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Díszpolgári kitüntető oklevelet vehetett át
augusztus 20-án Oszvald Marika Jászai
Mari-díjas operett-énekesnő.
(3. old.)
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Az ausztriai Bad Ischl polgármesterének
meghívására Gémesi György részt vett a
Ferenc József születésnapja alkalmából
rendezett ünnepségeken.
(6. old.)

Egyéniben 12., csapatban 5. helyen végzett
Lázár Zoltán a németországi Riesenbeckben megrendezett négyesfogathajtó-világbajnokságon.
(8. old.)

Szent István király ünnepén – Augusztus 20.

Külhoni fiatalok

„Nincs más út, csak Európa”

Gödöllőn

A főtérre érkezőket a Gödöllői Fúvószenekar zenéje fogadta, amelyet Ella
Attila vezényelt. Az önkormányzati
ünnepség a cserkészek érkezésével
kezdődött, akik behozták és felhúzták
a nemzeti színű lobogót, majd Annus
Réka énekelt. Ezt követően Sivadó
János görög katolikus parókus, Albert Gábor evangélikus és Tar Zoltán református lelkészek megáldották
az új kenyeret, amit Gémesi György
polgármester szelt meg.

Második alkalommal látta vendégül Gödöllő a Külhoni Magyar Fiatalok Találkozóját.

Fotó: Korondi Judit

Szent István a több mint ezer
esztendős magyar történelem
legkiemelkedőbb alakja, aki lerakta a magyar államiság alapjait, aki korát gondolkodásában és cselekedeteiben megelőzve látta és belátta, hogy
nincs más út, csak Európa.
Megkereste és sokszor kompromisszumok árán is, de megkötötte azokat a szövetségeket, aminek eredményeképpen Európa részévé, később
Európa meghatározó részévé
váltunk és ez más nemzetek
részéről méltó elismerést és
tiszteletet váltott ki – hangsúlyozta dr. Gémesi György polgármester a főtéren hétfő este
megrendezett ünnepségen tartott beszédében. Szent István
király ünnepén Gödöllőn több
ezren vettek részt.

Az ünnepi beszédet követően a
Rokka együttes adott koncertet. Az
ünnepség tűzijátékkal fejeződött be,
ami után Sóki Ferenc tárogatózenéje
kísérte el a hazaindulókat.
Gémesi György ünnepi beszédében
kiemelte, hogy Szent István kiszámítható, biztonságos jogi keretek között
teremtette meg az országépítés, a gaz-

Augusztus 14-én három kontinens
több mint tíz országából érkeztek Gödöllőre nemzeti kultúránk hagyományait, értékeit ápoló középiskolás korú fiatalok, akik a Szent István Egyetem Kollégiumaiban nyertek elhelyezést. A program megnyitóját a Művészetek Házában tartották, a sportna-

dasági fejlődés alapjait, olyan alapokat, melyek nélkül hosszú távú fennmaradás, mai szóval versenyképesség
elképzelhetetlen. Mindezt egy európai
szövetségi rendszer részeként, mely biztos hátteret adott törekvéseinek.
Véget vetett a felelőtlen kalandozásoknak, nem ment neki a túlerőnek.
Tudta, hogy a fennmaradás hosszú tá-

vú esélye csak egy nyitott, a nemzetek sokszínű kultúráját elismerő, de
természetesen az önállóságot megtartó, nemzetközi gazdasági, politikai
együttműködést is magában foglaló
stratégia esetén van meg, miközben
felszámolta az ezzel ellentétes harcos
„koppányi” törekvéseket.

pot az egyetemen, majd 18-án gálaesten mutatkozta be a művészeti csoportok a főtéren. Ezen kívül a fiatalok
eljutottak az ország számos más településére is.
A Művészetek Háza színháztermében tartott megnyitón Dóka Tibor
Gyula, a rendező Hungarofest igazgatója kérte a fiatalokat, hogy a találkozó után is térjenek majd vissza
rendszeresen Magyarországra és
ápolják az együttlét során kialakuló új
kapcsolatokat.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon)
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2 Gödöllői Szolgálat

Külhoni Magyar Fiatalok Találkozója

Ingyenes használati jogot kap az állam

Gödöllő, a kapcsolatteremtés városa

A gödöllői járás így is nagy lesz

(folytatás az 1. oldalról)

Répás Zsuzsanna a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára kifejtette: a nyári találkozó lényeges
mondanivalója, hogy átélhetik a fiatalok nemzetünk összetartozását, a magyarság egységét Magyarország közepén. Láthatóvá válik számtalan kapcsolat, amely összeköti, egyben tartja nemzetünk közösségét. Egyesít egyedülálló
anyanyelvünk, közös ünnepeink, szokásaink és jellegzetes vérmérsékletünk,
kreativitásunk és gondolkodásmódunk.
Dr. Gémesi György polgármester
köszöntőjében elmondta: Gödöllő a
magyar polgármesterek világtalálkozóinak és immár a Külhoni Magyar Fiatalok Találkozóinak házigazdájaként a
magyarok közötti közvetlen kapcsolatteremtés városává vált. Reméli, tette
hozzá, hogy a rendezvény ide fog kötődni a jövőben is. Az önkormányzat
igyekezett Gödöllőt olyan nyitott várossá fejleszteni, mely sokféle, igényes
rendezvénnyel várja látogatóit.
A polgármester arról is szólt, hogy a
külhoni fiatalok a magyar európai uniós
elnökségi félév volt sajtóközpontjába
érkeztek, majd a királyi kastélyt megtekintve megcsodálhatják a tavalyi ese-

ményre felújított gyönyörű termeket is.
Fontos, emelte ki a továbbiakban, hogy
az anyaországon kívül élő magyarok is
erősítsék nemzetünket képességükkel,
tehetségükkel. Majd arról beszélt, hogy
hosszú évtizedek óta immár mindenki

számára elérhető lehetőség a mindennapos
kapcsolattartás a világ
bármely részén élő magyarokkal telefonon,
számítógépen keresztül.
Ezek az eszközök azonban nem pótolhatják a
személyes találkozások
élményét. A Külhoni
Magyar Fiatalok Találkozója éppen erre teremt lehetőséget azzal
is, hogy mindenki megmutathatja, szülőföldjén, otthoni környezetében mi-

lyen magyar értékeket ápol. S az egy
hét elteltével tényleg érdemes lesz
használni a telefont, a számítógépet a
kapcsolatok ápolására, elmélyítésére.
A megnyitó ünnepség a
Szeret Együttes, P. Szabó
Dániel cimbalomművész
és Berecz András
ének- és mesemondó fantasztikus előadásával
teljesedett ki, aminek a végén mindenkit megénekeltettek a fellépők. A
program gödöllői
városnéző sétával
folytatódott.
Csütörtökön az olimpia
szellemében telt az egész nap
a Szent István Egyetemen. A
fiatalokra ügyességi, erő- és gyorsasági
versenyek vártak, de aki akart, az részt
vehetett sakkversenyen, focibajnokságon vagy „kismotor”
versenyen is. Hogy a
nap kerekebb legyen,
az ifjúság számára
rendeztek body building bajnokságot és
szépségversenyt is,
valamint megválasztották Mr. és Miss
Olimpiát is. A nap során Növényi Norbert, egykori olim-

piai bajnok birkózó is ellátogatott és tartott élménybeszámolót a fiataloknak,
valamint a szarajevói fiatalok részvételével táncbemutatót is láthattak az
egyetemi sportcsarnokba
kilátogatók.
A gödöllői főtér szombati gálaestjén magyar
népdalokat és -táncokat
mutattak be a több száz
fős közönségnek. Időnként érezni lehetett, hogy
többeknek már nehezebben megy a magyar beszéd, de a színpadon szívvel-lélekkel
mutatták be tudásuk legjavát. A fiatalok kárpátaljai, moldvai, erdélyi, délvidéki, felvidéki és magyarországi táncokat mutattak be, s elhangzott csángó
népmese is.
A Külhoni Magyar Fiatalok Találkozójának eseményeiben harmoniku-

san ötvöződtek a közösségi együttlétek
és a művészeti fesztiválok jellemzői. A
program lehetőséget adott a meghívottaknak, hogy egy héten keresztül anyanyelvi környezetben legyenek és olyan
történelmi, művelődéstörténeti ismeretekkel gazdagodjanak, melyekhez otthon nem juthatnak hozzá.
A művészeti együttesek bemutatkozása mellett közművelődési és szórakoztató programok színesítették a hazánkban töltött hetet. A fővárosban a
Mesterségek Ünnepén, valamint az augusztus 20-ai nemzeti ünnep rendezvényein is láthatta a nagyközönség a fiatalokat.
(l.t.-t.a)

Megújul a fővárosi és agglomerációs kötöttpályás tömegközlekedés

Jelentősen átalakul a gödöllői HÉV is?
A fővárosi önkormányzat jelentős európai uniós forrásokat felhasználva
mintegy 800 milliárd forintot költene
Budapest és a hozzá tartozó agglomerációs tömegközlekedésének fejlesztésére 2014–2020 között – így a gödöllői HÉV vonalára is. A főváros a
projektek előkészítésére már most kapott 3.1 milliárdot a kormánytól.
Talán a legnagyobb léptékű átalakításnak éppen a 2-es („piros”) metró
és a gödöllői HÉV Örs vezér téri –
föld alatti – összekötése ígérkezik. Az
elképzelések szerint az alsó vezetékes
üzemmódra alkalmas metrószerelvények a teret átszelő alagút után felső
vezetékes, felszíni gyorsvasútként
közlekednének. (A 2-es metróvonalra
vásárolt Alstom-kocsik erre nem ké-

pesek. A vonal teljes járműcseréje viszont még az idén lezajlik.) Az összekötésre két lehetőség kínálkozik: a
metró a Stadionok állomás után is a
föld alatt maradna, vagy a pálya lábakra emelkedve szelné át a Kerepesi
út és a Fehér út kereszteződését, majd
egy ideig így is haladna tovább a jelenlegi HÉV-vonalon. A szintbeli kereszteződéseket a forgalom gyorsítása
érdekében többszintűvé tennék.
A gödöllői HÉV esetében azonban
nem csak Budapesten, hanem városunkban is komoly gondok akadnak a
közlekezéssel. A HÉV gyakorlatilag
kettészeli városunkat, fennakadásokat okozva a szabadság téri kereszteződésben és a 3-as számú főúton, a
Palotakertnél. Nagy szükség lenne a

sínek lesüllyesztésére a földfelszín
alá. (A MÁV-val együttműködésben
közös terminál kialakítása van tervbe
véve a gödöllői HÉV-végállomáson.)
A tervezések során – csatolt elemként – P+R-parkoló épülne az M0-s
közelében, ahonnan az új vonalon
húsz perc alatt elérhető lenne a belváros. A projekt előkészítésére 639 millió forintot kapott a BKK, míg a megvalósítási költséget 150 milliárd forintra becsülik.
A szakértők szerint is csak a jól
előkészített projektek nyerhetnek uniós támogatást. Ehhez pedig pontos információk szükségesek a tulajdoni viszonyokról, a terület közműveiről,
részletes műszaki tervek és pontos
költség-haszon elemzés.
(A)

Gödöllő és környéke esetében az 1965
előtti verzióhoz nyúl vissza a kormányzat – így mégsem a városunk nevével
fémjelzett lesz az ország legnagyobb lélekszámú járása a közigazgatás régi
szintjének feltámasztása révén. (Az
aszódi járást 1965-ben csatolták a gödöllőihez; az akkori járási rendszer 1983
végén szűnt meg.) Az új járások kialakításának elveiről és az előkészítés feladatairól 2011. szeptember 1-jén döntött
a kormány, jövő januártól országszerte
175 járási, a fővárosban pedig 23 kerületi hivatal kezdi meg működését.
A januárban közzétett tervezethez
képest hárommal több, 18 járásközpont jön létre az 1,2 milliót meghaladó
lélekszámú Pest megyében. A három
új, az aszódi, a nagykőrösi és a vecsési
járásközpont az érintett települések
lobbizásának köszönhetően került fel a
listára, írta az MTI. A veresegyháziak
viszont nem jártak sikerrel, amikor önálló járás kialakításáért vagy a váci járáshoz sorolásért emeltek szót.
A Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium portáljának januári tájékoztatása szerint a 187 települést magában foglaló, több mint 6300 négyzetkilométeren elterülő megyében 15
járást alakítottak volna ki: a budakeszi,
a ceglédi, a dabasi, a dunakeszi, az érdi, a gödöllői, a gyáli, a monori, a
nagykátai, a pilisvörösvári, a ráckevei,
a szentendrei, a szigetszentmiklósi, a
szobi és a váci járást.
A legnagyobb lélekszámú járás a
gödöllői lett volna (178.381 lakos),
míg a legkisebb (12.350 fő) a majdani
szobi járás. Most viszont szinte (területileg – a szerk.) megfelezték a gödöllői járást, északi részében létrehozva az aszódi járást, illetve egy új járási
hivatalt.
A területi közigazgatásért felelős államtitkár szerint senkinek nem jelent
majd ügyintézési nehézséget a járások
kialakítása, annak ugyanis éppen az a
célja, hogy az állampolgárok egyszerűbben és gyorsabban intézhessék el az
ügyeiket. Szabó Erika ezt azután nyilatkozta az MTI-nek, hogy a Blikk arról
írt, rosszul járnak azok, akik nem valamelyik járási székhelyen laknak, jövőre
ugyanis akár többórás utazással is járhat
bizonyos ügyek elintézése.
Az államtitkár teljes félreértésnek
vagy az állampolgárok szándékos ijesztgetésének nevezte a cikkben foglaltakat,
álláspontja szerint ugyanis nincs szó arról, hogy a járások jövő január 1-jei létrejöttével bárkinek is nehezebb lenne a
dolga vagy többet kellene utaznia. A járási rendszer kialakításának éppen az a
célja, hogy az állampolgárok egyszerűbben és gyorsabban intézhessék ügyeiket – mondta; hozzátéve, hogy a területi
közigazgatás teljes átalakítása 2013 végére fejeződik be, amikor az egyablakos
ügyintézéssel egy helyszínen, a kormányablakokban lehet majd intézni
minden, az állammal kapcsolatos hatósági ügyet.
A járásokhoz nem önkormányzati
feladatok kerülnek át, hanem a polgármesteri hivatal élén dolgozó jegyző bi-

A Magyar Közlönyben megjelent, a
2013. január elsejétől működő járási
hivatalok székhelyét és illetékességi
területét tartalmazó lista szerint a Gödöllői Járási Hivatal székhelye Gödöllő. Az ide tartozó települések: Csömör,
Dány, Erdőkertes, Gödöllő, Isaszeg,
Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel, Szada, Valkó, Vácszentlászló, Veresegyház és Zsámbok.
zonyos államigazgatási hatáskörei, melyek esetében eddig is célszerűbb lett
volna, ha azokat az állam a saját szervezetrendszerén keresztül látja el – magyarázta Szabó Erika. A jegyzőnél olyan
feladatok maradnak, amelyeket a helyismeret miatt indokolt, hogy ő lásson el.
A rendelet melléklete szerint a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amelyek az
átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosítják, 2013. január 1jén a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek. Az állam és az önkormányzatok az ingyenes használati jog
alapításához, a törvény alapján egyéb
jogcímen átkerülő vagyonelemekhez
kapcsolódó részletkérdésekről, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról megállapodást kötnek.
A megállapodás célja a korábban
ezen feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog
ingyenes használati, illetve egyéb jogcímen történő átadás feltételeinek, az
ehhez kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása.
Mint a Népszabadság ide vonatkozó
cikkében fogalmazott: „Rekvirál az állam, s mindenestől viszi a nem kis részben önkormányzati pénzekből kialakított okmányirodákat, de igényt tarthat
más helyiségekre, irodabútorokra és informatikai eszközökre is.”
Tolerálható, hogy az állam a saját feladatait saját hatáskörben kívánja ellátni,
de sem elég idő, sem elég információ
nincs a változtatások korrekt végrehajtásához, mondta dr. Gémesi György polgármester. Még az aszódi járás kialakításával is aránytalanság kerül a rendszerbe, hangsúlyozta, hiszen ott 30 ezer,
a gödöllői járásban pedig 140 ezer ember él. Ismeretlen, hogy hogyan alakul
az állam és az önkormányzatok közötti
forrásmegosztás; egyáltalán, milyen bevételek maradnak az önkormányzatoknál. Az államhoz épületek, informatikai
eszközök kerülnek át az önkormányzatoktól, de még nem dőlt el, kik és hol látják el a feladatokat, hiszen álláshelyeket
vesznek át. Feltételezhető, hogy átveszik a szakembereket is, de a kormányhivatal vezetőjének – aki pártember –
ebben vétőjoga van. A polgármester azt
is bírálta, hogy a szakmai feladatokat ellátó járásokat politikusok fogják vezetni. Kinevezésükbe a terület önkormányzatai nem szólhatnak bele. A közigazgatási reformhoz hosszabb időre és igényesebb előkészítésre, biztonságos finanszírozásra lett volna szükség. Félő,
hogy a lakosság kritikája akkor is az önkormányzati vezetőket éri, ha rosszul
(l.t.)
működnek a járási hivatalok.

Átadták a Lidl áruházat
Új, minőségi szolgáltatással bővült Gödöllő kínálata. A Dózsa György úti kereskedelmi területen csütörtökön reggel
megnyitotta kapuit Magyarország 153.
Lidl áruháza. A legújabb hazai Lidl
áruház 1400 négyzetméteren fogadja a
vásárlókat, az áruházlánctól megszokott
magas színvonalon, amihez egy látványpékség is párosul. A gödöllői Lidl
dolgozóinak zöme városunkból kerül ki.
(t.a.)
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Szent István király ünnepén

„Nincs más út, csak Európa”
(Folytatás az 1. oldalról)
Stratégaként hosszú távon tudott gondolkodni, látni, cselekedni és ehhez
megtalálta az akkor sok problémával
küszködő, egyéni érdekektől és belső
feszültségektől sem mentes hazai környezetben a szövetségeseket, mai
szóval a partnereket.
Belső és külső szövetségi politikájával teremtette meg országépítéséhez a stabil hátteret, aminek eredményeképpen, bár sok-sok küszködés és
kínlódás, siker és kudarc, bánat és
öröm és több mint ezer esztendő után
is vagyunk és létezünk mi, magyarok
a Kárpát-medencében.
Ezt ünnepeljük évről évre színes
programokkal, parádékkal, Európában is elismert tűzijátékkal. És így
van ez rendjén, hiszen van kire büszkének lennünk országunk születésnapján.
De pont a “szentistváni” életmű
kötelez bennünket minden esztendőben egyfajta összegzésre. Hol tartunk? Hová jutottunk? Merre megyünk?... Tudunk-e meríteni és ha
igen, mit a “szentistváni” örökségből... vagy nincs is erre szükség, mert
ez inkább csak nosztalgikus igény, és
nem ad választ a mai kor kihívásaira?
Aki áttekinti Szent István életművét, tudja, hogy annak minden része
hordoz magában aktuális üzeneteket.
Sőt talán még időszerűbb néhány kérdésben, mint bármikor.
És itt nem csak a “szentistváni” értékrendre gondolok, amit fiának, Imre
hercegnek írt intelmeiben fejt ki a
legkonkrétabban, és aminek figyelembe vétele és aktualizálása nélkül
nem lehet egy építkezés alapjait letenni, hanem arra is, hogy a “szentistváni” stratégia és gondolkodás nélkül minden jó szándékú cselekedet
zsákutca!
Ha valaki egy ország újjáépítését,
átszervezését határozza el, akkor az
első a “szentistváni” értékrenden alapuló alapok letétele, a második a stratégia. A nemzet érdekeinek elsődlegessége mellett a külső és belső
szövetségi politika, egyszerűen fogalmazva partnerség!”
Beszéde folytatásában a polgármester rámutatott arra, nem lehet
mindenki az ellenségünk, nem lehet
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és nem kell szabadságharcot folytatni
ott, ahol nincs háború; nem lehet csak
kommunikációs trükkökkel manipulálni milliókat; nem lehet minden érdeket és értéket lesöpörni az asztalról,
mert a hatalom megtartása azt kívánja. Nem lehet átlépni a jogállamiság
határait, még ha oly könnyen is
megy a kétharmaddal; nem lehet
megspórolni a párbeszédet, az egyeztetéseket; a többségnek gesztusokat
kell gyakorolnia a kisebbséggel
szemben mert csak ő tud és ezt kívánja a nemzet hosszú távú érdeke. Ahogyan Szent István mondja fiának:
“Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen, harag és gyűlölködés nélkül.... a
király koronájának legszebb ékszerei
a jótettek: ezért illő, hogy a király
igazságossággal és irgalmassággal,
valamint a többi keresztény erénnyel
ékeskedjék. Minden nép a saját törvényei szerint él: add meg az országnak
a szabadságot , hogy aszerint éljen”.
Nem kell mindig kitalálni, mi jó
nekünk, nem kell mindig azt mondani, hogy csak én tudom mi kell nektek, nem kell mindig azt gondolni,
hogy a magyar nem tud józanul gondolkodni. Nem kell Budapestről irányítani a határon túli nemzetrészeket,
had döntsék el ők, merre mennek.
Miért kell a helyi közösségek, önkormányzatok önállóságát, autonómiáját
korlátozni, miért kell a szakmai szempontok felé rendelni a politikai elvárásokat, miért nem hiszik el, hogy a
helyi közösségek tudnak felelősen
dönteni és hatékonyan gazdálkodni a
javaikkal, miért kell már megbukott,
leépített igazgatási struktúrákat viszszahozni, miért kell jól gazdálkodó
települések vagyonát elvenni és egy
újra államosítás részeként a nagy közösbe vinni, miért nem hiszik el,
hogy a helyi közösségek érdeke is a
siker, ami megalapozhatja egy politika hosszú távú sikerét?
Ez, ami itt és most van, az minden
de nem stratégia. Nem hordozza magában a „szentistváni” országépítés
szikráját sem. És a következménye a
stratégia nélküli, erőből eldöntött rögtönzéseknek és a kapkodásoknak egy
törékeny, a külső hatások ellen valós
védelmet nyújtani nem tudó, kiszolgáltatott, versenyképtelen nemzet, az
alkotmányosság kereteit túllépő, egy-

A képviselő-testület az idén Oszvald
Marika Jászai Mari-díjas operetténekesnőt tüntette ki a Gödöllő Város Díszpolgára címmel. A kitüntetést dr. Gémesi György polgármester adta át a Művészetek Háza konferenciatermében tartott ünnepi ülésen, augusztus 20-án.
A testületi ülés a Himnusz éneklésével kezdődött, majd a díszpolgári
cím átadásával folytatódott. A képviselő-testület Oszvald Marika kiemelkedő színészi és operett-énekesi
tevékenységét, közéleti munkáját és
Gödöllő iránti elkötelezettségét elismerve adományozta számára a város
legmagasabb kitüntetését.
Oszvald Marika a Halhatatlanok
Társulatának örökös tagja. Szülei révén iskolás kora óta sok időt töltött
színházban, de közgazdasági középiskolában szerzett érettségit. Ezután a Színház- és Filmművészeti
Főiskolára jelentkezett, de nem vették fel. Egy évet töltött a Szegedi
Nemzeti Színházban. A szezon végén megkapta a Nem élhetek muzsikaszó nélkül darabban Birike
szerepét. 1972-től napjainkig a Fővárosi Operettszínház elismert tagja.
1974-ben végzett a főiskola operettmusical szakán. A szubrett szerepekre ma sem keresnek mást, hanem inkább átírják a szerepet, hogy lelkes
közönségét újabb sikerekkel kápráztassa el. Mint az őt bemutató filmben
elmondta, bensőséges családi légkörben nőtt fel, temperamentumos
édesanya és filozofikus édesapa segítette felnőtté válását, akiknek a
mai napig hálával tartozik.

A hetvenes évek végén vásárolt Gödöllőn telket, azóta kertjében készül
a szerepekre, közben sző, varr és
barkácsol.
A színjátszást csapatmunkának tekinti; szorgalommal és alázattal

ami arra enged következtetnem,
hogy jelentékeny személyként tartanak számon Gödöllőn. Mindig arra törekedtem, mert arra is neveltek,
hogy hasznos legyek a társadalom
számára. Köszönöm a méltatást, ami
váratlanul ért, ami nem a művész társadalomból, hanem a polgári világból érkezett.

igyekszik megfelelni a követelményeknek. Amerikától Ausztráliáig
beutazta a Földet, de a hazaérkezést
tekinti a legboldogabb pillanatnak.
Oszvald Marika sosem felejti el
megemlíteni Gödöllőt, életútja példaként szolgálhat Gödöllő közösségének.
A szeretet mindig nagyon meghat –
mondta a díj átvétele után Oszvald
Marika. – Most olyan érzésem van,
hogy nem csak én szeretem Gödöllőt, hanem Gödöllő is nagyon
szeret engem. Az emberek szeretetét
munkám során mindennap érzem.
De a mostani különleges alkalom,
mert olyan piedesztálra emelnek,

Az ünnepi ülésen a képviselőtestület megerősítette Remsey Jenő
festő és grafikusművész (18851980) 1977-ben a városi tanács által
adományozott díszpolgári címét.
Remsey Flóra textilművész a család
nevében mondott köszönetet a gesztusért és azért, hogy a város a közelmúltban eseménysorozattal tisztelgett munkássága előtt a művész születésének 125. és halálának 30. évfordulóján.
Az ünnepi műsorban közreműködött
Herczenik Anna operaénekes, Géczi
András, a Fiatal Művészek Egyesületének énekese, valamint Szegedi Veronika és Lénárt Gábor táncos.

re több belső feszültséggel terhelt,
sokszor a működőképesség határán
lévő ország.
Ahhoz, hogy megvalósítsuk az országépítés XXI. századi modelljét,
vissza kell térni a “szentistváni” gyökerekhez és meg kell határozni konszenzus alapján, a nemzetstratégia részeként, azt a nemzeti minimumot az
oktatás, a kultúra, az egészségügy és
a szociális ellátás területén, amit nem
írhatnak felül holmi párt- és egyéni
érdekek. Meg kell erősíteni az önkormányzatok önállóságát és újra kell
gondolni a közigazgatás átszervezését is. Újra meg kell találni helyünket
Európában és a világban és elkerülhetetlen mielőbb egy nemzeti kiegye-

zés. Meg kell állítani a népességfogyást és a fiatalok kivándorlását. Ehhez olyan politikai, jogi és gazdasági
hátteret kell biztosítani, ami biztonságot és kiszámíthatóságot ad minden
magyar számára.
Ünnepi gondolatait a következőképp zárta Gémesi György: A néhány
napja véget ért XXX. Nyári Olimpiai
Játékokon a magyar sportolók hatalmas sikert és elismerést hoztak hazánknak. Két héten keresztül egyként
tudtunk drukkolni, örülni és bánkódni
a történteken. Összekovácsoltak bennünket a kitűnő eredmények és a kiváló sportemberek. Az éremtáblázaton elért kilencedik hely bebizonyította, hogy sokkal nehezebb körül-

mények között készülve is még mindig versenyképesek vagyunk néhány
sportágban a világgal. Ahhoz, hogy
valóban a “szentistváni” alapokon újra építkezzünk hasonló elszántságra,
akaratra, kitartásra van szükség.
De nélkülözhetetlen a közéletben
egy felkészült, tisztességes, a hatalommal élni tudó, azt alázattal “használó” egyéni és pártpolitikai érdekeket háttérbe szorító, nemzetben gondolkodó, hiteles sportnyelven szólva
Csapat... csupa nagybetűvel. Ha lesz
ilyen, biztos vagyok benne, hogy újra
összekovácsol sokunkat, mint ahogyan ezt sportolóink az olimpián tették.

Gödöllő új díszpolgára: Oszvald Marika

Fotók: lt, rk, ta
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Kultúrák közti összefogás

Indonézia gödöllői szemmel
Az Indonéz Művészeti és Kulturális Ösztöndíj részeseként április elején indultam Indonéziába, ahol három hónap erejéig
alkalmam nyílt bekapcsolódni
az ottani élet mindennapjaiba
és betekintést nyerni az indonéz kultúra sokszínűségébe.

konyhájuk azonban nem sokban hasonlít a miénkre, a napi háromszori
főtt rizs nem egy európai gyomornak
való. Találtam azért kedvemre valót
az ottani konyhában is, a palacsintához hasonlító „rotih maryam” felidézte számomra a hazai ízeket, a „sate”
nevű szójafasírt pedig egy eddig szokatlan ízvilágba kalauzolt el.

Az indonéz külügyminisztérium egy
újszerű irányt követ a külkapcsolataiban: egy évente megrendezésre kerülő ösztöndíj keretében a világ minden
tájáról fiatalokat hívnak meg, és megpróbálják bemutatni nekik az országukat és a hagyományaikat. Korábban nem foglalkoztam Indonéziával,
ezért bátran mondhatom, hogy a külügyminisztérium kiváló munkát vég-

zett, a korábbi fehér folt helyett Indonézia egy színes mozaikká vált a térképemen.
A program keretében olyan dolgokba kóstolhattunk bele, mint a sajátos tánc és az európaitól merőben
eltérő zenei világ. Emellett számtalan
alkalmunk nyílt betekintést nyerni a
mindennapi élet olyan területeibe,
mint az indonéz média vagy a színektől duzzadó városi fesztiválok. A

Óriási élményt jelentett számomra,
hogy távoli vidékek lakóival ismerkedhettem meg. Olyan országokból
szereztem barátokat, mint a Salamonszigetek, ahol a bennszülöttek hagyományos módszerekkel mesterséges
szigeteket hoznak létre az óceánban,
és a falvakban még kevéssé terjedt el
a pénz, mint fizetőeszköz használata.
De ugyanígy gazdagított a dél-amerikai vagy az afrikai kultúrákkal való
személyes találkozás is.
Ahogy a Jáva szigetén elterülő
óriási metropoliszokat bebarangoltam, lépten-nyomon barátságos pillantások kísérték az utamat. Ismeretlen emberek köszöntöttek kedves
mosolyaikkal, és olyan közvetlenséget tapasztaltam meg, ami egészen lenyűgözött. A legkülönbözőbb helyzetekben is a legnagyobb természetességgel fordultak egymáshoz az emberek. Ennek a befogadó légkörnek is

Múltjának dokumentumait gyűjti az egyetem

Iratoktól a hangfelvételekig
A Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltára, valamint az Egyetemtörténeti Bizottság
Gyűjtsük együtt az egyetem történetét! címmel felhívással fordult az
intézmény volt és jelenlegi egyetemi
oktatóihoz, kutatóihoz, hallgatóihoz,
dolgozóihoz az egyetem jogelőd intézményei történeti múltjához kapcsolódó dokumentumok összegyűjtése és megőrzése érdekében.
Várják az egyetemi épületeket, ese-

ményeket, az oktatás és a hallgatói
élet pillanatait bemutató iratokat, plakátokat, aprónyomtatványokat, fényképeket, hang- és képfelvételeket,
valamint tárgyi emlékeket, oktatási
eszközöket.
Vállalják az egyetemtörténeti források, tárgyak végleges őrzését is, de
kérésre a felajánlott eredeti anyagokat
digitalizálás után visszajuttatják tulajdonosukhoz.
Az anyaggyűjtést egyetemi szinten

nagyban betudható, hogy az indonéz
nyelvtudásom eljutott egy társalgási
szintre.
Szeretném köszönetemet kifejezni
Gödöllő város vezetésének
és az indonéz nagykövetségnek, hogy támogatásukkal lehetővé tették számomra
ezt az utat. Egy életreszóló
élményt jelentett ez nekem,
amit remélhetőleg kamatoztatni is tudok majd. Bízom
benne, hogy a két ország közötti kapcsolatok a jövőben is
egyre mélyülni fognak. A kalandvágyó és nyitott fiataloknak pedig ajánlom figyelmébe ezt az
egyedülálló lehetőséget, amin keresz-

tül közelebbi ismeretséget köthetnek
egy olyan távoli világgal, mint a sok
meglepetést tartogató Indonézia.
Csigi Balázs

Kissné Bognár Krisztina, a Kosáry
Domokos Könyvtár és Levéltár főlevéltárosa fogja össze, aki a Gödöllőről érkező felajánlások feldolgozása
mellett felvilágosítással szolgál az
egyetemi emlékek átvételéről, további sorsáról. Az egyetem székhelyén
kívül működő karok esetében a kari
szakkönyvtárak várják a megmentésre érdemes történeti értékeket.
A történeti anyaggyűjtéssel kapcsolatban információ a SZIE Egyetemi
Könyvtár
szakkönyvtáraiban
a
http://lib.szie.hu/szakkonyvtarak és a
Kissne.Bognar.Krisztina@lib.szie.hu
címen kérhető.

Épségben hazaérkezett a Magyar Hidden Peak Expedíció 2012

Az idén senki nem tette a lábát a Gasherbrumok csúcsaira
Épségben hazaérkezett a 2012-es magyar Hidden Peak (Gasherbrum I) expedíció. A 8080 méteres hegy meghódítására szövetkezett csapat a kedvezőtlen időjárás miatt végül “csak”
valamivel 6400 méter fölé jutott,
ahogy ez történt idén az összes többi
nemzetközi expedícióval is.
Idén az alaptábort elérő nagyjából
180, különböző nemzetiségű hegymászóból eddig senki sem jutott fel a
Gasherbrum I-re és II-re, amelyre már
nincs is több lehetőség, mivel a szezon július végével lezárult.

A magyar hegymászók, Kiss János,
Suhajda Szilárd, a gödöllői Tóth
Csaba és Babcsán Gábor majdnem
két hónapot töltöttek Pakisztánban. A
cél a Hidden Peak meghódítása volt.
Az akklimatizációs gondokkal és
könnyebb sérüléssel is küszködő magyar mászóknak két tábort sikerült kiépíteniük, az elsőt nagyjából 5800,
míg a másodikat 6300 méteren.
Az utolsót 7100 méteren állították
volna fel, de ezt az időjárás már nem
engedte meg. A gyakori, és szerencsétlen ütemben érkezett havazás és

lavinaveszély miatt a felfelé vezető út
járhatatlanná vált. Ugyan idén a hegy
senkinek nem engedte a feljutást, az
elhatározás megmaradt. Bár a csapat
tagjai civil életük, családjuk mellett
még a szponzorok segítségével sem
tudják minden évben előteremteni az
expedícióhoz szükséges időt és pénzt,
még nem „végeztek” a heggyel, ha
újabb lehetőségük lesz, újra megpróbálják majd meghódítani azt.
Az expedíció gödöllői tagjával,
Tóth Csabával készülő interjúnkat
a következő számunkban olvashatják.
mv.hu

ISMÉT FŐZŐVERSENY A VÁROSI PIACON
SZEPTEMBER 22‐ÉN ISMÉT FŐZŐVERSENYRE LESZ
A GÖDÖLLŐI LOKÁLPATRIÓTA KLUB ÉS A VÁROSI PIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉBEN A PIACON
JELENTKEZNI LEHET A 36/30‐503‐0777‐ES TELEFONSZÁMON
A SZERVEZŐK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRNAK!

Meghívó – Történelmi Vitézi Rend
A Történelmi Vitézi Rend tisztelettel meghív minden érdeklődőt a
vitéz Nagybányai Horthy István Magyarország kormányzó‐helyettese
halálának 70. évfordulójára rendezett
megemlékezésre és koszorúzásra.
Időpont:
2012. AUGUSZTUS 24., 18 ÓRA
Helyszín:
A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY PARKJA A KISKORMÁNYZÓ SZOBRÁNÁL

Jótékonysági árverés a Szent János utcai óvoda játszóteréért
Tovább folytatódik a jótékonysági árverés a KEK
győztes Ferencvárosi Torna Club női kézilabdacsapatának a játékosai által aláírt mezéért. A befolyt összeget a Szent János utcai óvodának
ajánljuk fel, akik egy új játszótér építésére
fordítják a támogatást. A legmagasabb összeg
felajánlójának a mezt, annak tulajdonosa Szucsánszki Zita és egy magyar olimpikon adja át az
olimpia után. Licitálni a Lokálpatrióta Klub
facebook oldalán tudtok a Jótékonyság árverés
hírhez való hozzászólásokban. Köszönet a felajánlásért a kézicsapatnak és Pintér Zoltán képviselő úrnak.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A kérem és a köszönöm
Egyszer, már jócskán felnőtt
voltam, valaki arra intett:
mondd gyakrabban, hogy köszönöm. Azóta ügyelek erre.
Igyekszem mindent, amit kapok, amiben részesülök, jó
szót, gesztust megköszönni.
Korábban, úgy látszik, feltűnően
gyakran megeshetett, hogy figyelmen
kívül hagytam mások figyelmét.
Esetleg úgy éreztem: az jár nekem.
Nyilván ez idő tájt is előfordul, hogy
nem köszönöm meg, amit kéne. Nem
vagyunk hibátlanok. De legalább törekedjünk rá.
Amennyiben nem élünk lakatlan
szigeten, alkalmazkodnunk kell másokhoz. Hogy ne is csupán csak elviselhető, de kellemes legyen számunkra ez a földi lét. Az illemtankönyvek segítségünkre vannak ebben. Divat a jó modor – mondja egy
most megjelent könyv címe. Hogy divat lenne? Olyan sokan panaszkodnak a „mai fiatalok” modortalanságára. Ám, úgy vélem, a panaszáradat
előtt nem ártana a „mai öregeknek”
magukba nézni. Ők vajon szeretettel,
megértéssel tekintenek-e a fiatalokra? A legrosszabb hírű kamasz, fiatalember is szívesen köszön már
messziről, nyitja ki előttünk a liftajtót, adja át az ülőhelyet, veszi el a
kezünkből segítőkészen a nehéz csomagot, ha rendszeresen kedvességet
tapasztal tőlünk.
Ők, az ifjak még formálhatók. Nehezebb zöldágra vergődni a megkeseredett idősebb emberekkel. A
könyv Sértődés címszava alatti szö-

vegben azt olvashatjuk: ha semmiképpen sem sikerül megpuhítani,
jobb belátásra bírni a mindenben hibát keresőt, mindenért megsértődőt,
egyszerűen tartsuk magunkat távol
tőle.
Ábécé szerint veszi sorra a Divat a
jó modor kötet a tudnivalókat az
illemről. „Adatbank” a vendégekről,
Ajakrúzs, Ajándék… – így követik
egymást az első címszavak. Bármi
eszünkbe jut, könnyen megtaláljuk a
kezdőbetű alapján.
Találomra kinyitva a könyvet körülbelül a közepe táján, a keresztelővel kapcsolatos jó néhány címszó.
Már nem csak az ilyen esemény elébe
nézőket érdekelheti, hanem mindenkit, ami eztán következik. Kés és villa. Kéz a nadrágzsebben. Kézcsók.
Kézfogás…
Az élet minden területére, mozzanatára kiterjednek a szövegek. Lehet,
hogy sokan nem értenek vele egyet,
de én elégedetten olvastam a Papucs
címszó alatt: „Az pedig kisstílű modortalanság, ha a vendéglátó azt kéri
látogatójától, hogy vegye le a cipőjét,
húzzon papucsot…” Megtudhatunk
olyan érdekességet, honnét ered az
értelmetlennek tűnő szokás, hogy a
tüsszentőnek azt mondjuk: egészségedre. Hogy a barokk kor hozta magával a ma is érvényben levő tálalási
rendet…
Mikor illik és mikor nem telefonálni? És hogyan? Ez különösen sokakat
érinthet. Sok szó esik a vendégségekről. A társasági élet ezernyi buktatójáról. És persze öröméről. Az
utazás közbeni viselkedésről. A do-

hányzási szokásokról lassan már
nincs is mit megszívlelni, oly sok helyen, mondhatni, mindenütt tiltják az
élvezetes pöfékelést.
A német szerző kitér a különböző
nemzetekhez tartozók eltérő szokásaira is. A magyar fordító néha kiegészíti a jellegzetes magyar szokások
ismertetésével a szöveget.
Kis dolgozatom címét, „a kérem és
a köszönöm”-öt Szép Ernőtől, halkszavú, feltétlenül jó modorú költőnktől kölcsönöztem. Tőle, aki amikor
fordult a világ, már korántsem az ő finom stílusa volt a divat, a szocializmus építése dübörgött az irodalmi
művekben is, így mutatkozott be, szerényen: „Szép Ernő – voltam.”
Jelenleg megint „új világ” van az
egy-két évtizeddel ezelőttihez képest.
Ha a most ajánlott illemtankönyv
tanácsait betartjuk – betartanánk – ,
akár közelíthetnénk is a Szép Ernőihez.
(Sybil Grӓfin Schönfeldt: Divat a jó
modor)
-nád-

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.

Lengyelországban jártak a zeneiskola népi énekesei

Krumplifesztivál gödöllőiekkel
A gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola két népi énekes csoportja,
a Sercli ének kettős és a Cibri énekegyüttes képviselte városunkat és egyben Magyarországot is a lengyelországi Szczytno településen, a Visegrádi Alapítvány keretében rendezett folkfesztiválon, augusztus első hétvégéjén.
A testvérvárosi kapcsolatokra építő
rendezvényre Csehországból, Szlovákiából,
Lengyelországból és Magyarországról
érkezett
egy-egy együttes.
A Mazuri Tóvidéken
fekvő, festői kisvárosban rendezett Krumplifesztiválra a Gödöllői Lengyel Kisebbségi önkormányzat segítségével és szerve-

növendékeit Tápai Dóra kísérte el a
zeneiskola képviseletében, és Szabó
Lászlóné, a Lengyel Kisebbségi önkormányzat képviselőjeként.
cz

zésével jutottak el
énekeseink. Benedek Krisztina

Fotókiállítás az Erzsébet Szállodában

A Csönd hideg köve
Augusztus 16-án nyílt meg
Mészáros Annarózsa a Csönd
hideg köve című fotókiállítása
az Erzsébet Királyné Szállodában.
A művész – aki többek között a
gödöllői Duflex Fotográfiai Stúdió
Egyesület tagja – így vall a fényképezéshez fűződő kapcsolatáról:
Anyai ágon negyedik generáció óta
örökség a családomban a fényképészet művelése.
Tizenévesen még vonakodtam a

családi őrülettől”, de egy hollandiai
utazás során, fényképezőgéppel a
kezemben megértettem, megéreztem
ennek az édes-lágy-keser-boldog-nehéz szenvedélynek a valódi izét. Azóta a rabja vagyok. Azt hiszem, örök,
soha nem múló szerelem ez.
Mészáros Annarózsa 1984-ben
született Szegeden. Gyermekkorát

Jánoshalmán és Veresegyházon töltötte.
Gimnáziumi tanulmányai után a
Práter utcai, majd a kecskeméti fényképész iskolában szerzett hivatalos
jogosítványt a szakma művelésére.
három éve diplomázott a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem kommu-

nikáció-médiatudomány szakán. Alkotásai már számtalan egyéni és csoportos tárlaton is láthatóak voltak.
A tárlat szeptember 30-ig tekinthető
meg.
r
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Bad Ischl és Gödöllő szorosabbra fűzi kapcsolatát

A két város, ahol Erzsébet boldog volt
Bad Ischl és Gödöllő volt az a két város, ahol Erzsébet királyné igazán boldognak és szabadnak érezte magát. Az osztrák városban találkozott először unokatestvérével, későbbi férjével Ferenc Józseffel, itt volt az eljegyzése, és itt látta őt utoljára is. Gödöllő pedig a
szabadságot, az igazi otthont jelentette a magyar királynénak.
Hannes Heide, Bad Ischl polgármestere meghívására Gémesi
György részt vett az évente megrendezésre kerülő Ferenc Józsefszületésnapi parádén, amelyen magyar huszárok is felvonultak. Az
osztrák kisváros első embere elmondta, hogy nagyon régóta szeretnék, ha Gödöllővel szorosabbra fűzhetnék kapcsolatukat, hiszen
a két város történelmi múltja sokban hasonlít. Erzsébet királyné,
vagy ahogy ma egyre többen emlegetik, Sisi kultusza egyre erősödik és a turizmus szempontjából is jelentős.
Bad Ischl múzeumában, ahol egykor a császári pár eljegyezte
egymást, például idén októberig láthatók a gödöllői Czédly Mónika által elkészített Erzsébet királyné 12 darab korhű ruhái, köztük a
koronázási ruhával.
Az ünnepségen, amit a Kaiser-villában tartottak, Markus Habsburg, Ferenc József és Erzsébet dédunokája és Hannes Heide polgármester kiemelten köszöntette Gödöllő város vezetőjét, és kiemelték, hogy városunk lehet Bad Ischl második partnervárosa.
A november 17-én a Királyi Kastély lovardájában megrendezésre kerülő I. Erzsébet Bál díszvendége Markus Habsburg, vendégvárosa pedig Bad Ischl lesz.
(pts)

Az országzászló

Nem a királynénak, igen a szerelemre
A bécsi udvar előírásai szerint a királyné (császárné) udvarhölgyei csak
egyedülállóak lehettek. Ehhez Erzsébet is ragaszkodott, felolvasónőjét,
Ferenczy Idát sokszor kérte – intette
leveleiben: „Nem menj férjhez Kálmánodhoz!” Festetics Mária több
tisztelőjének, pl. Gemmingen bárót,
Rudolf trónörökös szárnysegédjét is
kikosarazta, csakhogy a királynét
szolgálhassa. Így cselekedett Sztáray
Irma is. Három udvarhölgy Hunyady
Karolina, Majláth Sarolta és Mikes
Janka nemet mondott az egyébként
nagyon szeretett és tisztelt úrnőjének:
a szerelmet választották.
Mikes Jankát Johannaként anyakönyvezték 1866. április 1-jén, Kolozsváron, de a legtöbben Jankának
szólították. Huszonnegyedik évét betöltve, 1890-ben került Erzsébet szolgálatába miután elődje, Majláth (Mailáth) Sarolta férjhez ment.
Rudolf trónörökös halála után szinte folyamatosan úton lévő Erzsébet
királyné főudvarmestere, báró Nopcsa Ferenc, hírét véve az új udvarhölgynek, aggódva írta Bécsbe Ferenczy Ida felolvasónőnek:
„Azt már aztán nem tudhatom,
hogy az új udvarhölgy hogyan fog aztán megfelelhetni a mostan bevett
szokásoknak.”
Mikes Jankát természetesen Bécsben hivatalosan és alaposan felkészítették szolgálatának ellátására. A spanyol etikett betartása mellett sokkal
fontosabbak voltak számára az Idától
kapott személyes tanácsok.
Amikor a felkészítés után Janka
munkához látott, még múlhatatlan bánat gyötörte a királynét. Fia, Rudolf
halálának első évfordulóján, Mayerlingben felszentelték a halottas szoba
helyén emelt kápolnát. Erzsébet a
szertartás alatt hősiesen tartotta magát, csak amikor kettesben maradt

Jankával, tört ki belőle a zokogás.
Néhány héttel később pedig, a királyné egyetlen és leghívebb barátja,
Andrássy Gyula hunyt el hosszú
szenvedés után. Az újabb sorcsapás
nem sokat váratott magára, a királyné
karjaiban meghalt nővére Nené, akit
eredetileg Ferenc Józsefnek szántak.
Janka szolgálatának nagyobbik részét
a vigasztalás, a hallgatás tette ki.
Remekül vette az akadályt, fiatalsága, derűje és fizikai erőnléte kifejezetten jó hatással volt a királynéra.
Egyszer például, az akkor ötvennégy
éves királyné a mai Bad Gastein közelében akart feljutni az egyik csúcsra, Mikes Janka és görög nyelvtanárfelolvasója kíséretében. Magától Ferenc Józseftől, az egyik Schratt Katalinnak írt levéléből ismerhetjük meg a
hegymászás történetétet.
„Ő (Erzsébet) tegnapelőtt, rettenetes melegben Mikes grófnővel és csak
egy hegyi vezető és a görög kíséretében d.e. 11 órakor kezdte meg a mászást és estére haza akart érni. Felérve
azonban egy váratlan vihar kerekedett
és ezért az éjszakát egy szénatárolóban a szénán alva töltötték. Egész nap
nem volt a tejen kívül semmi más táplálékuk.”
Bártfára, a nagyon várt gyógykúrára, 1895-ben Janka utazott a királynéval. A Bártfa és Vidéke július 2-án
megjelent száma írta:
„Bártfa város területén időzött Magyarország felséges királynője. Nincs
az a kincs, melyért cserében adnók
azt a boldogító öntudatot, hogy köztünk időz Magyarország Védangyala,
a felséges Királynő. Áldás érkezésén!
Áldás tartózkodásán!”
A monarchia idején divat volt,
hogy a híres gyógyfürdők, figyelem felhívásként – lám kik jönnek hozzánk –, ma úgy mondanánk reklámként, közreadták a fürdővendégek
névsorát.

MŰALKOTÁSOK
GÖDÖLLŐN
Városunk gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet, amelyek között megtalálhatók az elmúlt századokból reánk maradt művek, és a kortárs alkotók munkái is. Sorozatunkban
ezekkel ismertetjük meg olvasóinkat, de érdekességeket tudhatnak meg azokról az alkotásokról is, amiket már csak a festmények, fényképek őriztek meg számunkra.

Erzsébet királyné udvarhölgyei
Akik férjhez mentek II. rész
Mikes Janka (1866 – 1930)
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Ebből tudjuk, hogy a kíséret tagja
volt „Zabolai gróf Mikes Johanna úrnő, császári és királyi udvarhölgy, továbbá Meissel Marianna és Henicke
Mária kisasszonyok, komornák...”
Tovább olvasva a korabeli hírlapot,
kiderül;
„A királyné magához kérette dr.
Hincz Henrik fürdőorvost. A doktor
megkérdezte, magyarul vagy németül
beszélgessenek-e a gyógykúráról.
Erzsébet királyné kijelentette: –
Csak magyarul kérem, mindig!”
Janka követve Majláth Sarolta példáját, saját életet akart élni, s hoszszabb ismeretség után Szécsen Miklóshoz ment feleségül. Férje tulajdona volt a Kolozsvártól nem messze található Tordaszentlászló barokk kastélya, az épületben most tüdőszanatórium működik.
1901-ben, Gödöllőn, az Erzsébetparkban a királyné szobrának felavatásán Mikes Janka is jelen volt.
Szécsen gróf nagykövetként teljesített szolgálatot, többek között a Vatikánban, majd az első világháború
kirobbanásáig Párizsban. Janka harminchárom éves korában hozta világra – két lánya mellett – egyetlen fiát.
Ifj. Szécsen Miklós Antal esküvője
1940-ben Rédén volt, Esterházy Alice
grófnőt vette feleségül. További sorsa
tragikus: szovjet katonák 1945 végezték ki Móron. Mikes Janka két unokájáról, egy fiúról és egy lányról tudunk. Miklós 1941-ben látta meg a
napvilágot, szakmáját tekintve ipari
tanácsos, Dimanow Chinkát vette feleségül Münchenben, 1971-ben.
Alice Johanna 1943-ban született, néhány éve halt meg Amerikában.
Szécsen Miklóst (1857-1926)
Gyöngyösszentkereszten érte a halál,
ott temették el, Mikes Janka Bécsben
hunyt el 1930.december 28-án. A házaspár közös sírja a ma Táplánszentkereszt néven ismert település templomkertjében található.
Szabó Margit

Először 1933 májusában merült fel
az országzászló állításának az ötlete.
Ekkor még úgy gondolták, hogy az emlékművet a Jamboree-ra el tudják készíteni, hogy a külföldi cserkészek is láthassák „A magyar nép mélységes fájdalmának égbe nyúló oszlopát”. Megalakult egy bizottság, mely helyet keresett az új emlékműnek. Közben megindult az adományok gyűjtése, hogy a
szűk határidőt tartani tudják. Az országzászló helyéül a hősök emlékművével
szembeni területet találták a legalkalmasabbnak, ahol a községi mázsa állt.
A település elöjárósága a mázsát más
helyre szállította át, azonban már ekkor
nyilvánvalóvá vált az a tény, hogy a Jamborre-ra nem készülhet el az emlékmű.
Ekkor még úgy gondolták, hogy ősszel fogják felállítani, ha az ehhez szükséges
anyagi támogatás elegendőnek bizonyul. Azonban ez a kezdeményezés, mint
sok más a településen, lassan elhalt.
Egy évvel később 1934 nyarán vetődött fel újra a gondolat az országzászló
állításával kapcsolatban. Újra működni kezdett a bizottság és újult erővel kezdték meg az adományok gyűjtését. A pályázók közül Lizits Jenő építész tervét
fogadták el. E szerint az emlékmű verőcei faragott terméskőből épült. Az építmény három halomból állt, melynek középső halmára került a magyar címer, a
két szélsőn pedig a vármegyék címerei kaptak helyet.
A középső halomból emelkedett ki az erdészet által elkészített 12 m magas zászlótartó rúd, melyen a félárbocra eresztett nemzeti színű lobogó kapott helyet. Az emlékművet először szeptember 23-án szerették volna átadni, de az építési munkálatok csúszása miatt, inkább
október 6-ára tették az avató
ünnepség időpontját. Az országzászló el is készült, de az átadásra már nem került sor. Az építés idején is komoly vitákat váltott ki az emlékmű kinézete és a
hely, ahová felállították. Többen úgy gondolták, hogy a terület, ahová szánták,
nehezen parkosítható, márpedig egy ilyen emlékmű csak parkosított környezetbe kerülhet. A bizottság értekezletet tartott a témával kapcsolatban, és úgy
határoztak, hogy az országzászlót más helyen, és más formában kell felállítani.
A már elkészült emlékművet órák alatt szétbontották. Ismét eltelt egy év, mire
az országzászló a ma is látható formájában felállításra került. Az eredeti elképzeléssel ellentétben, már csak egy halmot építettek, melynek közepére egy kőből faragott nemzeti címeres tábla került. Az emlékmű tetejére egy töviskorona
fölé állították a zászlórúdat, melyen a nemzeti színű lobogó kapott helyet. Az
országzászlót 1935. október 6-án avatták fel az új helyén, a kastély oldalán, a
kastélytemplom előtti parkos területen.
Gödöllői Városi Múzeum
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Állatkerti csemegék
Trónörökös darufiókák
Mami és Papi, a két koronásdaru képtelen abbahagyni a szaporodást. Ez

persze igen nagy öröm és szerencse,
hiszen így a nagyközönség rendszeresen láthat fiókákat ezeknél a látványos afrikai madaraknál. Idén két
trónörökös kelt ki a tojásból, még július végén.
A fiókák nemcsak méretüket, hanem
színüket tekintve is jelentősen különböznek a felnőtt állatoktól. Tollazatuk
pihés, vörösesbarna, illetve zsömleszínű, és a felnőttekre jellemző karcsú
lábak helyett tömzsi lábakon szaladgálnak. A fejükön pedig még semmi
nyoma az aranyszínű tollkoronának,
amelyről egyébként a faj a nevét kapta. A szülőpár, akiket – elég prózai
módon – Maminak és Papinak hívnak, igazán sikeresnek mondható,
legalábbis ami a szaporodást illeti.
1999 óta, amikor Tanzániából Buda-

pestre érkeztek, összesen nyolc fészekaljra való fiókát költöttek ki. Mivel egy-egy fészekalj kettő, esetenként három fiókából szokott állni,
könnyen ki lehet számolni, hogy majdnem két tucat fióka származik ettől a
két állattól. A már felcseperedett korábbi trónörökösök más európai állatkertekbe, például a németországi Erfurtba, a hollandiai Emmenbe, illetve
a franciaországi Les Mathes állatkertjébe kerültek.
A sikeres szaporulatnak talán az is a
titka, hogy Mami és Papi igen gondos
szülők. Egyetlen pillanatra sem hagyják magukra fiókáikat, folyamatosan
vezetgetik őket. Ezzel együtt táplál-

kozni is megtanítják a kicsiket: megmutatják, mit és hogyan érdemes felcsipegetni, hogy a fiatalok minél hamarabb eltanulhassák, hogyan
lakhatnak jól. A
felnőttek gondoskodása kiterjed a
trónörökösök védelmére is. Mami
és Papi még a
gondozókkal
szemben is védik
őket:
magasra
szökkenve, rúgásokkal igyekeznek távol tartani
mindenkit, aki a fiókák felé közelít.
Kisráják
Ráják születtek az
állatkertben. A három kicsi augusztus
4-én jött a világra a
Varázshegy őstengeri bemutatójának
rájamedencéjében,
és mostanra már a
nagyközönség is láthatja őket. A majdnem háromhetes
kisráják számára a medence egyik sekélyebb részét alakították át „rájaóvodává”. A magyarul márvány tüskésrájának, illetve kék tüskésrájának
is nevezett állatfaj eredetileg a DélAfrika partvidékéhez közel eső,
100
méternél
nem mélyebb vizekben
honos.
Szaporodására
jellemző, hogy a
nőstények eleven
utódokat hoznak
világra kilenc hónappal a megtermékenyítés után.
Magyarországon
most először szaporodott ez az állatfaj, de más tengeri ráják esetében is
csak elvétve került sor szaporulatra
hazai állatkertekben, akváriumokban.
Hobbi akvarista körökben ugyan
időnként hallani ráják születéséről,
azok az állatok azonban rendszerint
édesvízi ráják, amelyek sokkal
könnyebben tarthatók tengeri rokonaiknál.
Szépen hízik a kicsi Pico
Egy kilós súlyú papagáj a legtöbb
esetben igen termetesnek és tekintélyesnek számítana. A Pico nevű papagájfióka azonban annak ellenére is
gyerek még, hogy már 1204 gramm

súlyúnak mérték a gondozók. Pico
ugyanis egy jácintkék ara, márpedig
ez a faj a világ egyik legnagyobb testű
papagájának számít. Emellett ritka is,
így Pico egészséges felcseperedése
természetvédelmi szempontból is
nagy fontossággal bír.
A két és fél hónapos fiókát kikelésekor kezdték nevelni a gondozók, súlya akkor 22 gramm volt. Mostanra
viszont 1204 grammra gyarapodott.
Kifejlett méretét persze még nem érte
el, hiszen a felnőtt jácintkék arák átlagosan másfél kilogrammosak, hoszszuk pedig nagyjából egy méterre tehető a fejük búbjától a farktollak végéig.
Pico egészen pontosan május 13-án
kelt ki a tojásból, és az állatkerti szakemberek azért döntöttek a mestersé-

ges felnevelés mellett, hogy mindenképpen biztosítsák legalább egy fióka
sikeres felnevelését. A szülőpár, Tinta
és Ramszesz ugyanis elég gyakorlatlan madaraknak számítanak, előfordult már, hogy a tojást is eltörték. Mivel rendkívül ritka, veszélyeztetett
papagájokról van szó, ilyen esetekben
az állatkerti szakemberek szerte a világon azt a módszert követik, hogy az
első tojást a biztonság kedvéért elveszik, és a fiókát mesterségesen keltetik ki, illetve nevelik fel, a másodikat pedig a szülőpár alatt hagyják,
hogy a természetes felnevelésre is lehetőség nyíljon. Pico esetében a tojás
kiköltése nagyrészt természetes úton
történt, csupán a 27 napos költési idő
legvégén került át a tojás a keltetőgépbe. A kikelő fióka kezdetben kétóránként evett, így éjjel-nappal állatgondozói felügyeletet igényelt. Mostanra az etetési idők száma jelentősen
lecsökkent, naponta háromszor kap
enni.
A jácintkék ara Brazília, Bolívia és
Paraguay trópusi erdőségeiben él.
Csökkenő egyedszáma és szűkülő elterjedési területe miatt a Nemzetközi
Természetvédelmi Unió (IUCN)
2000 óta a „veszélyeztetett” kategóriába sorolja a fajt (korábban a „sebezhető” kategóriába tartozott). A világ állatkertjeiben összesen mintegy
370 jácintkék arát tartanak számon.

Kápia, a legjobb grillpaprika
Paprikát sütni nem egyszerű dolog: az
egyik fajta keserű lesz, a másik megfonnyad, a harmadik ízét veszti. De nem

a “gazdasági érettség” állapotában szüretelnek.
A kápia éretten is friss marad
Egyedi tulajdonsága kiváló tárolhatósága. Teljesen beérett állapotban, sérülésmentesen eltéve akár hetekig megőrzi
frissességét. Hazai dietetikusok vizsgálata szerint C-vitamin tartalma a tárolás
során nemhogy csökken, de az utóérés
következtében még növekedhet is.

így a kápia paprika. A kápia paprika
egyelőre újdonságnak számít hazánkban, ezért csak elvétve találkozhatunk
kárminpiros termésével a zöldséges pultokon. Pedig nem új keletű jövevény, a
Balkánról került be Magyarországra,
már nagyanyáink is ismerhették.

Paprikasütés grillrácson
A kápiát fogyaszthatjuk nyersen; akinek
ízlik az édeskés paradicsompaprika, annak a kápia sem okoz majd csalódást.
Leggyakoribb felhasználása mégsem a
friss fogyasztás. Egyre inkább divatba
jön a zöldségek grillrácson való sütése,
amihez épp a kápia fajtacsoport a leg-

A kápia sötétzöldből
kárminpiros lesz
Hogy miben különbözik
a mi paprikánktól? Első
ránézésre élénk piros színe tűnhet fel. A kápia méretes bogyótermése megnyúlt kúpos alakú, általában kétoldalt kissé lapított vagy horpadt, a paradicsompaprikához hasonlóan sötétzöldből érik
egyöntetű, sötét kárminpirosra.
A vékony héjú tölteni való paprikával
ellentétben a kápia húsa vastag, kemény,
tárolása során sem veszít rugalmasságából. Magas cukortartalma miatt

inkább alkalmas. Vastag húsa és magas
cukortartalma miatt sütve ízletes, zamata még inkább érvényesül. Köretként
vagy más grillzöldségekkel vegyesen is
fogyaszthatjuk.

egyedi, zamatos ízű. Betakarítása és fogyasztása is pirosan történik, a biológiai
érettség stádiumában, eltérően a többi
paprikától, amelyeket a teljes érés előtt,

Olajban sült paprika
Hagyományos töltött paprika savanyúságunk is versenytársra akadt a kápiában. A grillezett vagy egyszerűen a napon megszárított kápia olajban tartósítható, s az így előkészített paprika a későbbiekben savanyúságként, ételízesítőként is felhasználható. A kápia egyelőre
választékbővítő fajta hazánkban, annak
ellenére, hogy egyre többet termesztünk
belőle. Csak remélhetjük, hogy előbbutóbb minden zöldséges pultján ott virít
gyz.hu
majd a kárminpiros termése.

Parlagfűveszély!

zb

Húzza ki gyökerestől!

Elveszett
kutya
A vasárnapi
viharban el‐
tűnt a 6 éves
kutyánk. Kori
névre hallgat.
Fekete, sima‐
szőrű kutyus, elöl fehér mellénnyel. Erdélyi
kopóra hasonlít. Kérem jelentkezzenek, ha
látták: 20/9675‐388.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Kulináris élvezetek

2012. augusztus 7‐én a Kos‐
suth Lajos utcában talált pincsi
keverék kanok keresik eredeti
vagy leendő gazdájukat.
Tel.: 20/494‐6702

Bendegúz, egy elhagyatott telekről
mentett kb. 8 hónapos keverék kan
kölyök SÜRGŐSEN szerető gazdát
keres. Oltva és chipezve van!
Tel.: 70/601‐1060; 30/740‐8432

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

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Csöpi: Fiatal, keverék szuka. Saj‐
nos más kutyákkal nem jön ki,
így egyedüli kutyának ajánljuk.
Augusztus 16‐án került be, így
az eredeti gazdi jelentkezését is
várjuk.

Muci: Fiatal, keverék szuka.
Pihe‐puha bundija van. Kicsit
félős, de hamar oldódik. Csa‐
ládi kutyának kiváló lenne.

Szende: Felnőtt, pincsike‐
verék kan. Társával együtt
(aki ugyanígy néz ki) került Belfegor: Felnőtt, keverék
be aug 7‐én, így az eredeti kan. Az embert rajongással
gazdi jelentkezését is várjuk. szereti, bújós, aktív kutyus.

„Május 26-án született cicalányok
(teknőc, fekete, fekete-fehér) és kb.
két éves talált mamájuk szerető
gazdit keresnek.
Tel.: 20/326-59-29.

Augusztus 25‐én
szombaton 10.30‐12‐ig
Augusztus 26‐án vasárnap
kizárólag előzetes telefonos
egyeztetés alapján: 17‐18 óráig.
Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.
Rendel: dr. Michalik László
Tel.: 20/981‐3100.
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Labdarúgás – A héten elindul a szezon

Benkó Réka is átélhette az ötkarikás játékok hangulatát

Minden fronton rajt

Londoni olimpia, kicsit más szemmel

Minden fronton elindul a gödöllői fociszezon az elkövetkező hétvégén. A Gödöllői SK
megyei I. osztályú csapata Hévízgyörkön, míg a megyei III.
osztály nyugati csoportjában
induló GSK kettő hazai pályán
kezdi meg a szereplését.

Tóth Kriszta, Deák Nagy Marcell,
Erdélyi Zsófia. Minden bizonnyal
már kívülről fújják a gödöllőiek,
hogy mindhárman városunk
büszkeségei, akik részt vettek és
képviselték hazánkat a 2012-es
londoni olimpiai játékokon.

Mint már megírtuk, a Gödöllői Sport
Klub felnőtt alakulata az elmúlt hétvégi, első forduló beli találkozóját elhalasztotta (GSK – Veresegyház: augusztus 29., szerda, 17 óra), így hivatalosan 26-án lép először pályára a
csapat, amikor is a Hévízgyörk vendége lesz Lilik Pál együttese.
A klub második számú felnőtt csapata, a Legéndi György irányítása alatt
készülő Gödöllői SK II a megyei III.
osztály nyugati csoportjába lett besorolva, ahol 13 csapat küzd majd a feljutásért. Első találkozóját hazai pályán játssza a csapat, a tavaly még a
megyei I/B osztályában szereplő, ott
utolsó helyen végző Tahitótfalu ellen.
A Gödöllő kettőhöz kapcsolódó hír,
hogy Tury Viktor az elmúlt hétvégén
belépett a házas emberek táborába,

feleségül vette kedvesét, Benkó
Évát, amelyhez ezúton is gratulálunk
és nagyon sok boldogságot kívánunk
Nekik!
Augusztus 26., vasárnap, 17 óra
(Táncsics M. úti Sportcentrum):
Gödöllői SK II – Tahitótfalu
Utánpótlás – Országos fronton
négy korosztály
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás
csapatai is lassan elkezdik a szezont.
A klub négy csapata is országos bajnokságban szerepel majd az idei évben. A kiemelt II osztály közép-keleti
csoportjában vitézkedhet majd az
U19-es, az U17-es, az U14-es, valamint az U13-as együttes. Előbbi két
gárda első ellenfele augusztus 26-án a
Dunakeszi lesz idegenben, míg utóbbi két csapat a Soroksárral mérkőzik
majd először 29-én, szintén idegenben.
A bajnokságok menetrendje megtalálható az adatbank.mlsz.hu weboldalon.
-ll-

Röplabda – 16. Eötvös Kupa

11. helyen zárt a Gödöllő
A TEVA-Gödöllői RC junior csapata augusztus 17-19. között Debrecenben vett részt, a 16. alkalommal megrendezett Eötvös kupán.
Szabados István együttese a 32
csapatot felvonultató nemzetközi tornán a 11. helyen végzett.
Az 1992. január 1. után született lányokból álló csapatok a szabályok értelmében két nyert szettig tartó meccseket
vívtak egymással. A gödöllői hölgyek a
csoportmeccsek során a koszovói válogatottól 2:0-ra kaptak ki, majd a debreceni Tóth Árpád Gimnázium csapatát,
valamint a lengyel Strzelin
második számú egyletét egyaránt 2:0-ra verték, így a 2. helyen jutottak tovább csoportjukból.
A nyolcaddöntőben a későbbi
győztes kazah válogatott következett, amelyet sikerült
ugyan megszorongatni, de végül 2:0-s vereséget szenvedtek a lányok, így az alsó ágon
folytatták a küzdelemsoroza-

tot. Itt a szlovákiai Kassa ellen 2:1-re
nyert a csapat. Következett a lengyel
Gorlice A csapata, akiktől nagy csatában, 2:1-es vereséget szenvedett Szabados István együttese. Zárásként a 11.
helyért a szerb Kikinda B formációja
ellen sikerült nyerni (2:0), így a 11. helyen végzett a TEVA-GRC az idei Eötvös kupán.
Szabados István értékelt: – A felkészülés ezen fázisában ez volt a reális szereplés. Örültünk annak, hogy ilyen szoros
meccseket tudtunk játszani, ha fittebbek
vagyunk, talán a legjobb nyolc között
lett volna a helyünk.
-tl-

Egy valaki viszont lemaradt a felsorolásból, méghozzá Benkó Réka kardvívónő, akinek nem sikerült sajnos kvalifikálnia magát a játékokra, de egy
felkérésnek eleget téve, Ő is részese lehetett egy kicsit az olimpiának. Benkó
Réka élménybeszámolóját olvashatjuk
a felkérésről, valamint egyik olimpiai
bajnokunk, Szilágyi Áron versenyéről,
a hangulatról…
2012 az olimpia éve. Nem léphet be az
ember az Egyesült Királyságba anélkül,
hogy ezt ne tudatosítaná benne egy
zászló, egy hirdetés vagy egy reklámfilm. Az olimpiai láz mindenkit
megfertőzött, az illata áthatja a levegőt
egész Londonban, de még a távolabbi
területe-ken is.
Július 17-én érkeztem az országba avégett, hogy felkészítsem a házigazda ország két zöldkártyát kiérdemelt női kardozóját a megmérettetésre. Sajnos magyar résztvevőként nem sikerült kvalifikálni senkinek, így nyugodt szívvel,
minden tehertől mentesen vívhattam a
két lánnyal. Az angolok mind nagy szeretettel fogadtak, szervezettségük mármár lenyűgöző. Meglepően tapasztaltam, hogy az utca emberei is milyen toleránsak a másikkal. Az egy hét edzőtábort Loughborough-ban töltöttük, ahol a
TEAM GB (a házigazda olimpikonok)
hivatalos szálláshelye volt.. Bár a
kardvívásban az angolok egyelőre nem
jeleskednek, szervezőkészségük, profi
felkészülési tervük irigylésre méltó, sőt
nekünk, magyaroknak is van mit tanulni
tőlük.
A következő hét a szórakozás és a ver-

Lovassport – Négyesfogathajtó világbajnokság

Lázár Zoltán 12. helyen végzett
Nem sikerült túl jól a hatszoros
világelső Lázár Zoltán (a képen)
szereplése az augusztus 15-19.
között, a németországi Riesenbeckben megrendezett négyesfogathajtó világbajnokság. A gödöllői kiválóság egyéni összetettben a 12. helyen végzett, míg a
magyar csapat tagjaként az 5.
lett.

Futsal – Létrejött az együttműködés

Lesz NB I-es meccs Gödöllőn
Létrejött a Gödöllői Bikák, valamint a Vasas közötti együttműködés, amely értelmében a két
klub közösen indít csapatot a
futsal NB I-ben, Gödöllői Bikák
néven.
A Vasasból négyen csatlakoznak a gödöllői kerethez, az edző a Baranyai
Pál-Szente Tamás páros lesz. A

senynézés jegyében telt. Az egykori mi- sunk olyannyira hatott, hogy Áron siniszterelnök déd- és ükunokáiból álló mán beverekedte magát a döntőbe. Telcsalád, akiknél Londonban laktam, vég- jesítménye oly magabiztos volt, hogy
telenül befogadó volt, és biztosította ké- egy percig nem kételkedtünk a győzelnyelmem egész idő alatt.
mében. Büszkén fogadtuk a gratulációElérkezett a várva várt nap, mikor Szilá- kat a többi ismerős vívótól, ami persze
gyi Áron végre pástra lépett. A helyszín őt illette.
az Excel-csarnok, ami egy hatalmas Két nap múlva találkoztam Áronnal a
építmény, mely több olimpiai sportág „színfalak mögött”. Kérdeztem, hogy
színhelyeként szolgált. Az odafele úton fel tudja-e fogni, hogy mi történt? A váérdekes volt látni a különféle embereket lasza akkor az volt, hogy nem egészen.
a metrón, vonaton, érezni, hogy valami Látszott, hogy fáradt – talán nem csak a
összetartja őket, ez pedig a sport. Ter- verseny, hanem az ünneplés miatt is –,
mészetesen mindenki a hazája de pihenésről szó sem lehetett. Percencsapatának, versenyzőjének drukkolt ként csörgött a mobilja, rajongók százai
elsősorban, de mindig vannak akarnak kapcsolatba lépni vele, interjúk,
sportolók, akik elnyerik a szurkolók tá- fotózások tömkelege várta és még várja
mogatását is. Áron is egy ilyen figura, is. Hiába, ilyen egy bajnok „diadalmas
hisz mozgása olyan élvezetes a hozzá menete”.
nem értők szá-mára is, hogy az ember Ám minden csoda három napig tart, jönnem bírja levenni róla a szemét. Igen, a nek az új versenyek, újra kell teljesíteni,
sport kicsit mindenkié, és ahogy ott de biztos vagyok benne, hogy ezt ő is
néztük a verseny-zőket, kicsit mi is, tudja, és még nagyon sokáig fog küzdeszurkolók, ott voltunk a páston.
ni, hogy ott maradjon az élvonalban.
Micsoda véletlen, hogy a mosdóban ta- A három gödöllői versenyzőnek, akik a
lálkoztam egy magyar lánnyal, aki Áron „tűzvonalban” vehettek részt eme nagy
testvérével és pár barátjával érkezett. eseményen is minden elismerés. GratuMeg is szerveztük gyorsan, hogy egy lálok mindannyiuk teljesítményéhez!
csomóban ülhessünk, és együttesen Elégedetten nyugtázom e 16 napot Angtámogassuk őt, mint magyarok egy ki- liában, hisz rendkívül tanulságos és inscsiny csoportja. Nem voltunk sokan, de piráló volt a számomra, és úgy gondoannál hangosabban kiabáltunk. Jó érzés lom minden sportolni vágyó fiatal szávolt ez a közösségi élmény, hisz sporto- mára is, aki a képernyőkön keresztül fi-BRlóként – látva más országokban hogy gyelte az eseményeket.
működik – nem tapasztaltam ezt a fajta összetartozást. Sajnos itthon
kevés a támogatás, így
nem furcsa, hogy lassan
kifogyunk az edzőkből.
Egy világbajnokság már
úgy néz ki, hogy
különböző nemzetiségű
me-legítőben edzők egy
kupacban beszélgetnek A képen balról: Szász Emese párbajtőröző, Benkó Réka,
magyarul.
Szilágyi Áron olimpiai bajnok kardvívó és az egyetlen maItt más volt, szurkolá- gyar zsűri, Kaposvári Zsolt látható...

gödöllői vezetőség a napokban intézi a
Magyar Labdarúgó Szövetség felé a
papírmunkát; ami biztos, hogy Gödöllőn lesznek a hazai találkozók. A bajnokság augusztus 27-én kezdődik, de
információink szerint a Rubeola FC
Csömör elleni mérkőzését elhalasztja a
Gödöllő, így augusztus 31-én
Berettyóújfalun, az MVFC otthonában
kezd a csapat.

A díjhajtással kezdődött a sportág világversenye, amelyben Lázár Zoltán a 7.
helyen zárt, majd a maratonhajtás következett. Itt sem sikerült kimagaslót
nyújtani, a 12. helyen végzett, így összetettben a 9. helyről várta az akadályhajtást Lázár. A 185 másodperces szintidőben megállapított pályán ugyan nem vétett verőhibát, de 15 másodperces időtúllépése miatt mindössze a 18. helyen
végzett ebben a számban. Összesítésben

Kézilabda – Íme a program

Az Eger ellen kezdődik a szezon
Elkészült a Gödöllői KC férfi
kézilabda csapatának őszi menetrendje. Az NB I/B keleti csoportjában szereplő GKC az Egerrel kezd majd szeptember 22-én,
hazai pályán.
Bartos Gábor tanítványai a 12 csapatos
csoportban nem kevesebb, mint 1600
kilométert utaznak majd az ősszel. A
Gödöllői KC együttese a hazai mérkőzéseit a Szent István Egyetem sportcsarnokában játssza. Az ifjúsági csapatok a

felnőttek ütközete előtt két órával lépnek pályára.
1. forduló: Szeptember 22., szombat 18
óra: GKC – SBS Eger Eszterházy SZSE
2. forduló: Szeptember 29., szombat 18
óra: Ózdi KC – GKC
3. forduló: Október 6., szombat 18 óra:
GKC – Kőnig-Trade-Balmazújvárosi
KK
4. forduló: Október 14., vasárnap 17
óra: Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE –

Első éjszakai kerékpározás Gödöllőn
A rendezvény időpontja:
2012. augusztus 25., szombat
Rajt helyszín: Gödöllő Erkel Ferenc
Általános Iskola (Szabadság tér 18.)
Cél helyszín: Gödöllő Erkel Ferenc
Általános Iskola
Nevezés: 20 órától
Indulás és érkezés: 20-24 óra között.

Úthossz: 17 km Szint: 200 m
Nevezési díj: bármennyi kör 500.-ft/fő
Díjazás: Oklevél, kitűző
Az indulás feltételei: A KRESZ-nek
megfelelően működő első és hátsó világítás láthatósági mellény viseletével
együtt kötelező. A 17 km-es táv 24
óráig többször is teljesíthető.

ez a 12. hely megszerzésére volt elegendő az idei négyesfogathajtó világbajnokságon.
A magyar csapatból Dobrovitz József
az akadályhajtásban 3. helyezést ért el.
Az egyéni összetettben Dobrovitz József 10. lett.
-li-

GKC
5. forduló: Október 20., szombat 18
óra: GKC – Nyíregyháza-Nyír-Komplett
6. forduló: Október 27., szombat 18
óra: Békési FKC – GKC
7. forduló: November 3., szombat 18
óra: GKC – CLAAS-Törökszentmiklósi KE
8. forduló: November 10., szombat 18
óra: Hajdúböszörményi TE – GKC
9. forduló: November 17., szombat 18
óra: GKC – Primavera-Mizse KC
10. forduló: November 24., szombat 18
óra: GKC – Mezőkövesdi KC
11. forduló: December 1., szombat 18
óra: Balassagyarmati Kábel SE – GKC

A leglátványosabban kivilágított kerékpáros külön díjazásban részesül.
Érdeklődni lehet: Hardi László
Telefon: 06 30 331 9738
A túrán mindenki saját felelősségére
indul és semmilyen kártérítést nem követelhet a rendezőségtől.
MARGITA 344.2 TURISZTIKAI
és SPORT EGYESÜLET
www.margita344-2.hu

2012. augusztus 22.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Angyali kalandozás, avagy ismerd
meg a barokk Gödöllőt!
Séta egy Angyallal a barokk Gödöllőn. Benne vagy?
A Gödöllői Városi Múzeum múzeumpedagógiai kiadványa egy rövid
sétára invitál a város központjában található barokk műemlékek között.
Közben angyalokat (azaz a főszereplő
barátait) kereshetnek a vállalkozó
kedvűek és megismerhetik a barokk
kor fő jellegzetességeit. Minden műemléknél (épület, szobor) van egy kis
útmutató és egy-egy kérdés, játékos
feladat. A könyv melléklete egy leporelló, amely barokk motívumokból
készült kártyajátékot, a kártyákhoz
való dobozkát, színezőt és egy angyalkás kivágó mintát tartalmaz. A
könyv olyan családoknak készült,
ahol van 6-10 éves gyermek − lehetőséget kínálva egy tartalmas és kellemes családi programra.
Tel.: (28) 221-997

“NŐK, AKIK

FORMÁLJÁK A
VILÁGOT”

CÍMŰ FOTÓKIÁLLÍTÁS LÁTHATÓ

2012. SZEPTEMBER 15.
Udvari főszakács kerestetik!

HELYSZÍN: A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY PARKJA
A VERSENY SZABÁLYAI:
– A vadétel készülhet bográcsban vagy cserépedényben szabadtűzön
(Gázzal való főzés nem megengedett!)
– A vadétel bármilyen vadhúsból elkészíthető.
– Az étel elkészítéséhez szükséges alapanyagokról (javasolt mennyiség:
min. 3 kg vadhús), főzőedényekről és kellékekről minden csapat maga
köteles gondoskodni!
– A nyersanyagokat ‐ ajánlott konyhakészen (tisztított, darabolt
állapotban) ‐ higiénikusan becsomagolva kell hozni!
– Az ételt a helyszínen kell elkészíteni főzéssel vagy párolással!
– A közönségdíj megítélése végett 20 kóstolóadagot kell biztosítani!
– A közönség kóstoltatásához egységes tálkákat a rendezők biztosítanak,
illetve a bemutatásra tálalt 3 adag étel tálalóeszközeit a versenyzőknek
kell biztosítaniuk.
– Az elkészült ételeket szakavatott zsűri, valamint a közönség fogja elbírálni.
A zsűri elnöke: Drégelyi Endre mesterszakács, MNGSZ zsűritag
A főzőversenyen résztvevő csapatoknak regisztrációs‐ és
részvételi díj nincs!
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012. SZEPTEMBER 10.
Jelentkezés és további részletek: rendezveny@kiralyikastely.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában Múzsák
kertje címmel csoportos képző- és iparművészeti kiállítás
látható.
Kiállító művészek:
Anti Szabó János, Bikácsi Daniela, Deák Ilona, F. Orosz Sára,
Fábián Dénes Zoltán, Farkas Éva, Holló István, Horváth Kinga,
Katona Szabó Erzsébet, Karsai Zsófia, Kovács Péter, Kun Éva,
Makovecz Anna, Márvány Miklós, Nádas Alexandra, Orosz István,
Pannonhalmi Zsuzsa, Remsey Flóra, Szuppán Irén, Velekei József
Lajos, Wehner Tibor.
A kiállítás megtekinthető: 2012. szeptember 30-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18 óráig, illetve előzetes bejelentkezést
követően, más napokon is.
A kiállítás a „Híres Hölgyek Gödöllőn” programsorozat keretében valósul meg.

GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
telefon/fax 28-419-660; e-mail gimhaz@invitel.hu; www.gimhaz.hu

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
FÖLDSZINTI
KIÁLLÍTÓTERMÉBEN ÉS AZ
I. EMELETI GALÉRIÁJÁBAN
A TÁRLAT SZEPTEMBER
21-IG TEKINTHETŐ MEG
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Közérdek

Felhívás– adóhatósági ügyintéző
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala munkatársat keres adóhatósági ügyintézői munkakörre:
– a munkakör alapfeladata: köztartozások behajtása, fizetésletiltások, ingó- és ingatlan foglalások, helyszínelések,
ellenőrzések,
– közigazgatási szervnél adóigazgatási területen szerzett tapasztalat, valamint felsőfokú, szakirányú képesítés előnyt
jelent,
– képesítési előírás: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés
és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és
statisztikai ügyintéző.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város
jegyzőjének címezve (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 31.
Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

TANÉVNYITÓ IDŐPONTOK
DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA: 2012. AUGUSZTUS 31. 18 ÓRA
ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA: 2012. AUGUSZTUS 31. 17 ÓRA
HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA: 2012. SZEPTEMBER 2. 18 ÓRA (TÖRÖK IGNÁC ÚTI ÉPÜLET)
PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA: 2012. SZEPTEMBER 1. 10 ÓRA
MONTÁGH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA: 2012. SZEPTEMBER 3. 7.45 ÓRA
TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM: 2012. AUGUSZTUS 31. 17 ÓRA

Felhívás – méhzárlat
A kerületi főállatorvos Gödöllő város teljes közigazgatási területére 2012. július 20. napjától a
mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző betegség miatt zárlatot rendelt el a mézelő méhekre, azok termékeire, valamint a velük érintkezésbe került ragályfogó tárgyakra.
A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek, termékeik, a velük érintkezésbe került eszközök elszállítása, méhek beszállítása. Vándorméhészek letelepedése nem engedélyezhető. A zárlat enyhítéséről illetve feloldásáról a Gödöllő Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal intézkedik.
A községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját – nyúlós költésrothadás szempontjából – hatósági állatorvosnak vagy a méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálni.
Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Augusztus 20‐26‐ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420‐243.
Augusztus 27‐ szept. 2‐ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167.
Tel.: 419‐749.

Közérdekű telefonszámok
Városunk lakói gyakran tanácstalanok, milyen telefonszámon fordulhatnak segítségért.
A leggyakrabban kért számok:
ELMÜ központi hibabejelentő: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)

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.

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉS.: 06-28/430-562 (munkaidőben)
RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340
HÉV POLGÁRŐRSÉG: 30/621-4468
VÜSZI ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36 80 300-300
TÁVHŐ Kft.:514-096
Zöld Híd Kft.: 418-603

Felhasználói Tájékoztató!
Értesítjük a Tisztelt Felhasználóinkat, hogy 2012. augusztus 1-je után a DMRV Zrt.
(VÍZMŰ) Call- Center telefonos ügyfélszolgálatának munkarendje megváltozik.
TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT (CALL -CENTER) ELÉRHETŐSÉGE:
06-27-511-511
06-40-88-11-88
SZOLGÁLTATÁSUNKKAL (SZÁMLÁZÁSSAL) KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS:
Hétfő:
8.00 - 20.00-ig
Kedd - Csütörtök: 8.30 - 15.00-ig
Péntek:
8.30 - 13.30-ig
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi törvény módosításának megfelelően az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a felhasználó közötti
telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítjük. A hangfelvételt egyedi azonosítóval látjuk el, öt évig megőrizzük,
és a felhasználó részére, kérésére díjmentesen rendelkezésre kell bocsátani. Az egyedi azonosítószámról a felhasználót az ügyintézés kezdetekor tájékoztatjuk.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az eddig megszokott telefonszámokon érdemi ügyintézésre munkatársainknak
nincs lehetősége.
Törvényi kötelezettségeinknek eleget téve ügyintézéssel kapcsolatosan kérjük, hívja a 27/ 511-511-es vagy a
06/40- 88- 11- 88-as telefonszámot.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.
DMRV Zrt.

2012. augusztus 22.
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A szálloda udvarán
üzlethelyiségek
KIADÓK!
Érdeklődni: 06-28/816-817-es
telefon számon
Gselmann Katinál
NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819
szobafoglalás és információ: 28/816-817
www.ekhotel.hu
info@ekhotel.hu

12 Gödöllői Szolgálat
H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

20/525-53-66
70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

N yitva : K : 11 – 1 6 ; S z, C s : 8 :3 0 – 1 6 ;
P : 8 :3 0 – 1 2 ; H é tfőn zárv a !
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

2012. augusztus 22.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+ Mindazoknak köszönjük a részvételét, akik
szeretett lányomat LIPTÁK LÁSZLÓNÉT
(KRIZMARICS KATALINT) utolsó útjára
elkísérték, és fájdalmunkban osztoztak.
Sándor Jánosné, Lipták Zita, Lipták Léna.
INGATLAN
+ Gödöllőn a Dózsa Gy. úton a zöld társasházban 1+3 félszobás felújított 3. emeleti
lakás 17,5MFt-ért eladó. Tel.: 30/843-6440.
+ 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 208042102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+ Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez
közel, új építésű nappali+ 1szobás, konyhaétkezős 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
+ Eladó Palotakerten egy 63 nm-es, nappali
és félszobás, igényesen felújított, parkra
néző öröklakás. I.ár: 11 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086
vagy
20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális számát, az alábbi
elérhetőségeken tehet bejelentést:
70/383-1922, 20/525-5366, 70/381-7694.
E-mail: kisgyorgy.tibor@lapterjeszto.hu, info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu

+ 17 éve működő nyereséges, tartozásmentes vállalkozás eladó. 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
+ Eladó Gödöllő belvárosában, Erzsébet
park szomszédságában, 100 nm-es nappali+3 szobás családi ház, kertrésszel, garázzsal. I.ár: 23,5 mFt. Érd.: 20-417-7687
+ Eladó kertvárosi, haraszti, alvégi családi
házak Gödöllőn 16-25 mFt között! 70 nm-től
130 nm-ig. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Alkalmi vétel! Eladó Gödöllőn az Irtványosban 1050 nm-es telek, eladási ár: 700.000.Ft! Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Gödöllő zöldövezetében kétszintes, körpanorámás, különleges építészeti megoldású 60 nm-es lakóház eladó, 1100 nm-es
örökzöldekkel parkosított telekkel! I.ár: 26,5
m Ft. 3643, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllő belvárosában, frekventált,
de mégis zöldövezeti helyen, egy 350 nm-es
telken található 140 nm-es kétlakásos,
igényesen felújított, két nappali + négyszobás, két fürdőszobás, teraszos, erkélyes
összkomfortos családi ház. I.ár: 32 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó a János utcában, egy felújított
házban igényesen felújított lakás. 44 nm, i.ár:
9,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn a Duna utcában egy
építési telek, 1050 nm. I.ár: 13,9 mFt. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+ Palotakerten másfél szobás, igényesen
felújított 44 nm-es öröklakás eladó. E.ár: 8,2
mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ A Fenyvesi részen Gödöllőn, nappali+4
szobás,
2004-ben
épült,
igényesen
megépített családi ház 33 mFt irányáron
eladó. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Gödöllőn a Harasztban, a Mikszáth u.-ban
egy 2 szobás, téglaépítésű családi ház, 900
nm-es telken, 22,5 mFt irányáron eladó. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+ Gödöllő Rózsadombján, a Perczel Mór
utcában, egy exkluzív kialakítású, kétszintes,
kerti medencével megépített örök panorámás,
nagyteraszos családi ház, 40m Ft irányáron
eladó. 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.: 30-2288403, 20-420-6243 (egész nap).
+ Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2. emeleti, erkélyes, alacsony rezsivel rendelkező, egyedi gázfűtéses, pezsgőfürdős, cserépkályhás, részben felújított
lakás. Parkolás az erkély alatt biztosított. Iá:
10.8 mFt. Tel.: 70/3350-379.

+ 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: 20/965-0066
+ Eladó TELEK a Máriabesnyő Lakóparkban
665 nm, iár: 8,2 MFt. Érd: 70/635-5569.
+ Gödöllőn családi házat KERESÜNK 22-24
M Ft-ért, amit először 1 évre BÉRELNÉNK,
UTÁNA MEGVÁSÁROLNÁNK. Belváros
közeli, Alvég, Kertváros előnyben. Tel:
30/6343-158
+ Gödöllő, Kossuth L.u. 2.em. 82nm-es lakás
eladó. DNy-i fekvésű, világos, tágas, nagyon
jó beosztással. 3,5 szobás, légkondis.
Beépített szekrény, beépített konyhaszekrény
villanytűzhellyel, a teremgarázsban 12nm-es
kocsibeállóval. Iár: 17,8mFt. (Kocsibeálló
nélkül: 16,3MFt.) 20/9161-810
+ Aszódon, Fesztiváltéren 90 és 97 nm-es új
lakások eladók. Saját telekrész, választható
burkolatok. Garázs. 18 és 19,4 MFt. Tel:
70/466-9889
+ SZADÁN iker CSALÁDI HÁZ eladó.
Bruttó 112 m2, 2+2 fél szobás, kulcsrakész
ár: 22,9 M Ft. Részletes információk
www.gemini-invest.hu. Tel: 06-20-4242-032
+ Gödöllő, palotakerti I. emeleti, 44 nm-es,
egyszobás összkomfortos lakás eladó.
Közlekedéshez, egyetemhez közeli. Érd:
30/512-4405
+ Eladó KÉTGENERÁCIÓS, külön épületben, külön lakrésszel rendelkező családi ház a
Kertvárosban. Részletek: www.ingatlan.com
/6741022 Tel: 30/306-6007
+ Sürgősen eladó! Gödöllő városközpontjához, vasútállomáshoz közel az Alvégen 3
lakásos társas, kertes családi házban 2 db
60 nm-es lakás kis kertrésszel, garázsépítési
engedéllyel együtt és külön is. Iár: 19,5 millió. Tel: 70/931-3283
+ Gödöllő központjában HÁZ ELADÓ. 150
nm-es felújított, egybenyitható, kétlakásos,
830 nm-es telken. Iár: 28,9 M. Tel: 70/6199079, 30/418-7206
+ Eladó lakás Gödöllőn az Ambrus Z. köz 7ben: 75 nm-es, földszinti, felújított. Iár: 16
MFt. Érd: 20/414-7163
+ Gödöllőn, csendes helyen, központhoz
közeli 1+2 félszobás, felújított, erkélyes
lakás sürgősen eladó. Alacsony rezsi, egyedi
fűtés. Tel: 20/345-0074
+ Gödöllő központjában 35 nm-es konvektoros téglalakás eladó, új nyílászárókkal.
Alacsony rezsi. Iár: 7,8 MFt. Tel: 20/3238-106
+ Eladó Gödöllőn szép, fiatalos, világos, 1.
emeleti 64 nm-es lakás a Szt. János utcában.
Tel: 20/366-1808
+ Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában
egy 63 nm-es igényesen kialakított és felújított 2. emeleti 2 szobás, erkélyes lakás. Iár:
12,5 MFt. Érd: 30/2672-866
+ Tulajdonostól eladó a Máriabesnyő lakóparkban egy 71 nm-es, 2,5 szobás társasházi
téglalakás 15,7 M Ft-ért. Tel: 20/4777-631
+ Gödöllő központjában eladó egy 54 nm-es
alapterületű hibátlan állapotú, teljesen
berendezett lakás kocsibeállóval, tárolóval.
15,5 M Ft. 70/364-4212
+ Gödöllő Boncsok dűlő völgy utcában
eladó 250 nöl telek télen is lakható házzal.
Érd: 06-1-418-7789
+ Eladó Gödöllőn, Egyetem téren 4lakásos
társasházban 81nm-es, 3szobás, erkélyes
lakás különálló garázzsal együtt. A lakás
2005-ben teljes körűen fel lett újítva villanyés vízvezeték cserével, riasztóval, igényes
burkolatokkal, beépített konyhabútorral.
Iár:19MFt. 30/399-5626
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Nyári szünet miatt ZÁRVA agusztus 05-23-ig! Start 25-én szombaton A Nagy Nyitóbuli Andrew G-vel és a modern tánczenékkel, warm up: TomHouse (A belépőjegyed a
pultnál italra válthatod! (1000Ft) 31. Péntek 22h Volt egyszer egy... Rézgombos! A
lemezjátszóknál Kurucz Mihály szigorúan a '80-as évek zenéivel! (Belépés csak
500Ft!) A trafoclub bérelhető: info@trafoclub.hu; +36703109528 |

+ Gödöllőn a Kossuth L. utcában IV. emeleti,
54 nm-es, egyedi mérőórákkal felszerelt
lakás eladó. Ár: 8,5MFt. Érd: 30/828-4004

+ Gödöllőn 3 szoba összkomfort kiadó.
Ugyanitt komplett LÉGKONDI ELADÓ
35.000,-Ft. Tel: 20/9774-013

+ Sürgősen eladó Palotakerten felújított,
földszinti, nappali + 2 félszobássá átalakított
fűtéskorszerűsített lakás. Tel: 70/331-5082

+ Gödöllő Palotakerten 1,5 szobás egyedi
mérőkkel felszerelt 2.emeleti lakás kiadó
hosszabb távra. Tel: 20/967-0428

+ Eladó lakás az egyetem közelében!
Kivételes lehetőség Gödöllőn, 56 nm-es, 2
szobás lakás, kívül-belül felújított, ősfás kerttel. Téglaépítésű, egyedi fűtéssel, pincével,
tulajdonostól. Szép bútorok, zárt udvar, több
kocsibeállás. 20/9437-482

+ Gödöllőn a Szent János utcában 1,5
szobás, első emeleti lakás kiadó. Tel:
30/487-2525

+ 30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.

+ Kétszobás, gázkonvektoros, bútorozatlan
lakás kiadó a Szent János utcában. Díj: 50 000
Ft. + rezsi + 1 havi kaució Tel: 20/3404861

+ Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-es üzlethelyiség! Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.

+ Eladó Kastélyhoz közeli utcában 120 nmes, 3szobás családi ház. Teljes közmű.
Padlófűtés Dupla garázzsal, 800 nm ápolt
kerttel. 24,5 MFt. Olcsóbb panelt beszámítok. Tel: 06-31/310-6844

+ Szent János utcai 2 szobás felújított lakásba fiatal lány mellé albérlőtársat keresek.
Bérleti díj: 25.000,- + rezsiköltség fele. Érd:
30/467-3320

+ Mogyoródi családi ház eladó vagy értékegyeztetéssel kisebb gödöllői vagy
budapesti lakásra cserélhető. Érdeklődni az
esti órákban: 28/441-154

+
Kiadó
Gödöllőn,
Palotakerten
egyetemhez, vonathoz, HÉV-hez, buszhoz
közel 62 nm-es, 2 szobás, felújított, erkélyes
lakás. 40.000,-Ft + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Érd: 20/512-0505

+ Kiadó vagy eladó Gödöllő központjában, liftes
épületben 2 db egyenként 31 nm-es – akár
egybe is nyitható – légkondicionált, egyéni
mérőórás, új építésű – lakás célra is használható
– iroda, udvari beállóval. Érd: 20/970-9952

+ ELADÓ vagy CSERE! Veresegyházon a
tavakhoz, iskolához közel lévő 50 nm-es
családi házamat eladnám, vagy gödöllői
lakásra cserélném. A ház felújításra szorul.
Iár: 7,8 MFt. Tel: 20/445-0236
+ ELADÓ vagy CSERE! Dány-Szentkirályon
1747 nm-es telken 66 nm-es jó állapotban lévő
családi házamat eladnám, vagy gödöllői lakásra cserélném. Iár: 9,1 MFt. Tel: 20/5565-261

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllő központjában három egyetemista
fiú részére, egyedi fűtésű, igényesen bútorozott lakás kiadó. 17e/fő/hó+rezsi + 2 havi
kaució. Tel.: 20/5162-962
+ Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.:
20/9455-583.
+ Gödöllő, Remsey körúton 61 m2 első
emeleti, külön vízórás lakás kiadó. Bérleti díj:
60 ezer ft + rezsi. (2 hónap kaució)Megtekinthető előre egyeztetett időpontban. Tel: 30/260-0459.
+ Egyetemista lány lakótársat keres
városközponti másfél szobás komfortos
albérletébe. Bérleti díj 25 ezer Ft. + a rezsi
fele. Érd.: 06-30-535-91-10 telefonon lehet.
+ Gödöllőn, Palotakerten felújított, 1 szoba
összkomfortos földszinti lakás 45.000,- +
rezsiért kiadó. 1 havi kaució szükséges. Tel:
30/9446-816
+ 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
+ Albérlet kiadó Gödöllőn augusztus 1-től
csak diáklányoknak: összkomfortos, bútorozott lakás kedvező árban. Erzsébet parki
HÉV megállótól 5 percre. Tel: 30/418-7206,
70/619-9079
+ Gödöllő Központjában 1 szobás 44 nm-es,
jó állapotú, tiszta, klímával felszerelt, bútorozott lakás alacsony rezsivel nemdohányzó
személy vagy pár részére hosszútávra kiadó.
45.000,-/hó +rezsi és 2 havi kaució. Tel:
20/248-0001
+ Kiadó a Fácán soron, az egyetemhez
közel, egyszobás, földszinti, konvektoros,
bútorozatlan lakás. 42.000,-Ft/hó + rezsi.
Kéthavi kaució szükséges. Tel: 70/517-1370

+ Kiadó az Egyetem mellett, a Fácán soron
egy egyszobás, 35 nm-es, berendezett lakás.
Tel: 30/464-0559
+ Gödöllő, Dózsa Gy.u. (zöld-sárga házak)
46nm-es, felújított, bútorozatlan, földszinti,
erkélyes, 1,5szobás, egyedi fűtéses, vízórás,
lakás kiadó közel a központhoz, autópályához, buszhoz, azonnali költözéssel.
Ár:55e +rezsi, kaució 2havi. 20/4242-032
+ Tágas szoba külön fürdőszobával, családi
házban, csendes zöldövezeti környezetben,
közel az egyetemhez kiadó. Tel: 28/610-086,
30/466-7503
+ 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
+ Gödöllő központjában, Szt. János utcában,
buszpályaudvarhoz közel 1,5szobás lakás
kisebbik szobája berendezve, egyedülálló,
nemdohányzó lány részére 26 éves lány
mellé társbérletbe kiadó. 23.000,-Ft +rezsi
fele +2havi kaució. 30/812-9499
+ Palotakerti egy szobás 46 nm-es bútorozott, III. emeleti, távfűtésű lakás kiadó
október 1-től. Tel: 20/545-9429
+ Présház utcában, családi házban csendes,
világos lakrész bérbeadó egy fő részére.
Internet. Rezsivel együtt 45.000,-Ft. Tel:
20/240-4635
+ Gödöllő Palotakerten 40 nm-es. 1 szobás,
bútorozott, földszinti lakás kiadó 35e + rezsiért. 2 havi kaució szükséges. 30/494-8518
+ Nyugodt, otthonos albérlet nagyon olcsón
kiadó Gödöllőn a Szent János utcában szolid egyetemista lánynak, mellékhelyiségek,
internet használatával. Tel: 20/332-5842
+ Egyetemhez közel, új ház emelete, 86 nm,
hálószobák, nappali, fürdőszoba, konyha,
erkély, berendezetten, internettel diákfiúknak kiadó. Bérlet rezsivel: 29.500,-Ft/fő/hó
+ kaució. Érd: 20/423-3886

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ 75m2 üzlethelyiség kiadó Gödöllő
belvárosában szeptembertől reális áron. Érd:
20/9421-768
+ Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nmes, 2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is kitűnő.
Iá: 13,5 mFT. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Palotakerten, egy másfél
szobás, igényes, felújított öröklakás, 8,2 mFt-os
eladási áron. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs
kiadó más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.
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*A központban, 150 nm-es, 5 szobás, 2. emeleti,
egyedi fűtésű, klimatizált lakás egyetemistáknak
bérbeadó. Bérleti díj: 30 ezer Ft/fő/hó+ rezsi.
*A Kossuth Lajos utcában 1. emeleti (belső emeletes) nappali + 2 szobás, 92 nm-es,egyedi fűté-sű, klimatizált lakás bérbeadó. Bérleti díj: 120 eFt/ hó+ rezsi.
*Az Öreg-hegy lábánál 2100 nm-es szép, parkosított telken 1980-ban épült 165 nm-es, kétszintes, 5
szobás családi ház, 230 nm-es impozáns téli kerttel benne 50 nm-es úszómedencével és 32 nm-es
lakással eladó. Irányár:59 mFt.
*A Királytelepen két utcára nyíló, 1262 nm-es, 22
m széles, (30 %- a beépíthető) közművesített,
megosztható építési telek eladó. Irányár:18 mFt.

+ Gödöllő központjában egy 38 nm-es légkondival, ráccsal ellátott üzlethelyiség kiadó!
Irodának is alkalmas! Tel: 30/231-7508
+ Gödöllő Centrumában a szökőkútnál 17
nm-es üzlethelyiség kiadó! Tel: 30/272-8158
+ KIADÓ IRODA (lakásnak is) Gödöllőn,
Szőlő u. 27. irodaházban, utcai front, 104
nm-es, első emeleti, klimatizált, igényes,
elköltségelhető. Tel: H-P 28/430-209
+ ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő központjában: 27 nm-es, ismert, jól bevezetett
üzlet. Műszakilag és esztétikailag is rendben, azonnal költözhető. Tel: 30-9428-275
+ Gödöllő Kossuth L. utcában 25 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Fodrász, kozmetika,
iroda, stb.! 35.000,-Ft/hó. Tel: 20/3238-106
+ A Madách Imre Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium ( 2100 Gödöllő,
Ganz Ábrahám utca 3.) az iskolában található BÜFÉ üzemeltetésére pályázatot ír ki. A
pályázat részletesen olvasható az iskola honlapján (www.miszki.hu). A pályázat
benyújtásának határ ideje: 2012.08.24.
+ Üzlethelyiség kiadó Gödöllő központjában:
27 nm-es, ismert, bevezetett üzlet, azonnal
költözhető (Vodafon mellett). Tel: 20/802-1287
+ Kazinczy körúton TÉGLAGARÁZS
KIADÓ. Érd: 30/201-7329
+ Eladó billenő ajtós BETONGARÁZS (5,2
m x 2,9 m) a Patak téren. Érd: 20/252-6887

ÁLLÁS
+
Gyermekfelügyelő
szakképesítéssel
munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
+ Az OktaTárs Nyelvstúdió diplomás
ANGOLTANÁROKAT KERES, akik az angolt
célnyelven tanítják, és hisznek a kommunikációközpontú nyelvtanításban. Bővebb információ: www.oktatars.hu/angoltanar

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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+ LAKÁSFELÚJÍTÁS, KŐMŰVES-, burkoló-,
festő-, gipszkartonos-, tetőmunkák, vízfűtésszerelés. Ingyenes, helyszíni felmérés,
árajánlat készítés! Tel: 70/466-9889
+ SIRKŐ, SÍREMLÉK TISZTÍTÁS: 06-30571-6895

+ Gödöllői éttermünkben gyakorlott pultost
keresünk. Érd.: 06-30-6015214
+ Az IBUSZ Utazási Irodák Kft. gödöllői
irodájába irodavezetőt keres azonnali kezdéssel! Elvárás: minimum 3 év, az idegenforgalomban töltött vezetői tapasztalat, széles
ügyfélkör, valutapénztárosi végzettség, minimum 1 idegennyelv beszédszintű ismerete. A
fényképes önéletrajzokat a fizetési igény megjelölésével az halozat@ibusz.hu címre várjuk.
+ Gödöllői Agip töltőállomásunkra
munkatársakat keresünk Shop-eladói és
Kútkezelői munkakörbe. Jelentkezés:
emuller45@gmail.com
+ Gyermekétkeztetésben jártas SZAKÁCSNŐT, illetve Al’carte éttermi szakácsot keresünk
min. 5 éves szakmai gyakorlattal gödöllői telephelyre. Önéletrajzok leadása: Kalória Gödöllői
KFT. 2100. Gödöllő, Szabadság u. 3. E-mailen:
kaloriatitkarsag@invitel.hu

+ Kereskedelmi cégünk felvételt hirdet
gödöllői irodánkba asszisztensi és
kereskedelmi feladatok elvégzésére. Érd:
70/608-6252
+ GÖDÖLLŐN TANULÓ 18 évet betöltött
nappali tagozatos diákok figyelem!
Csomagolási, anyagmozgatási munkalehetőségek. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a munka@jokerdiak.hu e-mail címen, vagy
regisztrálj a www.jokerdiak.hu weboldalon,
illetve csatlakozhatsz facebook-on is.
+ Érettségizett és bármilyen műszaki
végzettséggel rendelkező munkatársakat
keresünk karbantartói munkakörbe egy
gödöllői telephelyű multinacionális céghez.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
szemelyzet@jokerkarrier.hu

SZOLGÁLTATÁS

+ A kalória Gödöllői Kft ESZKÖZRAKTÁROST keres. Önéletrajzok leadása: Kalória
Gödöllői KFT. 2100. Gödöllő, Szabadság u.
3. E-mailen: kaloriatitkarsag@invitel.hu
+ Vegyes iparcikk, műszaki eladó, villanyszerelő – műszerész – víz-, gázszerelő
végzettségű fiatalokat keresünk műszaki
üzletbe. Tel: 30/987-1670
+ Szépségszalonba, forgalmas helyen
műkörmöst, fodrászt, masszőrt keresek,
akciós áron. Tel: 20/200-2725
+ GÖDÖLLŐI PÉKSÉGBE éjszakai műszakba, heti 3-4 alkalomra pék
vagy cukrász szakmai
gyakorlattal
rendelkező
középkorú, nem italozó,
nemdohányzó
hölgyek
jelentkezését várjuk! Érd:
20/436-5929
+ VILLAMOSSÁGI ÉS
GÉPÉSZETI
SZERELŐ
Keresünk
villamossági
szerelőt ÉS kommunikációképes angol nyelvtudással
rendelkező
villamossági,
illetve gépészeti szerelőt. A
feladat automatizált állattartó
technológiák villamossági és
gépészeti
szerelésére,
szervizelésére hazai és külföldi projekteken. Feltételek:
vezérléstechnikai és villamos
ismeretek és/vagy gépészeti
ismeretek, jogosítvány, pozíciótól függően kommunikációképes angol nyelvtudás.
Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával várjuk a
caliper@caliper.hu címre.
Bővebb
információ
a
+36(28)510-985-ös telefonszámon.
+ PROJEKTVEZETŐ ÉS
SZERVIZVEZETŐ
Gödöllői, automatizált állattartó berendezések szerelésével foglalkozó cég
munkatársat keres az alábbi pozíciókba: projektvezető, szervizvezető. Feltételek: műszaki végzettség, vezetői tapasztalat,
jogosítvány. Előny: angolnyelv-tudás. Jelentkezését
szakmai önéletrajz leadásával várjuk a caliper@
caliper.hu címre. Bővebb
információ a +36(28)510985-ös telefonszámon.

+ 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
+ REDŐNYSZERVIZ – készítés – javítás +
szúnyoghálók + harmonika ajtók. 20/9-943-145
+ ESKÜVŐI SMINK + próba smink 9.900,Ft; + násznép 1.500Ft /fő. Évi 20/3383-113
+ Diplomával hétvégén takarítást vállalok.
Tel: 30/214-4633
+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg
burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari
kivitelezést. Gyors, megbízható munka.
Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650
+ Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi munkát vállal. Bármilyen kerti
munka, földmunkák, kerítések készítése,
javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves
munkák, csapadékvíz elvezetés. Fakivágás.
30/402-7276
+ SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás,
külső belső szigetelő munkák, villanyszerelés. Tel: 30/386-4456

+ 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.: 430341,30/211-9388.
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások
irodák ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift
bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás:
20/423-4828, www.interiortrans.hu
+
CSERÉPKÁLYHA,
KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent
István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380
+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzatfestés rövid határidővel,
kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is, 28 éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944
+
VÍZ-,
GÁZ-,
KÖZPONTIFŰTÉSSZERELÉS, csatornázás, csatorna bekötés,
régi rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti
munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201
+ AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK,
fagyasztók, mikrók javítása garanciával,
alapáron. Este és hétvégén is! 30/522-1258
+
SZOBAFESTÉS,
MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi
áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: 20/4-359-650

+ PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást.
Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
+ Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
20/628-8185
+ Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok,
WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás.
Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+ Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű
lakásfelújítás, burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+ Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta
munka, elfogadható áron! Tel: 20/9133-165
+ Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98

EGÉSZSÉG
+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra
szorul a körme? Vagy a kezét szeretné
rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
+ LAZULJON EL, TÖLTŐDJÖN FEL!
Harmonizáló, frissítő masszázs gyógyító
energiákkal a központhoz közel. 20/499-7306
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+ Test-, arc- és talpmasszázs fiatalító arckezeléssel. Tel: 70/213-8499
+ 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

OKTATÁS
+ HOL RONTJA EL AZ ANGOLUL TANULÓK TÖBBSÉGE? Évek óta tanulsz már
angolul, de még mindig nem mersz
megszólalni? Vannak szavak, amelyeket újra
és újra megtanulsz, mégsem tudod őket
megjegyezni? A nyelvtani feladatok jól mennek, de ha kommunikálnod kell, fogalmad
sincs, melyik szerkezetet, igeidőt használd?
RENGETEG IDŐT, ENERGIÁT ÉS PÉNZT
FEKTETTÉL MÁR NYELVTANULÁSODBA,
MÉGSEM ÉRZED MAGAD SIKERESNEK?
VAN MEGOLDÁS! NÉZD MEG ITT:
www.oktatars.hu/megoldas
+ 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)
+ 5 x 5 órás OLAJFESTÉSZETI KURZUS
indul augusztus 27-én Gödöllő Központjában.
Tel: 30/580-3756, 30/967-0842
+
INTENZÍV
ISKOLAELŐKÉSZÍTÉS
fejlesztőpedagógussal, hogy az iskolakezdés könnyebb legyen. Dr. Kiss Tel.
28/415-998, 20/388-4953
+ Ingyenes OKJ-s szakképzések és emelt
óraszámú nyelvoktatás a LIA Iskola Gödöllői
Tagintézményében! 2012. szeptembertől
elsősorban indítandó szakjaink nappali
tagozaton: Idegenforgalmi szakmenedzser,
Pénzügyi szakügyintéző, Webprogramozó,
Marketing-és reklámügyintéző, esti tagozaton: Jogi asszisztens, Idegenforgalmi szakmenedzser.
Regisztrálj
most!
www.liaiskola.hu Bővebb info: godollo@liaiskola.hu, +36 30 227 8704
+ ROSSZCSONT-SZELIDÍTÉS. Magán-napközi indul tapasztalt, megbízható, leinformálható pedagógusok vezetésével, napi rendszerességgel, 14-17 óra között, kis létszámú
csoportokban, 1-6. osztályos diákok részére,
kellemes, nyugodt, tiszta környezetben,
házhozszállítással is. A foglalkozások célja a
mindenkori házi feladat elkészítése,
felzárkóztatás, tehetséggondozás, gyakorlás, a hiányosságok korrekciója, konfliktuskezelés, mentorálás vmint kultúrált szabadidős tevékenység biztosítása, együttműködve az anyaiskolával, osztályfőnökkel
és a szülői házzal. Érd: 30/210-5058

+ Fillérekért eladó minőségi háztartási
eszközök! –PB gáztűzhely (1.000,-Ft) -10db
5L-es demizson (200,-Ft/db) -4db 50L-es
üvegballon (1.000,-Ft/db) -retro csattos üveg
1, 5L-es 20db (100,-Ft/db) -50L-es szőlőprés
(15EFt) –szőlődaráló (8EFt). Bútorok: -kiváló
ifjúsági szobabútor +ágy +fésülködő asztal
(45EFt) -2kerti pad +asztal (14EFt) -újszerű
fotelágy 6EFt) -2ágyneműtartós kinyitható
ágy (4EFt) -3db-os új gyermek szekrénysor
(10EFt) -4db irodai szekrénysor (8EFt)
–retro konyhabútor (3EFt) -3db-os koloniál
szekrénysor (8EFt). -5db-os nappali
mahagóni szekrénysor, 2db-os kinyitható
heverővel +kisasztal +4fotel (30EFt).
–Elektromos varrógép (9EFt) –hagyományos varrógép asztalkával együtt (5EFt) 28-as, sebváltós férfi kerékpár (8EFt) –női
camping kerékpár (4EFt) 2db színes TV 52cm (8EFt/db). –Antikvár könyvek (100,Ft/db) –üst. 0620/225-3612
+ Eladó! Szecskavágó, állványos kukoricamorzsoló, szőlődaráló, szőlőprés, 3 szintes
állatház, 6 kW-os hőtárolós kályha, kerti
henger, ágyneműtartós ágy –vitrines, bőrnyereg, ajtólap –ablak, hajtómű 380-as derékszögű meghajtás, billenő garázsajtó, szemetes
konténer. (Befőttes üveg -7,2 75,-/db. Surányi
Műszakiban Petőfi tér 1.) Tel: 30/987-1670
+ Zanussi hűtőgép (3 éves), automata
mosógép (4 éves), autós gyermekülés, új
mintás puff, felfújható gumimatrac olcsón
eladók. Érd: 28/410-066

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ Azonnali készpénz fizetés mellett elcserélem kifogástalan állapotú, négy éves Opel
Astra 1.4. Enjoy típusú autómat, más hasonló
kategóriájú, legfeljebb egy éves használt
személygépkocsira. Tel.: 30/6342-172.

EGYÉB
+ Társ és
20/9455-583.

partnerközvetítés.Tel.:

+ ANGOL nyelvtanár egyéni és 2-3 fős
angol nyelvoktatást vállal minden korosztály
számára, felkészít nyelvvizsgákra, érettségire. Számlát ad. Tel: 70/527-3679

+ Kisállatpanzió
20/9455-583.

várja

+ Hastáncosnő
20/9455-583.

fellépést

+ Jane Austen Filmklub. Irodalmi művekkel
(is) foglalkozó beszédfejlesztő angoltanfolyamok indulnak szeptembertől. Angolórák
délelőtt, havi egy film megtekintése közösen.
20/446-8317

+ 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

ADÁS~VÉTEL
+ SZÁRAZ AKÁC, TÖLGY TÜZIFA ELADÓ.
Gödöllőn azonnali kiszállítással. 20/2922-405
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ Vennék cefrének körtét, szilvát. Eladó: körfűrész, 80 literes villanybojler (újszerű),
borászati felszerelés, modern villanytűzhely,
érintés kapcsolásos. Tel: 30/569-8137

ügyfeleit.
vállal.

Tel.:
Tel.:

+ VEGYES IVARÚ sárga tojónak való csirke,
illetve vörös tojónak való jérce és kakas (10
hetes) külön-külön is eladó. Fehér húscsirke
folyamatosan kapható. Tel: 70/215-0406,
70/6326-806

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: AUGUSZTUS 29.
Megfejtés: Egy 1963‐as angol musicalfilm (és a benne elhangzó dal) címe és főszereplőjének,
énekesének neve.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Garai Szabolcs, Honvéd u. 12.,
Centner János, Öreghegyi út 6.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Lakatos Erzsébet, Kandó K. u. 45.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Harsányi Ildikó, Szabadka u.
6/a 3/12.
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Kende Klára, Fenyves köz 36., Szilágyi Keve, Virág köz 4.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Gyöngy
Andrásné, Szabadság tér 14., Fejéregyházi Lászlóné, Palotakert 2. I/9.
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