudatra gyakorolt
hatása szerinte egyértelműen pozitív.
Kinyílt az erdélyi magyarok előtt a világ. Ez a változás azonban veszélyeket
is rejt magában, mert fellazíthatja az
erdélyi magyar közösségeket, meggyorsíthatja a kivándorlást, s ezáltal
asszimilációra kényszerítheti az otthon
maradókat.
Mint mondta, csak reménykedni
tud, hogy a közösségi érdek kerekedik
felül az egyéni ambíciókon, és az erdélyiek hűek maradnak szülőföldjükhöz.
Ehhez viszont kedvezőbb életfeltételekre, gyors és nagyarányú infrastrukturális fejlesztésekre, munkahelyek teremtésére van szükség, ami csak erős
parlamenti képviselettel és összefogásával lehetséges.
A szombati tanácskozáson „Önkormányzati érdekvédelem Európában és
a nagyvilágban” címmel az izraeli, a
svéd és az osztrák tapasztalatokról
hangzottak el előadások.
Az izraeli önkormányzatok működésébe Avi Naim, Beit-Arye polgármestere, az Izraeli Önkormányzatok
Szövetsége Biztonsági és a Polgári Védelmi Bizottságának elnöke segítségével pillanthattak be a résztvevők.
Mint elhangzott, az izraeli gyakorlat
nagymértékben hasonlít az európaihoz.
Hasonló feladataik vannak, mint például a jóléti kérdések, az oktatás, a közlekedés, az infrastruktúra és a városfejlesztés. Az ország politikai helyzetéből
Bethlen Farkas

adódóan azonban az európai gyakorlattól eltérő, biztonsági, védelmi kérdések is hatáskörükbe tartoznak, s ezek
különleges helyet foglalnak el a feladataik között.
A svéd önkormányzatiság történetéről és a jelenlegi rendszer működésérő
tartott előadást Laszlo Palfi, a svéd-

országi Vetlanda önkormányzatának
HR-igazgatója.
Elmondta, Svédországban nagy
súlyt fektetnek az önkormányzati működés átláthatóságára, s arra is, hogy a
nemek aránya a politikusok soraiban
közel azonos legyen a népességbeli
arányszámmal. A Jönköping Régiószövetségnek – amelynek Vetlanda község
is a része – a turizmus és a kereskedelem fejlesztése alapfeladata, s ezen a
területen szeretnének a magyar önkormányzatokkal is együttműködni.
Ernő Kulmann, Felsőpulya (Oberpullendorf) önkormányzati tanácsadójának előadását dr. Wurst Erzsébet,
az Ausztriai Magyar Egyesületek és
Szervezetek Központi Szövetsége kulturális referense ismertette, aki többek
között beszámolt arról, hogy a kisebbségek oktatásáról szóló burgenlandi
törvény alapján a kötelező iskolákban
kötelező tantárgyként oktatják a magyar nyelvet, a felsőbb iskolákban viszont sajnos már csak választható tantárgyként.
*
A Magyar Polgármesterek Világtalálkozóinak egyik legünnepélyesebb
eseménye a Polgármesteri Ezüstláncdíjak átadása. Az idei elismeréseket
Bethlen Farkas, Verőce polgármestere és Fenes Iván, a szlovákiai Bős első
embere vehette át.
A találkozó legrangosabb kitüntetését, az Életműdíjat Sólyom László kapta annak elismeréseként, hogy munkásságával és személyes szerepvállalásáFenes Iván

val jelentősen hozzájárult a rendszerváltás utáni jogrend megerősítéséhez.
Az eseményen Polgármesteri Aranygyűrű-díjban Buzás Péter, Makó, Boldog István, Kétpó és Gajdos István,
Beregszász polgármestere részesült.
(folytatás a 3. oldalon)

Zárónyilatkozat
A Világtalálkozón részt vevő polgármesterek Zárónyilatkozatot fogadtak el,
amelyben többek között sajnálattal állapították meg, hogy a már elfogadott új önkormányzati törvényben megvalósítandó túlzott centralizáció, ellentétben az önkormányzatiság alapelveivel, sérti az önkormányzati autonómiát, ami egy sikeres
kormányzás elengedhetetlen alappillére és ellehetetleníti a magában még nagyon
sok értéket hordozó magyar kistelepülési rendszert.
Megállapítják, a járások kialakításáról szóló törvény, egyrészt, nem megfelelően előkészített, elsietett, elkapkodott, másrészt nem valósítható meg ilyen rövid idő
alatt. A zárónyilatkozat bírálja a köznevelési törvényt, és a közoktatás átalakítását
is, üdvözli azonban a határon túli magyar önkormányzatokkal való bővülő, egyre
aktívabb testvér települési kapcsolatrendszert, szorgalmazza az aktívabb szakmai
együttműködés kialakítását, melyben továbbiakban is a Magyar Önkormányzatok
Szövetségét kérik fel partnernek; elutasít minden olyan kezdeményezést, ami nem
a határon túli magyarok többségének egyetértésével történik, azok megosztására
törekszik.
A zárónyilatkozat szerint az érdekegyeztetés gyakorlata romlott, pártpolitikával
átszőtt, formális, nincs érdemi egyeztetés az önkormányzati érdekszövetségek és a
kormányzat között.
A polgármesterek arra kérik a kormányzatot, hogy tekintse partnernek az önkormányzatokat, annak érdekében, hogy a tízmillió állampolgárnak szolgáltató, önkormányzati rendszer egyrészt kétpólusú demokratikus államberendezkedés alappillére lehessen, másrészt meg tudjon felelni az őket támogató állampolgárok elvárásainak.
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Magyar Polgármesterek IX. Világtalálkozója
nosítási tapasztalatokkal és tervekkel,
Kiss Attila, Hajdúböszörmény polA Településüzemeltetés szekcióban gármestere pedig a 32 ezres lélekszáVas György, a Belügyminisztérium mú, ám hazánk negyedik legnagyobb
önkormányzati feladatok főosztályá- területű városa élen szerzett telepünak szakmai tanácsadója az önkor- lésüzemeltetői tapasztalataival bővítette a hallgatóság ismereteit.
Az ülés előadója volt Gyenes
Szilárd, a 110 település hulladékgazdálkodását átfogó ZöldHíd Régió Kft. ügyvezető
igazgatója, aki a hulladékgazdálkodás szabályozásában
várható változásokról szólt.
A Vidékfejlesztés – telepüAvi Naim, Beit-Arye polgármestere
lésfejlesztés szekció ülésén dr.
Prozlik László, Gádoros nagyközség
mányzati és állami feladatmegosztás polgármestere Békés megyei statiszterén elvégzendő kormányzati tenni- tikai – népesedési és lakásépítési adavalókról beszélt, dr. Dénes Tibor, tokkal – alátámasztva szólt arról,
Sárvár egykori első embere két évti- hogy a vidék népességmegtartó ereje
zed tapasztalatait osztotta meg a hall- számos térségben mélypontra került.
Az ülésen V. Németh Zsolt, a
gatósággal, Privánszi-Juhász Zsolt
előadásának segítségével megismer- Vidékfejlesztési Minisztérium vidékkedhettek a kisteleki termálvíz hasz- fejlesztésért felelős államtitkára „A
Darányi Terv szerepe a vidékfejlesztésben” címmel tartott
előadást, amelyben a Nemzeti
Vidékfejlesztési Stratégia fő
céljait ismertette. Mint mondta,
nagy lehetőségek rejlenek az
önkormányzatok és a helyi közösségek együttműködésében,
sürgette, hogy a mezőgazdaság több ember foglalkoztasson, a termőföld maradjon magyar tulajdonban.
(Folytatás az 1. oldalról)

Papp Károly, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatásért felelős helyettes államtitkára az önkormányzatoknak a közfoglalkoztatásban betöltött szerepéről beszélt. Elmondta, tavaly 13 megye 28 kistérségében
indult el mintaprogram. Az idén
95 halmozottan hátrányos kistérség kapcsolódott be a programba,
amire az idei költségvetésben 132
milliárd forint jut erre a célra.A helyettes államtitkár elismeréssel
szólt a gödöllői Szent István Egyetemről, ahonnan dr. Gyuricza
Csaba egyetemi docens, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar dékánja a Belügyminisztérium felkérésére vesz részt a program
kidolgozásában és megvalósításában.

Nők a politikában
A Magyar Polgármesterek IX. Világtalálkozója részeként rendezték
meg a „Nő, politika, hatalom. A nők
szerepe az országos és helyi politikában, különös tekintettel a Visegrádi
országokra” című tanácskozást, melynek
során a résztvevők áttekintették a szlovákiai, a lengyelországi,
a csehországi és a magyar helyzetet.

Szeretettel, tisztességgel, becsülettel
(Folytatás az 1. oldalról )

ölünkbe hullott szabadságot soha nem
politikai megnyilvánulásokkal, transzparensekkel és szónoktatokkal ünnepeltük, hanem a magyar kultúra értékeinek

bemutatásával. Az idei műsor aktuális
üzenete a szeretet, ami ha a szívünkből
jön, őszintén és tisztán hihetetlen csodákra képes.

„Csak az adni tudó, érdek nélküli, önzetlen és tiszta szeretet lehet hiteles és
képezheti egy hosszú távú gondolkodás
alappillérét. De ilyen érték kell legyen a
tisztesség, a becsület, az igazság vagy
akár a szabadság.
Ahogyan
Rostand
Cyránója mondja...
“Erkölcsömben van
eleganciám,/Piperkőc
járhat szebb ruhában/Ám a tisztaságra
én jobban vigyázok,
mert/Istenemre,/Nem
mennék mások elébe
egy félig lemosott
gyalázattal,/sem egy

önkormányzati politikában, az európai és a nemzeti döntéshozók segítsék
a nők szerepvállalását a politikai életben. Ehhez a jogszabályi háttér megalkotása szükséges, de nem elégséges, szemléletbeli változtatásokra
van szükség. Javasolják olyan határokon átívelő uniós programok indítását és finanszírozását, melyek

más. Egyre többször tapasztalhatjuk kicsinyes, egyéni
vagy szűk csoport érdekek
megjelenését, amihez még
jogszabályok is legyártásra
kerülnek, hogy minden törvényes legyen. És akinek
meg van hozzá a politikai
hátszele annak van igaza.”
Kijelentette: Vissza kell
nyúlni azokhoz az értékekhez, amik nem aktuális poliegy hiteles politika és
kormány tud versenyképessé válni Európában és a világban.” Az
ünnepi program hagyományosan
tűzijáték,
nemzeti himnuszunk és
a székely himnusz eléneklésével ért véget. A
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Mádl
Ferencné Dalma aszszony, aki az ez évi Ma-

összefoltozott rongy becsülettel/ sem
dagadt meredt még félig alvó lelkiismeret piszkos szemével/Én Szabad
vagyok, a lelkem tiszta, rajtam ez ra-

gyog./Derekamra nem adok sokat, arra
igen, hogy derekasan éljek/És pótolják
rajtam a szalagokat, a bátor tettek, büszke szenvedélyek/S kackiás bajusz gyanánt fenem/Szúrós hegyesre vidám
szellemem/S amerre járok szerteszét e
honban/IGAZSÁG cseng sarkantyúként nyomomban."
Tisztesség, lelkiismeret, becsület, elegancia. Nincs könnyű helyzetben, aki
meg kíván felelni a 17. századbeli költő
által megfogalmazottaknak – mondta
Gémesi György. Hányszor és hányszor
látjuk és tapasztaljuk, hogy akik eddig
ezt mondták most pont az ellenkezőjét
állítják, vagy egyik nap ez hangzik el,
azután ugyanattól 24 órán belül egészen

***
Ajándékkal
kedveskedett
dr.
Gémesi Györgynek a Szerbiai Népi
Közösség képviselője, Rácz Szabó
Ferenc. A gödöllői kötődésű, a vajdasági Ludason élő nívódíjas hímző
egy 55 cm átmérőjű magyar címert

készített a MÖSZ elnöke részére,
amit a rendezvény megnyitója előtt
adott át.
jk

A rendezvényen a női
városvezetők mellett a
terület kutatói tartottak

XXII. Magyar Szabadság Napja

A Világfánál a „A SZERETET BREVIÁRIUMA„ címmel, láthattak összeállítást Koltay Gábor rendezésében,
melyben többek között gróf Batthyány
Lajos szavaival, Juhász Gyula verssoraival és a Kormorán Együttes zenéjével
tisztelegtek a hősök előtt, akik életüket
adták a magyar szabadságért. Bedőcs
Imre, Bodnár Vivien, Csurka László,
Miller Zoltán, Varga Klári, Pethő
Zsófia, Rutkay Laura, Sipos Imre,
Teszári Mátyás, valamint a Bartók
Táncegyüttes közreműködésével elevenedtek meg történelmünk tragikus pillanatai.
A műsor előtt dr. Gémesi György,
Gödöllő polgármestere mondott beszédet, melyben kiemelte: A vér nélkül

előadásokat a témában.
A tanácskozás résztvevői zárónyilatkoztatot fogadtak el, melyben leszögezték, fontosnak tartják, hogy a nők
szerepvállalása erősödjön a helyi,

elősegítik a jó példák bemutatását, és
a nők politikai szerepvállalásának növelését.
A konferenciához kapcsolódóan
nyílt meg az a kiállítás, ami a politikai
életben jelentős szerepet betöltő nőket mutatja be. A tárlat többek között
azokat a hölgyeket állítja példaként
az érdeklődők elé, akik a múlt évben
az uniós elnökség idején Gödöllőn
megfordultak.
A rendezvény a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával valósult
meg.

tikai fuvallatok szabályoznak és csak ideigóráig használhatók hatalmi törekvések hátszeleként. Csak egy ilyen,
értékekre épített országnak van hosszútávon jövője, a megújulás egyik
záloga pedig nem lehet
más, mint a hitelesség,
ami mögött mindig
konkrét cselekvés és tettek, kiszámíthatóság,
következetesség és alázat állnak.
„Nem feladatom a Magyar Szabadság
Napjának ünnepi pillanataiban véleményt alkotni a hitelesség szempontjából a mai közállapotokról, inkább csak
vágyaimat fogalmazom
meg, amikor azt mondom, hogy csak egy hiteles politika és egy hiteles kormány képes a
mai nagyon nehéz helyzetből kivezetni az országot, csak egy hiteles
politika és kormány
képes hosszútávon kiszámítható és biztonságos jövőt építeni, csak

gyar Szabadságért díj kitüntetettje, Antall Józsefné Klára asszony, valamint a
Magyar Polgármesterek IX. Világtalálkozójának anyaországi és határon túli
bj
polgármesterei.
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Gödöllő – Balatonlelle

Kisgyermekes szülőknek segít a GAK programja

Tábornyitó

Visszaút a munkába

A Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központban tartották a Nemzetközi Ifjúsági
Tábor nyitórendezvényét, amit
a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület
az
önkormányzattal
együttműködve rendez meg.
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.

Ötven kisgyermekes szülő vehet részt abban a kétéves programban, amelynek célja, hogy
segítse a szülés után a GYES,
GYED, GYET letöltését követően munkába állók beilleszkedését. Az októberben induló
Munka/Család Egyensúly projekt résztvevői többek között
komplex képzésen vesznek
részt. A program az aszódi, a
gödöllői és a veresegyházi kistérségben nyújt lehetőséget a
családoknak.

Az egyhetes táborozáson – többek
között Gödöllő európai uniós testvértelepüléseiről is – tíz országból
(Csehország, Finnország, Lengyelország, Románia, Spanyolország, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna, Indonézia,
Izrael) száz fiatal vesz részt a helyi
diákok, valamint a felnőtt kísérők
mellett. Az önkormányzat balaton-

lellei 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.
A megnyitón Gémesi György polgármester és Sándorné Pálfalvy

Beáta köszöntötte a résztvevőket.
Gémesi György elmondta, a tábor
ötlete még a múlt évben született

meg, és az eredményes EU-s pályázatnak köszönhetően valósulhatott
meg. Mint kiemelte, az egyhetes táborozás során nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a gyerekek minél
jobban megismerjék egymást, bemutassák saját kulturális értékeiket.
Sándorné Pálfalvy Beáta, a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület elnöke
felhívta a figyelmet arra, a tábor gazdag programkínálata mellett kiváló
lehetőség nyílik arra,
hogy életre szóló barátságok kötődjenek.
A résztvevők a hét
végén Gödöllő, valamint a főváros nevezetességeivel ismerkedtek, majd leutaztak Balatonlellére, ahol az önkormányzat
üdülőjében kulturális és sportesemények, EU-s kérdésekkel kapcsolatos eszmecserék várnak rájuk.
Az egyhetes táborozás során nem
csak egymással ismerkednek, hanem
a résztvevő országok nagyköveteivel,
valamint magyar településvezetőkkel
és politikusokkal is találkoznak.

Máriabesnyői Nagyboldogaszzony Bazilika

A Kárpát-medencei magyarság búcsúja
A Kárpát-medencei magyarság
búcsújára került sor vasárnap,
július 1-jén a máriabesnyői
Nagyboldogasszony Bazilikában. A szentmise során utaltak
a másnapi Sarlós Boldogaszszony ünnepre, annak tartalmát
jelenítette meg a felolvasott
evangéliumi részlet: az áldott
állapotban levő Mária látogatását rokonánál, Erzsébetnél.
Ide, Máriabesnyőre is hosszú utat
megtéve látogatott a szentmisét bemutató Portik-Hegyi Kelemen gyergyószentmiklósi főesperes. Még nála
is messzebbről érkeztek az ünnepi alkalomra népviseletüket magukra öltő
moldvai csángó gyerekek, akik
bevezetőben énekes szolgálatot végeztek az oltár előtt. Könyörögtek
énekükkel a Szűzanyához: „Drágalátos szép kezeddel ölelj minket kebledre…!” – ismétlődött a refrén.
„Úristen, sorsunkon segíts, csángó
magyart el ne veszíts…! – hallhattuk
egy másik énekükben, amit az épp

pedig az elfogadás témáját dolgozza
fel a fiatalok szemszögéből. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével
Habsburg György, a Magyar Vöröskereszt elnöke is, aki az Európai
Unióról tartott előadást a gyerejk
keknek.
ve, illetve fogadva azokat, akiknek
szükségük van erre. Miután a szentmisét követő körmenetről visszatértünk a templomba, meghívta a templomot megtöltő híveket: most már ők menjenek el Gyergyószentmiklósra. Szeretetteljes
fogadtatásban lesz részük. Ne szakadjon
meg közöttünk az egybetartozás, a testvéri
szeretet érzése, ellenkezőleg: nyilvánuljon
meg folyamatosan a
gyakorlatban is.
Fotó: Farkas Tibor
N. A.

városunkban tartózkodó
csángó gyerekek együtt
énekeltek a hívekkel.
A főesperes atya
szentbeszéde a találkozások fontosságára hívta
fel a figyelmet. Hogy milyen lesz a napunk, attól
függ, milyen találkozásokban részesülhetünk a
nap folyamán, mondta.
Missziót, vagyis küldetést teljesítünk felkeres-

Látogatóban Wageningenben
A Wageningeni Ökumenikus csoport
meghívására június 20-25. között Balogh Tamás református lelkész,
Szabó Judit és Szabó Hilda, a baptista gyülekezet képviselői és Szedmák Ágnes, a római katolikus egyház küldötte tett látogatást holland
testvérvárosunkban.
A két település között 20 éve fennálló kapcsolatnál is hosszabb történelemre tekint vissza az egyházak közötti együttműködés. Évente kétszer

A fotókiállítással egybekötött rendezvény hétfői, hivatalos megnyitóján
részt vett Roman Kowalski lengyel,
Helena Bambasová cseh és Maruli
Tua Sagala indonéz nagykövet. A
helyszínen látható „Elfogadni és
megbecsülni egymást” című fotókiállításhoz két témában készítettek
képeket a diákok. Ezek egy része településüket mutatja be, más részük

találkozunk, hogy megerősítsük egymást hitben, közösen imádkozzunk a
keresztények egységéért, elmélyítsük
a határokon átívelő barátságokat, kölcsönösen gazdagítsuk egymást azon a
területen, ahol a másiknak bátorításra
van szüksége.
Mindemellett mindig a program része, hogy az Isten által teremtett gyönyörű világra egy másik országban is
rácsodálkozhassunk. Most éppen a
fővárosban tett hajókirándulás, a ki-

A három kistérség nagy része Budapest agglomerációjába tartozik, ahol
az átlagosnál nagyobb a kisgyermekes családok aránya. A gyermekgondozás után visszatérők munkavállalását több tényező is akadályozza,
mint például az atipikus munkavégzési formák – részmunkaidő, távmunka – hiánya, az
időközben elavult szaktudás és kompetenciák, valamint a társadalmi sztereotípiák megléte. A kisgyermekes szülők munkaerőpiaci elhelyezkedésének
javításáért képzési és foglalkoztatási programot indítottak a GAK Nonprofit
Közhasznú Kft. és munkáltató partnerei, a Gödöllő COOP Zrt., a
Művészetek Háza Gödöllő, és a
Richard Fritz Műanyag és Gumi
Autóalkatrészeket Gyártó Kft.
A június 28-án, az Erzsébet Királyné Szállodában megtartott nyitórendezvényen Gémesi György, Gödöllő
polgármestere üdvözölte a kezdeményezést, amit egy újabb siker első lépésének nevezett. Mint mondta, mivel a szülés után a munka világába
visszatérők nincsenek könnyű helyzetben, rendkívül fontosnak tartja támogatásukat.
A program több elemből áll, a szülők mellett a munkáltatói partnereket
is képzik: ők a családbarát munkahe-

lyi kultúra bevezetéséhez kapnak segítséget. A tervek szerint jövőre kiépítésre kerül egy komplex gyermekfelügyeleti szolgáltatási rendszer – tájékoztatta a résztvevőket dr. Horváth
Mihály, a GAK Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója.
A jelentkezőket dajka, projekt aszszisztens, pénzügyi asszisztens, ügyfélszolgálati munkatárs, pénztáros,
eladó, árufeltöltő munkakörök várják.
A programban fontos szerep jut a
Művészetek Házának, ahol nem csak
képzések és tréningek zajlanak majd,
hanem két fő tíz hónapon át tartó foglalkoztatása is megvalósul.
A Gödöllő COOP Zrt. rugalmas
munkaidő beosztással segíti a cégnél
dolgozókat, akik között sok a női
munkavállaló. A programmal a kép-

zésre is nagy hangsúlyt helyeznek,
GYES-en lévő munkatársaik számítástechnikai ismeretekre tehetnek
szert, és nyelvtudásukat is fejleszthetik.
Az aszódi Richard Fritz Kft. hét főt
foglalkoztat a program keretében,
részmunkaidőben, legalább hat hónapon keresztül. A cégnél a kisgyermekesek számára megfelelő munkarendet vezetnek be.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege
150.935.716 forint.
jk

Meghívó – Anyatej Világnapja
A szoptatás több, mint a csecsemő táplálásának legideálisabb módja forrása a melegségnek és a vigasztalásnak!
A gödöllői Védőnői Szolgálat munkatársai sok szeretettel meghívják Önt
az Anyatej Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségre.
Az ünnepség időpontja:
2012. július 13., 10 óra
Az ünnepség helye:
Polgármesteri Hivatal Díszterme
Program:
Megnyitó, Műsor, Anyatejet adó anyák köszöntése, Vendéglátás

Jótékonysági árverés a Szent János utcai óvoda játszóteréért
hagyhatatlan Van Gogh múzeumok
egyike, a holland Assisinek is nevezett Megen városka, és a nemrégiben
épült hospice ház megtekintésével,
biciklitúrák alkalmával felfedezett
csodás tájak felfedezésével lettünk
gazdagabbak.
A vendéglátó családok, a gyülekezetek befogadó szeretete felejthetetlen élmény mindnyájunknak. Ezúton
is köszönetet mondunk a város vezetésének, hogy a civil csoportok, egyesületek részére kiírt pályázaton elnyert támogatással hozzájárult utunk
sikeres lebonyolításához.

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 kézicsapatnak és Pintér Zoltán képviselő úrnak.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Petőfi örökében
Nem sokkal a rendszerváltás
után mint újságíró megfordultam az aszódi Petőfi Sándor
Gimnázium tanári szobájában,
s emlékszem, milyen forrongásban voltak a tanárok,
mennyire kikeltek az ellen,
hogy az iskola visszakerüljön
alapítója, az evangélikus egyház tulajdonába. Hamarosan
aztán megnyugodhattak a kedélyek, mert az a megoldás
született: marad az állami gimnázium, az egyház pedig épít
másikat, újat. Így lett két gimnázium is egy olyan kis városban, mint Aszód, így vált a
település a leghíresebb diákjához, Petőfi Sándorhoz is méltóan igazi iskolavárossá.
Péterfi Gábor az Aszódi Evangélikus Gimnázium tanára, 2000 óta történelmet és filozófiát tanít ott. Az Oktatási Hivatal tudományos szakértője,
történelmi munkákat véleményez, s
maga is publikál. Szerkesztésében
most riportkötet jelent meg A huszadik század emlékezete a Galga mentén címmel. A törzsanyagot képező
interjúkat a korábbi időkre emlékezőkkel diákok készítették az „Emlékpontok – Audiovizuális emlékgyűjtés” program résztvevőiként.
Három fejezetet foglal magába a
kötet. Az első, mely a Köztörténeti
fordulópontok a személyes emléke-

zetben címet viseli, további három
részre oszlik. Az első bécsi döntés és
a második világháború. Magyarország szovjetizálása és a Rákosi-diktatúra. Végül: 1956. Több megszólaltatott még a szüleitől valaha hallottakat is megidézi, vagy a gyermekkorában átéltekről beszél – tehát nagyon értékes, régi, a gyűjtőmunka
nélkül feledésre ítéltetett tények kerülnek felszínre.
A második nagy fejezet címe: Hittel élni. Vallásgyakorlás a kommunista diktatúra idején. Egyházi embereken, már nyugalmazott és hivatalban
levő evangélikus püspökökön, lelkészeken kívül hívő emberek, akik minden akadály ellenére gyakorolták a
vallásukat, tárják fel a múltat, beszélnek a témában megélt tapasztalataikról.
A harmadik fejezet talán a legizgalmasabb: Nevelés, oktatás, közművelődés Aszódon. Olvashatunk itt a
hajdani Aszódi Evangélikus Leánynevelő Intézetről, mely 1891-ben
kezdte meg működését a volt Podmaniczky-kastély épületében, annak
egyik bérlőjeként. S aztán a gimnáziumok! Petőfi Sándor még abban az
épületben tanult, melyben most a róla
elnevezett múzeum működik – illetve, mint meglepve értesülök a könyvből, már nem igazán működik. Dr.
Asztalos István, az 1958-ban megnyílt múzeum volt igazgatója tudósít
a jelenkori nehézségekről. Csendes a

múzeum és környéke – pedig micsoda élet volt ott még nem régen! Ásatásokat végeztek, konferenciákat
szerveztek, kiadványokat jelentettek
meg. Rendbehozták a zsidó temetőt,
felújították benne a gyönyörű, szecessziós stílusú Schossberger-mauzóleumot – ez utóbbi ma is egyik meghatározó látványa az aszódi városképnek, ahogy magasodik a dombtetőn.
Az evangélikus gimnázium az
államosítás előtt. A Petőfi Sándor
Gimnázium a Kádár-korszakban. Az
evangélikus gimnázium újraindítása.
Valamennyi témát körbejárhatjuk
azok segítségével, akik Aszódon tanultak vagy tanítottak az egyik vagy
másik időszakban. S beavatást nyerünk a vitákba, harcokba, nehézségekbe, melyekben az új evangélikus
gimnázium létrejött.
(Péterfi Gábor: A huszadik század
-nádemlékezete a Galga mentén)

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.

Gödöllő Consort koncert a múzeum udvarán

„Kicsi nimfák tündérszépek…”
Újabb zenés est várja a zeneszerető közönséget a Gödöllői Városi Múzeum
udvarán július 7-én szombaton, 18 órakor. Ez alkalommal a Gödöllő Consort
reneszánsz estje várja az érdeklődőket,
zenével, dalokkal, versekkel.
A címadó reneszánsz madrigál mellett
több, a szerelemről és a hölgyekről szóló dal hangzik majd el, kapcsolódva a
„Híres Hölgyek Gödöllőn – 2012 a Nők
Éve” tematikus év programsorozatához.
A Gödöllő Consort nem első alkalommal ad koncertet a múzeum udvarán, a
múlt évben már volt itt egy rendezvényük. A hangulatos helyszínen az idén

nak. Az est folyamán népszerű és kevésbé ismert műveket is hallhat a közönség.

már kibővített műsorral lépnek fel: a
zene és a dalok mellett a Garbonciás
Színtársulat tagjainak közreműködésével Shakespeare, Petrarca és más
költők verseit is megszólaltatják. Természetesen olyan műveket válogattak,
melyek középpontjában a hölgyek áll-

Fúvószenekari fesztivál Gödöllőn
Negyedik alkalommal rendezte meg a
Gödöllői Nemzetközi Fúvószenekari
Fesztivált az Ad-Libitum Gödöllő
Alapítvány és a Művészetek Háza Gödöllő. Június 30-án délelőtt a Királyi
Kastélyban, délután pedig a főtéren adtak koncertet a zenekarok.
A Gödöllői Fúvószenekar meghívására
ez alkalommal – a házigazdák mellett –
a Budafoki Fúvósegylet Fúvószenekara, a Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar
és cseh testvérvárosunkból a Brandys
nad Labem– Stara Boleslav Zeneiskola
Big Bandje lépett színpadra. A szer-

vezők minden esztendőben más együttest látnak vendégül,
így volt ez az idén is.
Délelőtt és délután
minden zenekar önálló produkcióval örvendeztette meg a
közönséget, a záró
programban azonban közösen muzsikált a négy együttes. Közös koncertjükön Sousa és
Jacob de Haan mű-

A Gödöllő Consort minden évben szeretne egy-egy koncerttel kapcsolódni a
város tematikus programsorozatához –
tudtuk meg Buka Enikőtől, az együttes
tagjától. Elmondta, az est ötlete a
Windsori víg nők előadásán fogalmazódott meg. Úgy gondolták, a zenei és az
irodalmi értékek kiválóan kiegészítik
egymást egy ilyen álmodozós, szerelmes műveket felvonultató est során.

Csángó táncház Máriabesnyőn
A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület és a Keresztszülők a Moldvai Csángókért
Egyesület támogatásával ismét huszonöt csángó gyermeket látott vendégül Gödöllő.
A gyerekek ötnapos balatonlellei táborozás után, a múlt héten csütörtökön érkeztek meg városunkba, ahol
befogadó családok látták vendégül
őket. Pénteken este a Damjanich János Általános Iskolában adtak ízelítőt
kultúrájukból.
Az elmúlt években már
hagyománnyá vált, hogy ellátogatnak hozzánk a csángó
gyerekek. Az idén is Márton Attila, lészpedi tanító
kísérte a csoportot, akiknek
táncait, dalait pénteken bárki megismerhette. A gyerekek a Damjanich iskolában
egész estés táncházzal várták az érdeklődőket.

A csoport tagjai megismerkedtek Gödöllő és Budapest értékeivel, nevezetességeivel, és hasonlóan a korábbi
évekhez, idén is részt vettek a Magyar

Szabadság Napja ünnepi
műsorán. Ellátogattak a
Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központba
is, ahol az intézmény
munkatársai a magyar
nyelvet gyakoroltató játékos feladatokkal és kézműves foglalkozásokkal
várták őket.

jb

veit, valamint a Frank Sinatra által
örökzölddé vált „My way” című nótát,és McCoy Afrika szimfoniáját
szólaltatták meg.
Kép és söveg: lt

lt

Szent Iván-éji varázslat a Kastélykertben
Az év legrövidebb éjszakáján, a
nyári napforduló ünnepén a régiek hiedelme szerint szinte bármi megtörténhet, a kívánságok
teljesülhetnek. Ezen a varázslatos estén a Kastélykertben keltették életre a Waldorf iskola tanárai Shakespeare Szentivánéji
álom szerelemről és bűbájról
szóló komédiájának alakjait.
A színpad képét most egy jól megválasztott fa uralta, hiszen Shakespeare
korai darabjának színhelye az álmok és
szerelmek erdeje, s benne a tisztás: a földi emberek és a láthatatlan szellemvilág
mágikus találkozóhelye. Az ehhez remek háttérül szolgáló park olyan egyedülálló hangulatot biztosított, amilyet
kőszínházban talán meg sem lehet teremteni. A darab Puckja szemmel lát-

hatóan élvezte – a szerelmesek szemébe
csepegtetett bűvös virág nedvével – reménytelenül összegabalyítani a szálakat
és szerelmeket, hogy aztán a királyi hármas menyegző éjszakáján végül mindenki saját párja mellett nézhesse
Pyramus és Thisbe siralmas komédiáját
az athéni mesteremberek előadásában.
A darab rendezője Vizy Miklós volt.
Szöveg: Nagy Ágnes, fotó: Pecze Ilona
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Különleges kiállítás nyílt a Királyi Kastélyban

P+R és B+R parkolók a vasútállomáson

Lovas élet Magyarországon

„Parkolj és vonatozz!”

A „Gödöllői Királyi Kastély
komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tévő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése”
projekt zárásával egy időben
Főúri és királyi lovaskultúra
címmel új állandó kiállítást mutatott be a kastélyban június
28-án dr. Gémesi György polgármester, dr. Kovács Vilmos
ezredes, a Hadtörténeti Intézet
és Múzeum parancsnoka és
Gönczi Tibor, a Gödöllői Királyi
Kastély ügyvezető igazgatója.
A tárlat július 7-től látogatható
a nagyközönség számára. A
projektzáró eseményen mutatták be Ragályi Elemér operatőri és rendezői munkájával elkészült 3D-s filmet a kastély történetéről.

Ünnepélyes keretek között adták át a MÁV Zrt. és Gödöllő önkormányzata közös fejlesztéseként kialakított P+R és B+R
parkolót. A 130 millió forint
összköltségű projekt kilencven
százalékos EU-s támogatással
valósult meg.

Gémesi György köszöntőjében kiemelte, hogy a lovarda és a kastély
további épületrészeinek páratlanul
gyors felújítása az európai uniós el-

nökségi félév eseményeinek fogadásával Gödöllő presztízsét emelte a
nagyvilágban. A beruházáshoz az önkormányzat 100 millió forinttal járult
hozzá.
Gönczi Tibor megköszönte a rekonstrukcióban részt vevők munkáját, a kivitelezők, a kormányzat és az
önkormányzat projekt melletti elkötelezettségét.
A folyamatosan megújuló Gödöllői
Királyi Kastély júliusban újabb fejlesztésekkel jelenik meg a turisztikai
piacon. Most záruló projektje keretében állították helyre a kastély lovardáját és az egykori barokk istállót.
Ezen kívül számos új szolgáltatással
bővül a turisztikai vonzerő- és termékfejlesztési paletta, többek közt
3D vetítő eleveníti meg a királyi család Gödöllőn töltött hétköznapjait, s
immár 12 nyelven elérhető audio
guide rendszer segíti a vendégek információhoz jutását – mely ma egyedülálló a hazai piacon!
A lovarda és a barokk istálló korabeli királyi pompáját is túlszárnyalva
közel 1700 négyzetméteren újult
meg. Előbbi helyszín 638 négyzetméteres egybefüggő, oszlop nélküli tere

– különösen ilyen reprezentatív környezetben – nem csak Magyarországon, hanem Európa-szerte is ritkaság,
aminek köszönhetően hosszú távon is
nemzetközi presztízsű kulturális – és
többcélú rendezvényhelyszínné válhat, s ami a magyar európai uniós elnökség kiemelt szintű tanácskozásai-

nak helyszíneként, és az elmúlt időszakban több rangos kulturális eseményként már jól vizsgázott.
A pályázat egyik elemeként július 7-től lesz látogatható a Királyi és főúri lovaskultúra című állandó kiállítás. A tárlat a lovas hagyományok és kultúra bemutatását
célozza, középpontba helyezve a királyi család, az udvari lótartás tradícióját; eszközeinek, emlékeinek felvonultatását. A kiállítás helyszínei a barokk istálló fölött elhelyezkedő szobák, melyek
mindegyike dekoratív, a 18.
század második feléből származó falfestéssel díszített. A
kiállítás koncepciójának öszszeállításában, a műtárgyak,
fotók kiválasztásában a téma
legkiválóbb hazai szakértői
vettek részt. A nyolc helyiségben egy-egy külön témát
(pl. A magyar huszártiszt, A
magyar nemesi testőrség,
Dámalovaglás, Főúri, királyi vadászatok) mutatnak be – tájékoztatott
Kovács Vilmos.

A kiállításhoz modern technológiát
párosítanak: az egyes szobákban a
korabeli műtárgyakat modern technikai eszközök egészítik ki, olyan
szemüveg nélküli 3D-s monitorok,
amelyeken az adott témához tartozó
különböző ábrázolásokat láthatják az
érdeklődők. A projektnek köszönhetően kialakuló multifunkciós térben
úgy készült el főúri lovaskultúrát bemutató tárlat installációja, hogy gyorsan átrendezhető legyen kulturális és
protokolláris térré.
A lovarda felújítása keretében két
szekcióterem is épült annak szintje
alatt, melyek egyikében – a projekt
turisztikai fejlesztéseinek részeként –
3D vetítőtermet alakítottak ki. Itt a
kastély történetét és a királyi család,
elsősorban Erzsébet királyné Gödöllőn töltött napjait bemutató „Gödöllői
Kastély egykor és ma” című film enged bepillantást a királyi család életébe és tájékoztatja látványos, szórakoztató módon az érdeklődőket.
A film rendező-operatőrének Ragályi Elemér Kossuth-díjas operatőrt
kérték fel, akinek filmjei számos díjat, köztük Oscar- és Emmy-díjat is
nyertek. Az ő vezetésével zajlottak a
korabeli eseményeket megörökítő

Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, Pál László, a MÁV Zrt. vezérigazgató-helyettese, Szórád Róbert, a
MÁV-Start Zrt. vezérigazgató-helyettese, és Várszegi Zoltán, a MÁV Zrt.
ingatlangazdálkodási igazgatója közösen adta át a gödöllői vasútállomás új
létesítményét, ahol 124 gépkocsi (4

párosokat a városi közlekedésbe. Kiemelte, ez a második eredményes projekt, amit Gödöllő és a MÁV közösen
valósított meg. A jó együttműködés tovább folytatódhat, tervezik ugyanis az
új vasútállomás és HÉV-végállomás,
valamint új közúti felüljárók építését,
amik az Isaszegi úti és a Köztársaság úti
szintbeli vasúti kereszteződéseket váltják majd ki. Ennek a megvalósításához
már keresik a forrásokat, ami nem
könnyű a jelenlegi gazdasági helyzetben.
Gödöllőn olyan közösségi közlekedés alapját sikerült megteremteni, ami
az egész országban mintaértékű – jelentette ki Pál László, aki az elővárosi köz-

mozgáskorlátozottak számára), és 104
kerékpár (6 akadálymentesített, 12 speciális igények kielégítésére alkalmas)
elhelyezésére van lehetőség. A korábban kihasználatlan 3700 négyzetméternyi területen 1800 négyzetméteren
zöldfelületet alakítottak ki, kiépítették a
közvilágítást, és térfigyelő kamerák
gondoskodnak a biztonságról.
A B+R kerékpártároló 243 négyzetméter alapterületű, régi, használaton kívüli raktárépület átépítésével jött létre.
Ugyanitt hamarosan helyet kap egy pihenő-teakonyha-mosdó egység is. Az
állomás környezete a beruházásnak köszönhetően rendezettebb lett, méltó a
terület mellett lévő, a múlt évben felújított Királyi Váró épületéhez.
Az átadáson Gémesi György elmondta, a projekt jól illeszkedik a város
„Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város!” programjához, amelynek célja,
hogy minél jobban bevonják a kerék-

lekedés egyik legfontosabb pontjának
nevezte Gödöllőt. Mint mondta, az
ilyen fejlesztések nem csak a közösségi
közlekedési szempontjából jelentősek,
hanem kiváló lehetőséget nyújtanak a
vagyonvédelemre és hasznosításra is. A
vezérigazgató-helyettes a MÁV és Gödöllő közötti együttműködést is példaértékűnek nevezte.
A hivatalos átadást követően a létesítményt ősszel, az iskolaidőszakra
nyitják meg az utazóközönség előtt.
A beruházás Gödöllő város önkormányzata és a MÁV Zrt. együttműködésében, az EU Közép-magyarországi
Operatív Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
társfinanszírozásával valósult meg. A
P+R, illetve a B+R parkolók kivitelezési munkáit a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Magyar Aszfalt
Kft. és az AKL Mérnökiroda Kft. vé(ny.f.)
gezte.

Szennyezés a Rákos-patakon

munkálatok, vették fel a különböző
jeleneteket a kastély főbejárata előtt,
a gyönyörű belső terekben és a díszudvaron is. Felvonulnak a kastély
épületének építési fázisai, valamint az
egykori barokk kert is. Megjelenik a
kastély építtetője, Grassalkovich Antal, akit 1751-ben Gödöllőn maga Mária Terézia látogatott meg. Szerepet
kap a különleges barokk színház is.
Filmbe fogalmazták a királyi pár érkezését a tavaly felújított Királyi Váró
előtt, a vasútállomáson. A kastély parkjában lovas jeleneteket rögzítettek.
További fejlesztésként háromnyelvű látogatóbarát honlap segíti a kastély jelenében, tervezett jövőjében és
múltjában való eligazodást. Az okostelefonokra és tabletekre is optimalizált verzió már elérhető a megszokott
címen: www.kiralyikastely.hu. (l.t.)

Lapunkban rendszeresen és örömmel
számolunk be azokról a kezdeményezésekről, amelyekkel az önkormányzat és a civilszervezetek igyekeznek
minél többet megtenni környezetünk
szépítéséért és védelméért. Sajnos
azonban, mint ahogy azt a hétvégén
tapasztaltuk, nem mindenkinek szívügye a természet védelme.
Vasárnap reggel a gödöllői tűzoltósághoz érkezett egy lakossági bejelentés, ami szerint a Rákos-patakba
fehér színű szennyeződés került és
gyorsan ülepszik. Hab nem képződött. A Gödöllői Katasztrófavédelmi
Kirendeltség irányításával hamar
megkezdődött az elhárítás a KözépDuna-völgyi Környezetvédelmi, Ter-

mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség bevonásával.
Az I. számú tótól pár száz méterre
a VÜSZI és a katasztrófavédelem
nyúlgátat épített, ami „megfogta” a
szennyeződést, illetve az I. sz. és II.
számú tó közötti zsilipet lezárták. A
tavakban egyelőre tilos a horgászat,
az ellenőrzés folyamatos. A vizsgálatot a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakemberei végzik, akik mintákat vettek; a szennyeződés beazonosítása és eredetének
felderítése folyamatban van. A válaszokat a felügyelőség jelentése fogja
megadni.
(t.a.)
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Holtan találták az utolsó példányt

Kihalt egy állatfaj
Magányos George a kutatók
hosszas próbálkozása ellenére
sem lett apa, így vele faja is kipusztult. Holtan találták Magányos George-ot, a Galápagosszigeteki óriásteknőst, amely
az eltűnő fajok jelképévé vált,
miután meghiúsult a szaporítására irányuló minden erőfeszítés – jelentették be a Galápagosi Nemzeti Park illetékesei.
Magányos George, a Pinta-szigeti
teknősök – Chelonoidis nigra abingdoni – alfajának valószínűleg utolsó
példánya volt, a galápagosi óriásteknősök legritkább alfajába tartozott.
A park szóvivője szerint a teknőst
felboncolják, hogy halála okát megállapítsák. A közel százéves teknős a
kutatók két évtizednyi próbálkozása
után sem vált apává, így alfaja vélhetően kihalt Magányos George elpusztulásával.
A szakemberek azt remélték, hogy
a teknősmatuzsálem életéből még évtizedek lehetnek hátra, ezért 1993-tól
több alfajhoz tartozó nősténnyel párosították, ám mindvégig sikertelenül.
A világ egy magyar származású
kutatónak köszönheti, hogy megis-

merhette Magányos George-ot. Vágvölgyi József bukkant rá 1972-ben a
szigetcsoport egyik legkisebbikén, a

Pinta-szigeten, ahol addigra már teljesen letarolták az őshonos növényzetet a kecskék.
George ezután a Galápagos-szigeteki Charles Darwin Kutatóállomáson
töltötte napjait. Az óriásteknős – mely
Ecuador és a szigetek szimbólumává
vált – tavaly mintegy 180 ezer látogatót vonzott. Számos híresség is kíváncsi volt rá, idén többek között Angelina Jolie és Brad Pitt látogatta meg.
– A múlt héten a teknősöket felügyelő parkőr talált rá Magányos

George-ra, melynek teste mozdulatlan volt. Élete véget ért – jelentette be
Edwin Naula, a Galápagosi Nemzeti
Park vezetője. Naula azt is elképzelhetőnek tartja, hogy az állat testét bebalzsamozzák és kiállítják a parkban.
Magányos George-ról tavaly a
nagy japán földrengést követően ér-

kezett hír Ecuadorból, amikor a szökőár miatt az óriásteknősnek is el kellett hagynia lakhelyét, átmenetileg a
sziget magasabban fekvő területére
költöztették.
Jelenleg mintegy 20 ezer óriásteknős él a Galápagos-szigeteken. A
galápagosi óriásteknősök is azon fajok között voltak, amelyek tanulmányozása segítette Charles Darwint,
hogy evolúciós elméletét megalkossa
a XIX. században.

Csalogassunk pancsoló madarakat a kertbe

Milyen az ideális madáritató?
A kert nagy madárgyülekező helye, vonzereje lehet a jól elkészített itató. Főleg a meleg, száraz
nyári hónapokban van nagy jelentősége, de a madarak egész
évben szívesen használják.

talhatjuk, amikor szórófejjel locsolunk.
Ilyenkor a rigók, vörösbegyek át-átszaladnak a vízpermet alatt. Utána borzasra
rázzák magukat, majd a felfrissült tollazatot eligazgatják.
Az ideális madáritató

Különösen szeretnek benne fürödni a rigók, a vörösbegyek, a kék cinegék.
Itatóról lévén szó, ha nincs állandó átfolyása a medencének, nem szabad
megfeledkezni a vízcseréről. A másik
lényeges szempont, hogy védett, de
mégis jól megfigyelhető helyen legyen.

Itatásra az esővíz is megfelel, csak ne a
vízgyűjtő hordót, kádat tekintsük itatónak. Az ilyen nagy, mély vízfelület sok-

Hogyan védekezzünk a burgonyabogár ellen?
Aki valaha kertjében paradicsomot, burgonyát vagy padlizsánt termesztett, annak találkoznia kellett egy növényevő
konkurensünkkel, a burgonyabogárral
vagy kolorádóbogárral (Leptinotarsa
decemlineata), amely mintha csak az
égből pottyant volna, egyik napról a másikra jelenik meg a krumpliágyásban.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni kertünkben való megtelepedését, mert igen
szapora jószág, néhány nap alatt képes
tarra rágni zöldségeskertünk egy részét.
A burgonyabogár (Colorado bogár)
legendás bejövetele
Magyarországon az 50-es években találkoztak először a rabruhás rágcsálóval, feltűnése országszerte különösen
nagy felzúdulást keltett. Hédervár magának vallja a bogárral való első találkozást, emlékére szobrot állítottak, s e
történelmi eseményről film is készült.
A Mexikóból származó bogár valóban
komoly károkat okozott – és kellő védelem híján okoz ma is – a kis és nagyüzemi termesztésben egyaránt. Kedvence a
burgonya, amit a padlizsán, majd a paradicsom követ, s ha ezekkel már végzett,
folytatja a táplálkozást a maszlagon, beléndeken vagy nadragulyán.
Mit kell tudni a burgonyabogárról?
Jó időben már március végén belebotolhatunk egy-egy példányba, de valószínűbb, hogy megvárják a május elejét,
mikorra a burgonya fiatal hajtásai előbújnak, akkorra időzítik támadásukat.
Intenzív lombrágásba kezdenek, illetve
lerakják jól ismert narancssárga tojásaikat, amiből néhány nap alatt kifejlődnek a vérpiros lárvák, majd a csíkos

bogarak. 50 nap alatt a petéből szaporodásra képes felnőttek fejlődnek, amit a
párás meleg időjárás különösen felgyorsít. Szeptember közeledtével kártételük
fokozatosan csökken, megkezdik téli
felkészülésüket. A felnőtt egyed télire a
talajba fúrja magát, s ha nincs nagyobb
lehűlés, ott gond nélkül áttelel.

Hogyan állítsuk meg a burgonyabogarat?
Mivel a Colorado bogárnak teljesen ellenálló burgonyafajtákat még nem sikerült nemesíteni, ezért muszáj saját
kézbe vennünk a dolgokat. Kiskertben
kordában tartható úgy is, ha naponta
körbejárjuk a veszélyeztetett ágyásokat
és egyenként összetapossuk a szemünk
elé kerülő egyedeket, de akiben ez viszolygást kelt, permetezéssel is megoldhatja a problémát. A legjobb hatást a
lárvák elleni – május végi-június eleji –
védekezés adja, amit ha szükséges, egy
hónappal később megismételhetünk.
Érdemes a burgonyavész és a bogár ellen egyszerre védekeznünk, mivel a
gombaölő szerek rézion tartalma ugyancsak gátolja a burgonyabogár táplálkozását.
edenkert.hu

Örökbefogadó nap
tünk. Jól beleilleszthető a kerti képbe
egy kb. 1,5 méter magas, 100x60 cm-es
terepasztal. Az asztal szegélyvályújába
alacsony, vagy lefutó növényeket
ültessünk, így még esztétikusabb hatást
kelt.
Aki megfigyelte már a madarakat, tudja, hogy a tollazatuk tisztántartása ál-

Örökbefogadó napot tartunk július
7-én reggel 9 órától a gödöllői
TESCO parkolójában, ahol árva kutyák várják jövendőbeli szerető gazdájukat.
Háziasszony: Pécsi Ildikó
VIGYÉL HAZA EGY KUTYÁT, ÉS IGAZ BARÁTRA LELSZ!

Parlagfűveszély!

Milyen az ideális madárfürdő?
Fontos, hogy a fürdő madarak is belássák a terepet, de egy biztonságos bokor se legyen messze, mert ázott tollal
nem repülnek olyan jól. E bokor hiányában a macskák szomorú pusztítást végeznének. Az itató megformálásába sok
fantáziát lehet belevinni, s minél természethűbb, annál szebb, a madaraknak is
kedvezőbb lesz. Erre a célra a patakkövek, a sóderágy, az esetleg betelepített
vízi növények nagyon megfelelőek. Lényeges, hogy az itató lassan mélyüljön.
A közepére, ahol már a madárnak túl
mély lenne, tegyünk egy lapos követ,
ahol megállhatnak, leszállhatnak. A madarak fürdési igényét olyankor is tapaszMagára hagyott cicacsalád keres
gondoskodó gazdát.
Két éves az anya és most 7 hetes
a 2 db. hófehér, kékszemű
kölyökcica.
Anyacica ivartalanítását vállalom!
Tel: 20/996‐7608, este: 28/488‐178

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Húzza ki gyökerestől!
szor becsapja a madarakat, s rászállva
vesztüket okozhatja. A ragadozóval,
macskával való konfliktust elkerülhetjük, s az itató használatát biztonságosabbá tehetjük, ha asztali medencét készí-

landó, létfontosságú tevékenységük.
Ennek ismeretében megérthetjük, hogy
egy jó fürdőhely milyen fontos eleme a
kerti madárvédelemnek.
pts

Segítséget kérünk albérletbe
kényszerülés miatt! Ezért okos,
gyermekszerető,jó házőrző ku‐
tyánknak kertes házban élő, befo‐
gadó családot keresünk vagy
egyedül élő nénit,bácsit!
Tel.: 06‐20/509‐4004.

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

Gazdát kereső kutyák, online

Tiborc: Felnőtt, nagytestű,
Bobó: Felnőtt, nagytestű, ke‐ keverék kan. Kiegyensúlyo‐
verék kan. Kicsit visszahúzó‐ zott, bújós kutya. Családi ku‐
dó, de hamar oldódik.
tyának, gyerekek mellé is
ajánljuk.

Koczka: Kölyök, keverék
kan. Nagytestű kutya lesz.
Egyenlőre játékos, szele‐
burdi.

Pákó: Felnőtt, keverék, kan
kutyus. Jól szocializált,
kedves, szobatiszta, ra‐
gaszkodó kutyus.

A Plútó Állatorvosi Rendelő honlapján a Gödöllői Ebrendészeti
Teleppel együttműködve létrejött
egy weboldal, ahol a menhelyen
gazdára váró kutyákat lehet megtekinteni.
Bővebb információ:
http://www.allatorvosgodollo.hu

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Július 7‐én és 8‐án:
9‐11 óráig:
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.
Rendel:
dr. Vaskó Márta állatorvos
Tel.: 20‐9913‐057.
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Labdarúgás – Új edző a felnőttek élén

Atlétika – 21. Európa-bajnokság, Helsinki

Lilik Pál építkezhet a fiatalokkal Deák Nagy Marcell: Legfiatalabb Eb-érmesünk
Véget ért a találgatás, megvan
az új edzője a Gödöllői Sport
Klub felnőtt labdarúgó csapatánál. A jövőben Lilik Pál lesz a
megyei I osztály legutóbbi bajnokságában 10. helyen végző
gárda edzője.

Ezt követően, másfél éve ült le a Pest
megyei csapat kispadjára a 34 esztendős szakember, ahol előbb a 8., majd
az idei kiírásban a 6. helyen zárta a
-ttbajnokságot a turai csapattal.

A legutóbb az NB III-as Turai VSK
felnőtt csapatnál edzősködő Lilik Pál
a Ferencvárosban nevelkedett, majd a
felnőttek között is pályára léhetett 20
alkalommal. Játékos pályafutása során megfordult a Nyíregyháza, a Pápa, valamint a REAC csapatánál is,
majd Turán fejezte be a labdarúgást.

Diákolimpia – Strandröplabda

Két iskola is érmes lett
Június 21-23 között került le- Koleszár Elza, Barbu Brigitta) a 4.
bonyolításra az idei Strandröp- helyen végeztek.
labda Diákolimpia országos Az V-VI. korcsoportban a Líceumodöntője Nyíregyházán. A kü- sok a harmadik helyet szerezték meg,
lönböző korosztályokban Sza- náluk Streitmann Veronika, Czene
bados István irányításával az Adrienn, Maurer Katalin és PetroErkel Ferenc, a Petőfi Sándor vics Nikolett játszott. A Törökös láÁltalános Iskola, a Török Ignác nyok (Lados Szilvia, Kóczián MáGimnázium és a Református Lí- ria, Kovács Adél, Gelencsér Flóra)
ceum lány együttesei képvisel- szintén 4. helyen zártak.
-llték városunkat.
Az Erkeles csapat
A legjobban az Erkeles csapatnak sikerült a homokhoz való
alkalmazkodás: a Mester Adél,
Botlik Renáta, Tompa Brigitta, Hemmert Kyra, Juhász
Boglárka összeállítású csapat
ezüstérmet szerzett. Ebben a
korosztályban a Petőfisek (Halla Petra, Simák Dominika,

Június 27-e és július 1-je között
rendezték meg Finnország fővárosában, Helsinkiben a 21. Atlétikai Európa-bajnokságot. A kontinensviadalon a Gödöllői EAC versenyzői közül hárman is rajthoz
álltak: Deák Nagy Marcell, Kaptur
Éva és Kovács Zoltán.
Deák Nagy Marcell ezúttal is igazolta
remek formáját, fő számában a 400 méter futásban Európa-bajnoki ezüstérmes
lett, amivel minden idők legfiatalabb
magyar Eb érmesévé lépett elő!
Deák Nagy futamról futamra javított
időeredményén, a junior vb-ezüstérmes,
Universiade győztes futó az előfutamból 46.19 mp-cel a harmadik helyen ért
célba, majd később a második helyre lépett előre, mivel a brit Luke LennonFordot kizárták. Az olimpiai szintes magyar futó egyenletes tempóban teljesítette az elődöntőben a 400-as távot is, s
bár elmaradt idei legjobbjától (45.93),
továbbjutása nem forgott veszélyben.
Az Európa bajnokság 400 méteres döntőjében kiváló erőbeosztással, ragyogó
taktikai érzékkel újra javított idején és
45,52 mp idővel – egy tizedre megkö-

London 2012 – Három gödöllői a XXX. játékokon

Tóth Kriszta: „Szeretnék maradandót alkotni”
A XXX. nyári ötkarikás játékok
kerülnek megrendezésre július
27 és augusztus 12 között, a nyári játékok történetében immáron
harmadszor az angol fővárosban, Londonban.

Sportpolitika – Túlsúlyos gyerekekért…

Mindennapos testnevelés szeptembertől
A kormány döntött arról, hogy az
iskolákban bevezessék a mindennapos testnevelést.
A gyermekek egészségi állapotának jelentős javulását várja a kormány attól,
hogy szeptembertől az iskolák első, ötödik és kilencedik évfolyamán bevezetik
kötelező jelleggel a heti öt testnevelés
órát, illetve testmozgást - mondta Hoffmann Rózsa a kormányszóvivői tájékoztatón, ahol jelezte: a kabinet elfogadta a bevezetéssel kapcsolatos jelentést.
Az oktatási államtitkár felidézte, hogy a
tavaly decemberben elfogadott nemzeti
köznevelési törvény rögzíti: az általános
és a középiskolákban szeptember 1-jétől
az első, ötödik és kilencedik osztályokban heti öt testnevelés órát kell tartani,
majd 2013-tól a teljes alsó tagozaton, illetve felmenő rendszerben a többi évfolyamon is.
Hoffmann Rózsa elmondta: a kerettantervek az alsó tagozaton a tananyag
alapjául a Nemzetközi Atlétikai
Szövetség számos országban kötelezően bevezetett gyermek-atlétikai
programját használják fel, melyek
gyakorlati bevezetésére a kormány
támogatásával már idén nyáron támogatott továbbképzések indulnak
a pedagógusoknak. Az intézkedés
bevezetéséhez szükséges tornatermek építését, felújítását, a testne-

velő tanárok képzését, átképzését az Új
Széchenyi terv finanszírozza.
A kiosztott háttéranyag szerint az
Egészségügyi Világszervezet (WHO)
2010-es, Az "Iskoláskorú Gyermekek
Egészségmagatartása"
elnevezésű,
nemzetközi kutatása szerint a - 11, 13 és
15 éves - magyar fiatalok leginkább
mozgásszegény életmódjukkal, tévéimádatukkal és testképzavaraikkal tűntek ki a felmérésben részt vevő 35 ország, illetve régiójában elő kortársaik
közül.
A kutatás kitér arra, hogy a gyerekek jelentős része küszködik súlyproblémával, nő a testtartási rendellenességek
száma, csökken a terhelhetőségük. A
sport, a mozgás azonban nem csupán
népegészségügyi, hanem nevelési kérdés is, mivel jelentős mértékben hozzájárul a személyiségjegyek pozitív irányú
változásához, kedvezően hat a tanulási
képességekre - rögzítették.
-forrás: msn.mainap.hu-

Szabadság napi futás és bringázás – 150 induló
Idén, immáron 3. alkalommal
rendezték meg a Magyar Szabadság Napja programsorozat
keretében a Szabadság Napi futást és bringázát, amelyet Nagy
Zoltán álmodott meg és szervez
minden alkalommal.
Az 5 kilométeres és a félmaratoni futó,

valamint a szintén félmaratoni terepkerékpáros távra összesen 150-en jelentkeztek és teljesítették a kihívást.

zelítve az általa tartott országos csúcsot a döntő – bármi történhetett, de nem
– a második helyen ért célba a a gödöllői gondoltam, hogy dobogóra állhatok, naatléta. A győzelmet a cseh Pavel Maslák gyon örülök. Most egy kis pihenő, aztán
következik az idei nagy cél, az Olimszerezte meg 45.24-gyel.
Benkő Ákos, a futás napján 20 éves és pia.” – értékelte a futást az atléta.
153 napos tanítványa ezzel minden idők Kaptur Éva pályafutása első Eb előlegfiatalabb magyar éremszerzője lett a döntőjét futotta 200 méteren, ahol 24,44
szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságok mp idővel a mezőny második felében
történetében. A titulus eddig Zsivótzky végzett, így nem jutott a döntőbe.
Gyulát illette, ő 1958-ban 21 évesen és A 4x400-as férfi váltónak – soraiban a
25 naposan állhatott fel a dobogó har- GEAC-os Kovács Zoltánnal (Deák
Nagy Marcell nem futott végül) – nem
madik fokára kalapácsvetésben.
Deák Nagy Marcell a magyar atlétika sikerült bejutni a döntőbe, miután az
64. Európa-bajnoki érmét gyűjtötte be, a elődöntő kettes futamában 3:11,79-es
férfiak között ez volt az 52. dobogós idővel a 7. helyet érte el a magyar csahely. Korábban 400 méteren mindössze pat.
-tlegyszer sikerült magyar futónak a legjobb három közé kerülni, A boldog ezüstérmes Deák Nagy Marcell (balra)
1954-ben Adamik Zoltán
harmadik volt ezen a távon.
„Elfáradtam, kellett néhány
perc a futás után, amíg rendeződtem. Az első 200 méteren a cseh fiú erősebben
kezdett, mint tegnap, őt esélyesnek tartottam a mezőnyben. A felső kanyarban éreztem, hogy a többiekkel versenyben vagyok. Nyílt volt
fotó:firstpost.com

A földgolyó legnagyobb és legrangosabb sporteseménye, melyen a világ
számos országa szerepelteti sportolóit.
A 2012-es londoni olimpia hatalmas izgalmakat ígér számos sportkedvelőnek,
és ami a legfontosabb, hogy a magyar
olimpiai csapat csaknem 150 sportolójának szurkolhatunk, köztük három gödöllőinek, Tóth Kriszta asztaliteniszezőnek, valamint Deák Nagy Marcell és
Erdélyi Zsófia atlétáknak az ötkarikás
játékokon. Négyrészes összeállításunkban a gödöllői olimpikonokat mutatjuk
be, valamint azt, hogy mikor hol láthatjuk őket majd.
Első versenyzőnk Tóth Kriszta, aki immáron az ötödik olimpiájára készülhet.
A 38 éves gödöllői kötődésű sportoló
hölgy a legutóbbi, 2008-as pekingi játékokon a 32-ig jutott. A számos Európaés világbajnoki érmet nyerő Díszpolgárunkat faggattuk London előtt.
– Először is gratulálunk. Gondolom,
nem lehet megunni…
– Az olimpiát nem lehet megunni. Csodálatos érzés, hogy sikerült ötödszörre is
kijutnom! Peking után nem gondoltam
volna, hogy ismét sikerül eljutnom a játékokra. Magyarországon mindig kiemelt jelentősége van az olimpiának, nagyon sokan követik a versenyeket, és
még az is nézi, aki különben ritkán néz
sporteseményt. Emiatt is örülök, hogy
képviselhetem Magyarországot Lon-

donban. Szüleim, a családom is követi a
szereplésemet, az 5 éves unokaöcsém,
Berci, pedig nagy sportrajongó. Nagy
öröm, hogy a magyar olimpiai csapat
tagja lehetek.
– Említette, hogy ez lesz az ötödik
nyári olimpiája. Mit vár a legjobban?
– Az olimpia egyik, ha nem a legszebb
része a megnyitó ünnepség, amit mindig
nagy izgalommal várok, leírhatatlan az
a hangulat, amikor bevonul a magyar
csapat a 60 ezres stadionba, és tudja,
hogy otthon milliók nézik a felvonulást.
Soha nem fogom elfelejteni, amikor
2000-ben a sydney-i olimpiai megnyitón már a stadion bejáratánál voltunk és
vártuk, hogy Magyarországot szólítsák
következőnek. Az oldalt álló önkéntesek százai kezdték el egyszerre skandálni, hogy: "Go Hungary, Go!!!" Erre az
egész magyar csapat együtt elkezdte kiabálni: "Ki a jobb? Magyarok! Ki a
jobb? Magyarok!" és így vonultunk be.
Ezek olyan élmények, amik örökre
megmaradnak. Emellett az olimpiai falu
az, ami egy különleges hely, 10500
sportoló lakik együtt 2 hétig, olyan
mintha egy óriási sportcsalád lennénk.
24 órában üzemelő étteremmel, mosodával, postával, fodrászattal, konditeremmel és még sorolhatnám a szolgáltatásokat, amelyek mind térítésmentesen
állnak a sportolók rendelkezésére. Rengeteg ismert sportolóval találkozol, beszélgetsz velük és
együtt élvezitek ezt a fantasztikus 2 hetet.
– Hol tart a felkészülésben,
milyen eredménnyel lenne
elégedett Londonban?
– A felkészülés közepén vagyunk, keményen készülünk,
sokat edzünk, kondiedzés is
van bőven, meg persze asztalitenisz is, ami belefér. Londonban szeretnék mérkőzést nyerni, és nagyon jó lenne, ha sikerülne egy nagyot versenyezve
maradandót alkotnom.
– Soha ne mond, hogy soha,
de talán ez lesz az utolsó

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:

ilyen világversenye.
– Valóban, a riói olimpia viszont most
még olyan távolinak tűnik, hogy addig
rengeteg minden történhet. Világverseny azért még lesz, mert ősszel biztosan indulok az Európa-bajnokságon, jövő tavasszal pedig egyéni, páros világbajnokság lesz, azon is tervezem a részvételt.
– Nézzük a magyar csapatot. Hány
aranyra lehet képes hazánk?
– Úgy érzem, hogy most egy nagyon
erős és egységes magyar csapat jött öszsze és én optimista vagyok, legalább 9
aranyérmet várok! Esélyes a férfi és női
vízilabda válogatott, Berki Krisztián, Sidi Péter. A kajak-kenusoktól 2 aranyat
várok, az úszók is nyernek aranyat szerintem, Pars Krisztiánban is reménykedem és lesz egy vagy 2 meglepetés első
helyünk is. Szeretném még megemlíteni
Orgoványi Imre nevelőedzőm nevét,
aki sajnos nem érhette meg az ötödik
olimpiámat, neki nagyon sokat köszönhettem! Köszönöm mindenkinek, aki
támogatott és remélem, hogy Gödöllőn
is sokan követik majd a szereplésünket
és szurkolnak nekünk, otthon, vagy akár
társaságban, közösen egy nagy kivetítő
előtt. Jó lenne, ha az olimpia hatására
sok-sok gyerek kezdene el sportolni Gödöllőn és az egész országban.
-tl-

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 /
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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

Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza
(2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.)
Telefon/fax 28-419-660; e-mail gimhaz@invitel.hu; www.gimhaz.hu
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A Gödöllői Szolgálat nyári megjelenései
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a Gödöllői Szolgálat a nyár folyamán az alábbi időpontokban jelenik meg:
JÚLIUS 18., AUGUSZTUS 1., AUGUSZTUS 15.
Ezt követően ismét visszaáll a heti megjelenési rend.
A hirdetésfelvétel az alábbiak szerint tart nyitva:
NYÁRI NYITVA TARTÁS:
Július 16-tól 20-ig zárva
Július 24 - 27-ig: 10 órától 16 óráig
Július 30-tól augusztus 3-ig zárva
Augusztus 7-től a megszokott nyitva tartási rend szerint várjuk kedves ügyfeleinket. Megértésüket köszönjük!

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.
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

Ajánlások a Tiszta udvar - rendes ház programhoz

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

Gödöllő Város Önkormányzata – az ökováros koncepció jegyében – a korábban országosan nagy hagyománnyal bíró „Tiszta udvar-rendes ház” programmal a tisztaságon, gondozottságon és „virágosságon” túl a fenntarthatóság megteremtését és a
környezettudatos életmód elterjesztését is célul tűzte ki. A „Tiszta Udvar – Rendes
Ház Gödöllő 2012” pályázaton való részvételnek nem feltétele, hogy a pályázó ingatlan teljesítse az itt megfogalmazott ajánlásokat, a programnak dedikált célja
azonban a fenntarthatóság szempontjainak évről évre történő, egyre nagyobb
arányban való érvényesítése.
A program lehetőségét kihasználva szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy városunk
lakóiban, mind szélesebb körben elterjesszük a környezettudatos életmód szemléletét, ezért annak érdekében, hogy
családunk, városunk élhetőségét hosszú időre fenntartsuk, a következőket ajánljuk az érdeklődők figyelmébe, melyek főként kertes házak esetében alkalmazhatók:

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Július 2-9-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419749.
Július 9-16-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Július 16-23-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

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.

Bérbeadó!
Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI
Kft.) telephelyén folyamatosan
őrzött, illetve kamerával védett terül‐
ten raktár és irodahelyiségek kedvező
áron kiadók.
Érdeklődni lehet a (28) 410‐988/100‐
as melléken vagy a +36/20‐462‐4808
telefonszámon.

A VÜSZI Kft. keres főállásba, 6 órás
munkakörbe pénztáros‐könyvelőt.
Gyakorlat és/vagy képesített könyve‐
lői végzettség szükséges.
Bérezés végzettségtől függően: Brut‐
tó 110‐120.000 + cafeteria.
Érd.: kizárólag fényképes önéletrajz‐
zal a titkárság@vuszikft.hu e‐mail cí‐
men lehet.
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NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
www.ekhotel.hu
info@ekhotel.hu
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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.

2012. július 4.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik KOVÁCS
MIKLÓS őrnagy temetésén részt vettek, ravatalán virágot, koszorút
helyeztek el, és osztoztak nagy fájdalmunkban. A gyászoló család
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 Érd: 30-498-1405
+ALKUKÉPESEN ELADÓ MÉRT FŰTÉSES LAKÁS!!!! Gödöllőn Palotakerten 63 nm-es 2 szobás VII. emeleti, átlagos állapotú, laminált parkettás lakás eladó! Iár: 7.6 Mft!!! Tel.:0630/228-1060
+SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllőn, Szőlő utcán KONVEKTOROS, 59 nmes, 2 szobás, ERKÉLYES, tágas, III. emeleti, jó állapotú lakás eladó.
I.Ár: 8.5MFt!!! Tel.: 0630/228-1060
+Aszód legolcsóbb lakása SÜRGŐSEN ELADÓ! Falujárókon 52 nm-es
2 szobás 3. emeleti tégla gázos, felújítandó lakás!!I ALKUKÉPES!! Ár:
5.2MFt. Tel.:0630/228-1060
+ALKUKÉPESEN SÜRGŐSEN LAKÁS ÁRÁÉRT!!! Gödöllőn, Öreghegyen
eladó kétszintes, 95 nm-es, nappali + 3 szobás felújítandó ikerház 466
nm telken, garázzsal! IÁr.: 13,5MFt. Tel.:0630/228-1060
+Gödöllőn a Kastélypark közelében 4 szobás, kétszintes családi ház
gondozott kerttel, kedvező áron eladó. Tel: 20/9443-356
+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! 20-539-1988
+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! Kossuth Lajos utcában részben felújított 2 szobás
lakás 7.9 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
+Szőlő utcában 2 szobás erkélyes lakás eladó, Iár: 8,5 MFt 20-8042102
+Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy
terasszal eladók 15,5MFt-tól 20-8042102
+Eladó Gödöllőn, központban másfél szobás felújított lakás Iár: 7 M
FT 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.: /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 20/9194-870 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
+Eladó Gödöllőn, az Újfenyvesi részen, a Pipacs utcában 1400 nm-es
építési telek. I.ár: 16 m Ft. 3626, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn az Arany J. Utcában egy 70 nm-es téglaépítésű családi
ház, 1400 nm-es telken. Eladási ár: 16 m Ft. 3569, 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 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
20/9194-870 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
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Július 06.péntek 20h Zártkörű Rendezvény, belépés csak meghívóval, Béreld ki Te is info@trafoclub.hu;
+36703109528 | 07.szombat 22-04h A '90-es évek legjobb és legrosszabb dalai, a lemezjátszóknál Dj
Tégla (A belépőjegyed a pultnál italra válthatod! 1000Ft! Finlandia akció!) 13.péntek 21h Gálakoncert.
14.szombat 22-04h Luxfunk Party - Az igazi Funky-arcoknak! Dj Deza & Dj Forest (belépés 22h-ig
díjtalan majd 1000Ft, Famouse Grouse akció!) 20.péntek 22h Mozaik08. Andy Weed (birthday set),
Peter M., Lawrence, Nomean, Xeno. 21.szombat 22h Made in Hungary Magyar buli, hogy a külföldiek is
értsék! Dj Téglási Pisti és 25 év énekelhető dalai! (A belépőjegyed a pultnál italra válthatod! 1000Ft!)

+Eladó Gödöllőn az Arny János utcában egy 2 lakásos kertes, családi
ház. I.ár: 19,5 m Ft. 3485, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+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
+Eladó Gödöllőn, a Tavaszmező utcában, 120 nm összterületű családi ház 800
nm-es telekkel, gödöllői lakás beszámítása lehetséges! I.ár: 24,5 m Ft! 36 ,
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a Bethlen G. utcában 2 szobás házrész 500 nm-es
telekrésszel. I.ár: 11,9 m Ft. 3548, 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
+Eladó a Kertvárosban, 3 szobás 750 nm-es saroktelken álló 110 nmes családi ház. I.ár: 29 m Ft. 3285, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
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.: 30228-8403, 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.
+Gödöllőn elcserélem kertes családi házamat új építésű sorházi
lakásra 1,5-2 szobásig, vagy régebbi hasonlóra. Saját tulajdon, értékegyeztetés! Eladás is szóba jöhet! Tel: 70/2829-248
+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
+Egerhez közeli Mátraderecskén: melegvizes fürdő és a MOFETTA gyógyfürdőnél eladó kétszobás, közműves, felújított, tehermentes lakóház
központi helyen: 5,2 MFt. Tel: 20/240-2836, 30/1717-184
+Gödöllőn, Palotakerten 1 szoba összkomfortos felújított, földszinti,
parkra néző, alacsony rezsijű, tehermentes lakás eladó. Ára: 6,9 MFt.
Tel: 30/9446-816
+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
+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: 12 MFt. Érd: 20/437-8155
+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
+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
+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
+Gödöllőn Címer és Kereszt utcákkal határoltan reprezentatív
környezetben építési telkek egyben vagy megosztva tulajdonostól
vásárolhatók. Előbb látni kell, majd érdeklődni lehet ezen a telefonszámon: 20/529-4404
+Valkón két szobás ház KIADÓ vagy ELADÓ. Hitelátvállalással is
lehetséges. Értékegyeztetéssel egyszobás gödöllői lakás is érdekel.
Tel: 70/236-5494
+A Szt. János utcában a rönkvár mellett 42 nm-es, 1,5 szobás
LAKÁS ELADÓ bútorozottan vagy bútor nélkül. Ugyanitt a János utcai
garázssoron GARÁZS ELADÓ. Érd: 20/823-1718.
+Ez megéri a pénzét! Eladó 220 nm-es kertes CSALÁDI HÁZ 80 nm-es
ÜZLETHELYISÉGGEL Gödöllőn. Iár: 23 MFt. Tel: 70/978-7770
+Gödöllőn Ambrus Zoltán közben 64 nm-es 1+2 félszobás, 2. emeleti,
erkélyes távfűtéses lakás eladó. Iár: 12 MFt. Tel: 70/611-8841
+Gödöllőn, BLAHÁN eladó téglaépítésű ház 1.200 nm-es telken. 2
szoba, nappali, összkomfort, pince, műhely, kábeltévé. Ingatlanos ne
hívjon! Tel: 30/878-8907
+Eladó Kastélyhoz közeli utcában 120 nm-es, 3szobás családi ház.
Teljes közmű. Padlófűtés Vailant kazánnal. Dupla garázzsal, 800 nm
kerttel. 24,5 MFt. Olcsóbb panelt beszámítok. Tel: 06-31/310-6844
+Gödöllőn, központhoz közel sürgősen eladó 4.em. 57nm-es 2
szobás, erkélyes, panorámás 2010-ben felújított lakás. A vételár
részét képzik: konyhabútor, klímaberendezés, saját pince és garázs.
Iár: 12,5 MFt. Tel: 70/702-9747
+DOMONYVÖLGYBEN a strandtó és horgásztó között 300
négyszögöles telek eladó, a végén kis patakkal. Tel: 20/260-8636
+1 szobás, 1.em. 30 nm-es, konvektoros téglalakás eladó Gödöllőn a
Szent János utcában. Iár: 7,5 MFt. Tel: 30/389-5510
+Gödöllő központjában igényes, 60 nm-es, földszinti, társasházi lakás
zárt udvarban, kocsibeállóval eladó. Alacsony rezsiköltség, jól felszerelt. Iár: 17,5 MFt. Érd: 20/3304-266
ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+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
+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.: /20 91-94-870
+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 centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes családi házban,
külön bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkomfortos, bútorozott lakás
/kábeltévé, internet/ 50eFt + rezsi, egy havi kaucióval kiadó. 70/271-1543
+Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő 3
szobás földszinti konvektoros, bútorozott lakásba albérlőtársat
keresek. Érd: 30/250-4696
+Présház utcában, családi házban csendes, világos lakrész bérbeadó egy
fő részére. Internet. Rezsivel együtt 45.000,-Ft. Tel: 20/240-4635
+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, 40-50.000,-Ft/hó +alacsony rezsi. TV, internet,
telefon, udvari gk. parkolás, stb. augusztusi költözéssel. 20/465-8814
+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
+Pécelen központban 30 nm-es garzonlakás kertes házban
kiadó. 45e+rezsi, kocsibeálló, kábeltévé. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 30/575-3483
+Másfél szobás, konvektoros, egyedi vízórás, déli fekvésű, tiszta
lakás hosszútávra kiadó. Érd: 30/270-7119

+GÖDÖLLŐN, FREKVENTÁLT HELYEN CSALÁDI HÁZ FELSŐ SZINTJE
(kétszoba-hallos, fürdő, konyha) bútorozottan (vagy részben) kiadó.
Kocsibeállási lehetőség. 50-55 ezer /hó. (Fűtésnél 50% kedvezmény.)
Kaució szükséges. 30/569-8137, 30/811-9747
+GÖDÖLLŐ MÁRIABESNYŐ Nagyboldogasszony tér 3. szám alatti 62 nm-es, 1,5 szobás, amerikai konyhás, kertes lakás kiadó.
Érd: 30/645-2917
+Kiadó 110 nm-es, bútorozott lakás kerttel, parkolóval. Érd: 70/978-7770
+Gödöllőn, közel a centrumhoz, 120 nm-es, 4 szobás családi ház
hosszú távra kiadó. Tel: 20/9443-356
+Gödöllőn a Komáromi utcában kétszobás, összkomfortos családi
ház bútorozottan hosszútávra KIADÓ vagy ELADÓ. Csere is lehetséges
kétszobás, erkélyes gödöllői lakásra az első emeletig értékegyeztetéssel. Érd: 28/414-093, 30/613-1280
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+75m2 üzlethelyiség kiadó Gödöllő belvárosában szeptembertől
reális áron. Érd: 20/9421-768
+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.
+Szabadság téren (Vodafone mellett) 20 nm-es földszinti üzlethelyiség kiadó július 1-től. Kaució szükséges. Érd: 20/802-1287
+Gödöllő Centrumában a szökőkútnál 17 nm-es üzlethelyiség kiadó!
Tel: 30/272-8158
+Gödöllőn, az Egyetem téren garázs eladó. Érd: 30/399-5626
+Gödöllőn a Kossuth L. utcában 30 nm-es udvari üzlethelyiség szeptember
1-től hosszútávra kiadó. Jelenleg irodaként működik. Tel: 70/611-8841
+Gödöllőn az Ambrus Z. közben egybeállásos (21 nm-es) vízórával
ellátott garázs eladó. Tel: 20/260-8636
+Üzlethelyiség kiadó Gödöllő belvárosában, 84 nm, a Remsey krt. 22.
alatt. Igényes, újszerű, klimatizált, nagy üveges sarok portál, jelenleg
Otthon Centrum iroda, 148.000,-Ft +Áfa. Tel: 28/430-209 munkaidőben.
ÁLLÁS
+Színvonalas étterembe keresünk tapasztalattal rendelkező
munkatársakat FELSZOLGÁLÓ pozícióba! Tel.: 70/333-2102
+Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
+NEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐKET keresünk „E” kat.
jogosítvánnyal. Pályakezdők jelentkezését is várjuk, nyelvtudás nem
szükséges. Tel: +36202721211.
+Nagy tapasztalattal rendelkező óvodapedagógus gyermekfelügyeletet vállal a hét minden napján. Tel: 20/572-6088
+Megbízható, gyerekcentrikus, káros szenvedélyektől mentes középkorú nő vállalja bármilyen korú gyermek felügyeletét. Tel: 30/341-7502
+Palotakerti fagylaltozóba fiatal, gödöllői, jó megjelenésű hölgy
munkatársat keresek. Érdeklődni személyesen: Gödöllő,
Palotakert Pavilonsor 6.
+Magyarország meghatározó bankja keres pénzügyi végzettséggel
pénzügyi tanácsadót. Rugalmas munkaidő, kiemelkedő juttatások.
Céltudatos vezető egyéniségek jelent-kezését várjuk. Önéletrajzokat a
rozsai@invitel.hu –ra várom.
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*Az Antal-hegy lábánál nappali + 3 szobás, 220 nm-es,
újszerű, elegáns családi ház, 1 szobás külön lakrésszel
2000 nm-es, parkosított telken eladó. Iár: 72 mFt.
*A Nagyfenyvesben 1700 nm-es, 24,4 m széles, parkosított, gondozott építési telek, díszfákkal, gyümölcsfákkal igényes házak környezetében eladó. Iár: 22 mFt.
*A Csanakban kiváló minőségű, 2010-ben épült, 211
nm-es, nappali+4 szobás családi ház 919 nm-es
saroktelken fal, padló és mennyezetfűtéssel, dupla
garázzsal, riasztó és kamera rendszerrel eladó.
Külön bejáratú iroda kialakítható. Iá.: 55,9mFt.
*Forgalmas út mellett kétszintes üzlet (földszint: 60
nm, tetőtér:50 nm) hosszútávra kiadó. Azonnal
beköltözhető. Bérleti díj:150 ezer Ft+ rezsi.
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+Cégünk – a Kokilla Prec Kft. – telephelyére (Isaszeg-Szentgyörgypuszta) keres egy fő munkatársat teljes munkaidőre, irodai munkára,
kereskedelmi, ipari és egyéb tevékenységeink támogatására. Kezdés:
2012. szeptember 3. Az angol és német nyelv tárgyalási szintű szóbeli,
és jó színvonalú írásbeli használata alapfeltétel, ezért kérjük, hogy
fényképes, szakmai önéletrajzát és a motivációs levelet magyar, angol és
német nyelven is szíveskedjen megküldeni a kokillaprec@vnet.hu e-mail
címre, tárgyrovatban a „Pályázat” szó feltüntetésével.
+Gödöllő központjában lévő szépségszalon keres munkájára igényes
fodrászt! Érd: 20/3304-266 Brazda Réka
+MOST NYÍLÓ VIRÁGBOLTBA VIRÁGKÖTŐT KERESEK. Tel: 30/693-6973
+Teniszezők figyelem! A galgamácsai iskola teniszpályájához
SÜRGŐSEN üzemeltetőt keres. Érdeklődni: 06202219811
SZOLGÁLTATÁS

+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy
más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341, 30/211-9388.
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakor-lott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 28-511-366, 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: 20/260-9550
+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
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+KÖLTÖZTETÉS ZONGORA ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS. Tel:
30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
+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: 20/4-359-650
+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.
+KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat azonnali
kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679
+PALATETŐK ÁTFEDÉSE bontás nélkül, cserepes lemezzel, vagy
bitumetes lemezzel, cserépfestés! Tel: 30/368-3810
+SZOBAFESTÉS, lakásfelújítás, (kisebb átalakítások) garanciával.
Ingyenes árajánlat. 30/270-7200
+Idős emberekről való gondoskodást vállalok (mosás, takarítás,
bevásárlás, stb. nem ápolás!). Hétfőtől szombatig, 17-20 óráig, vasárnap egész nap! 18 éves gyakorlattal. 20/464-1391
+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
+FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható. Női
hajvágás: 1800 Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek hajvágás: 600 Ft.
Hívjon bizalommal! 70/280-2276
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat
felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+FÉK – KUPLUNG ALKATRÉSZEK ÉRTÉKESÍTÉSE, JAVÍTSA –
ESZTERGÁLÁSA. Érd: 20/3303-396
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+Magánlakás, társasház, iroda takarítását, nagytakarítását, kertgondozást
vállalok állandó, vagy alkalmi jelleggel Gödöllőn és közvetlen környékén.
Megbízhatóság, precíz, igényes munka elérhető áron. 30/341-7502
+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
+Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 024-ig, 2órán belül. 70/264-3660
+Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók,
kazánok szervize 2órán belül. Tel: 70/264-3660
+Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu
szerelés, javítás 2órán belül. 70/264-3660
+Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/628-8185
+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javításacseréje, 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.
+Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron!
Tel: 20/9133-165
+Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
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),
pótvizsgára felkészítés, szintemelés egyéni órákban: 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)
+NÉMETTANÁR tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást
vállal. Tel: 30/274-1797
+NYÁRI AKCIÓS NYELVTANULÁS A STUDIO ONLINE NYELVISKOLÁBAN!
GYERE EL ÉS REGISZTRÁLJ 2 INGYENES ANGOL ÓRÁRA MINDENFÉLE
KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL! Gödöllő, Állomás tér 5. 06/70 670 4097
+ÁLLÁSINTERJÚRA KÉSZÜLSZ? SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGED
ÖNÉLETRAJZOD MEGÍRÁSÁHOZ? NEM TUDOD, HOGY MELYIK
NYELVVIZSGA A LEGMEGFELELŐBB SZÁMODRA? VÁLASZD 4X45
PERCES SZEMÉLYRE SZABOTT TRÉNINGÜNKET 12,500 FT-OS ÁRON!
Studio Online Nyelviskola 06/70 670 4097, Gödöllő, Állomás tér 5.
+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten minden
korosztálynak. ORIGO, GOETHE, ÖSD, TELC nyelvvizsga felkészítő.
Nyári intenzív. KOLLARICS KATALIN 30/611-0036
+Matektanárt keres középiskolás gyermekének? Olyat, akihez
szívesen jár, ahol végre megérti és egy kicsit meg is szereti a
matekot?! Nyáron is! +36 20 359 1196
+INTENZÍV ISKOLAELŐKÉSZÍTÉS fejlesztőpedagógussal, hogy az iskolakezdés könnyebb legyen. Dr. Kiss Tel. 28/415-998, 20/388-4953
EGÉSZSÉG
+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a
kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~
MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: 30-851-8763
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+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

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

+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,
gyermek- és MIAOMEI masszőr. Érd: 70/522-4063

+BOGÁCSON hétvégi ház nyaralásra, horgászásra kiadó. Ár megegyezés szerint. Érd: 70/458-1698

ADÁS~VÉTEL

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+CSEMPEKÁLYHÁKAT BONTÁSBÓL VESZEK! Tel: 70/248-4503,
este: 28/412-262
+SZÁRAZ AKÁC TÜZIFA ELADÓ. Gödöllőn ingyenes kiszállítással.
20/2922-405
+HÍZÓ ELADÓ GÖDÖLLŐN. Tel: 06-30-215-0049
EGYÉB
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

+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

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

ÜDÜLÉS
+KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR! Szakképzett pedagógusok
szerveznek a nyári szünet idejére több alkalommal, 8-10 éves
gyermekek számára, életkoruknak megfelelő, tudományos-megismerő tevékenységre alapozó szabadidőtábort, érdekes kiegészítő
programokkal. Időpontok: július 9-től, ill. augusztus 6-tól és 13-tól
reggel 8 órától 16 óráig. Helyszíne: Gödöllő, Művészetek Háza.
Napi háromszori étkezést biztosítunk meleg ebéddel. Részvételi
díj: 16eFt. Több alkalomra és testvérekre kedvezményt biztosítunk. Érdeklődés, jelentkezés: 30-210-5058

+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
+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
+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
+Két hete ellopták a gödöllői tesco-ban női táskámat az irataimmal együtt. Nyomravezetőnek, megtalálónak jutalmat adunk. Tel:
70/236-5494
+HÍZÓ ELADÓ GÖDÖLLŐN. Tel: 06-30-215-0049

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
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JÚLIUS 18.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Mezei Gézáné, Palotakert 9.,
Zelnik Péter, Palotakert 9.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Centner János, Öreghegyi u. 6.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Monori Kristóf, Százszorszép
u. 46.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Majer Zsuzsanna, 2660 Balassagyarmat, Bartók B. u. 20.,
Szilágyi Lászlóné, Százszorszép u. 1., Szűcs Béláné, Szt. János u. 21/b.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Mészáros Péter,
Barackos u. 4.

Utazni jó

Zanzibár, ahol a luxus
megfizethető
Jumbo! Így hangzik a szuahéli köszöntés a
nap bármely szakában. Nagyon kedvesen,
őszinte mosollyal fogadják a helyiek a Tan‐
zániához tartozó kelet‐afrikai szigeten a ven‐
dégeket. Ez a trópusi paradicsom számos ka‐
ribi sziget természeti szépségeivel jogosan
veszi fel a versenyt, hiszen az itt található
vakítóan fehér homok, a türkizkék tengervíz
és az óceánba dőlő pálmafák mesés képet
festenek elénk. A főváros, Stone Town óvá‐
rosának képe szinte alig változott az elmúlt
200 évben, a XIX. században jellemző szuahé‐
li, indiai és európai építészeti stílusok ke‐
verednek az épületeken ( Unesco világörök‐
ség ). Zanzibár a szomszédos Pemba szigeté‐
vel együtt számos hazánkban is kedvelt fű‐
szernövény termőhelye, ilyen például a
szegfűszeg, fahéj, szerecsendió, gyömbér és
alapvető ízesítőszerünk, a bors mindenféle
változata. Igazi kalandtúra felfedezni a fű‐
szerek színes világát, aztán pedig látogatást
tehetünk a Jozani esőerdőben, mely termé‐
szetvédelmi területet a vörös mahagóni fán
kívül a vörös colobus majmok tettek híressé.
Az éghajlat természetes velejárója, hogy az
útmentén autókázva jobbra‐balra banánfák
illetve mangófák édes gyümölcsei teremnek.
A papaya, mangó, maracuja, és az igazi lédús
ananász ízét még most is a számban érzem,
minden étkezés kötelező része a gyümölcstál.
Az anyaországba, Tanzániába érdemes egy
szafaritúrára átrepülni, hogy eredeti élő‐
helyükön csodálhassuk meg az elefántot,
oroszlánt, vízilovat, zsiráfot és a zebrát, no
meg természetesen a többi állatot. A rövid
szafarik között a legtöbb élményt adó az,
amely nem csupán a szárazföldi állatok
között vezet, hanem egy vízitúrát is magában
foglal.

Igaz a sziget infrastruktúrája kissé el‐
maradott, azonban a luxus ide is „beköl‐
tözött”, hogy az igényes turistáknak magas
színvonalú kényeztetésben lehessen részük.
Akár kalandokra, akár pihenésre vágyik, nyu‐
godt szívvel ajánljuk Zanzibárt a szuahéli
mondás szellemében: Hakuna Matata, vagyis
minden rendben!
(GT)
Sissy Utazási Iroda ajánlásával

