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A legifjabb korosztály tagjai vették birtokba a gödöllői főteret vasárnap, a városi gyermeknapon.
(4. oldal)
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Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

A Barokk évre, Liszt Ferenc születésének
200. és Bartók Béla születésének 130. évfordulójára emlékeztek a szombati kórustalálkozó résztvevői.
(5. oldal)

Városunkban rendezték meg az NB I-es fiú
futsal U15-ös bajnokság négyes döntőjét,
melyet a Gödöllői Sport Klub 1996-os korosztálya nyert meg
(8. oldal)

MÖSZ-konferencia

Gödöllői támogatás egy újjáépülő óvodának

Faültetés és szolidaritási koncert
Az egész világot megrázta a március 11-én Japánban történt katasztrófa, a földrengés, és
az azt követő cunami. Gödöllő városa mindig
igyekezett segíteni a bajbajutottakon, így tett
most is, amikor május 27-én este neves művészek közreműködésével szolidaritási koncertet rendezett a Királyi Kastély Lovardájában,
ami mint koncertterem, most mutatkozott be
először.
A hangversenyt megelőzően Ito
Tecuo, Japán magyarországi nagykövete megszólaltatta a Világbéke-gongot, majd az ASEM (Ázsia-Európa találkozó) országok képviselőivel, 50 japáncseresznye-fát ültettek el az Alsóparkban, szemben a Világfával. A diplomáciai képviseletek a japán szimbólumnak számító fák megvásárlására
szánt összeggel szintén az óvoda felépítését támogatták, s az így létrehozott
fasorral állítottak emléket a jövő héten
megrendezésre kerülő ASEM csúcstalálkozónak. Az első két fát Ito Tecuo és
Gémesi György polgármester ültette
el, majd Ausztrália, Csehország Belgium, Dánia, Fülöp-szigetek, Görögország, Indonézia, Kína, Korea, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Malajzia, Málta, Mongólia, Pakisztán,
Svédország, Szingapúr, Szlovákia,
Vietnam diplomáciai képviseletének
vezetői, valamint a Gödöllői Királyi
Kastély és a Szent István Egyetem, a
Külügyminisztérium, és a szolidaritási
hangversenyt támogató Duna Televízió

képviselői követték őket. A
faültetés után
került sor a Királyi Kastély
lovardájában
megrendezett
szolidaritási
estre, melyen
hazai – köztük
gödöllői – és
japán művészek
léptek
színpadra. A
koncert támogatásához csatlakozott
Albánia, Horvátország, Irak, Katar, Kuvait, Madagaszkár és Mexikó magyarországi képviselete is. A koncert előtt elsőként a rendezvény fővédnökének, dr.
Schmittné Makray Katalinnak az
üzenete hangzott el, aki távollétében levélben osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel: „Mindig is különösen nagy
szeretettel gondoltam Japánra, az ott
élő emberekre, hiszen csak szép emlékeket őrzök az országról. 1964-ben,

Tokióban értem el pályafutásom legnagyobb sikerét, és azóta is figyelemmel
kísérem a japán nép sorsát. Ahogy az
egész világot, engem is megdöbbentett
a Japánban történt természeti katasztrófa és annak következményei. Ezrek
haltak meg és tűntek el, igazi hősök
küzdöttek azért, hogy megakadályozzák a még nagyobb pusztítást. De a tragédia mellett olyan összefogásnak is
tanúi lehettünk, amelyre ritkán van példa. Távoli országokban is gyűjtéseket,

jótékonysági akciókat szerveztek,
hogy enyhítsenek a nehézségeken,
hogy támogassák az otthonukat elvesztett embereket. Most rajtunk a sor.
Mindenki azzal segít, amivel tud,
mindenki annyit ad mások számára,
amennyire lehetősége van. Önök,
nemzetközileg is elismert művészek,
a zene nyelvén szólnak ma, hogy így
emlékezzünk az áldozatokra, és támogassuk egy új óvoda felépülését.
Köszönet érte! (Folytatás a 3. oldalon)

Törvényterv
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége elengedhetetlennek tartja, hogy
aktívan részt vegyen a jogszabályváltozások előkészületében. Ennek érdekében „A közoktatási rendszer átalakításának irányai“ címmel országos
konferenciát szervezett május 26-án
Gödöllőn, amibe a Magyar Telekom
együttműködésével, élő videokapcsolat segítségével az ország további öt
helyszínéről, Győrből, Kistokajból,

Pécsről, Szolnokról és Zalaegerszegről kapcsolódtak be.
Az eseményen – melynek résztvevőit
Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke köszöntötte
– elsőként Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára tartott előadást a közoktatás átalakításának terveiről. A tanácskozáson szó esett többek között a közoktatási intézményeknek az önkormányzatok életében betöltött szerepéről, a
központosítási törekvések hatásáról, a
körzetközpontok szerepéről, és a kistelepülések oktatási helyzetéről is.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Közoktatási konferenciát rendeztek Gödöllőn

Magyar Önkormányzatok Szövetsége:

Szakmai, és nem politikai kontroll kell! Folytatódjanak az egyeztetések!
(folytatás az 1. oldalról)

Az új közoktatási törvény alapvetéseinek kidolgozása a múlt nyáron
kezdődött, decemberben a koncepciót
a nyilvánosság elé tárták, mondta előadása bevezetőjében az államtitkár.
Az ezt követő vita után 5000 oldalnyi
véleményt dolgoztak fel. Maga is
többször tárgyalt az önkormányzati
szféra képviselőivel. Áprilisban a
kormány első olvasatban tárgyalta a
közoktatási koncepciót, amelynek
még vannak kiforratlan elemei. A jogszabály idei elfogadása után feltehetően a 2012/2013-as tanévben lép
életbe.
A jó törvénynek a közoktatás egészét kell szolgálnia, megteremtve az
egységet a legfontosabb kérdésekben
és lehetőséget adva a sajátosságok
érvényesülésének is, fogalmazott
Hoffmann Rózsa. Az államtitkár
szerint a rendszerváltást követően elfogadott közoktatási törvényt felszabadulásként élték meg a pedagógusok. Az iskolák önkormányzati fenntartásba kerültek, de a következő
években az állam fokozatosan kivonult az oktatás finanszírozásából.
Napjainkban a központi költségvetés
már csak a kiadások 45 százalékát fedezi. Sok önkormányzat ezzel már
nem tud megbirkózni. A közoktatás
nemzetközi összehasonlításban alulfinanszírozott. A pedagógusok fizetése az OECD-országok átlagának csupán a negyven százalékát éri el. Az államtitkár rámutatott: a kormányzatnak jelenleg nincs jogi lehetősége beleavatkozni az iskolák összevonási,
átadási folyamataira.
Az új közoktatási törvénnyel azt
akarja elérni a kormányzat, hogy az
iskolarendszeren keresztül garantálja
a nemzeti műveltség megszerzését a
felnövekvő generációk számára. Az
ehhez szükséges erősebb állami szerepvállalás megnyilvánul az oktatás
irányításában, finanszírozásában, tartalmi szabályozásában, a pedagógusok bérezésében és a pedagógusok
munkájának ellenőrzésében.
A politikus a továbbiakban elmondta, hogy a megyei önkormányzatok iskolafenntartó szerepét a megyei kormányhivatalok veszik át,
amit szerződéssel átadhatnak a feladatra alkalmas városoknak. Az iskolaigazgatókat a jelenlegi koncepció
szerint a tantestület és az iskola fenntartójának véleménye alapján a kormányhivatalok nevezik ki. A pedagógusok bérét az állam fizeti. Óvodákat
minden település fenntarthat. Az önkormányzatok szerepe nagyságuk
szerint eltérően változik az iskolák
fenntartásában.
A kormányhivatalok jelentős szerepet játszanak majd az iskolák szakmai ellenőrzésében. A közoktatást
nem szolgáltatásnak, hanem közszolgálatnak tekinti a kormányzat, melyért az állam felel.
Hoffmann Rózsa kiszámítható pedagógusi életpályát ígért. Nem terveznek jelentős óraszámemelést, de
mivel vigyázni kell a gyerekekre, ezért a pedagógusok munkaidejét szabályozzák, hogy mindig legyenek pedagógusok az iskolában. A heti 40 óra
munkaidő 80 százalékát az iskolában
kell tölteniük a tanítóknak és tanároknak.
Az államtitkár elmondta, hogy az
igazgatóknak kiküldött kérdőívekre
adott válaszok szerint a koncepció él-

vezi a szakma támogatását. S miközben a szakszervezetek demonstrációt
hirdettek, már 30 szakmai szervezet is
támogatja a koncepciót.
Gémesi György az államtitkár aszszony előadására reagálva kijelentette: világosan látszik, hogy a pedagógusfizetéseket továbbra is az önkormányzatok fogják fizetni, csak a jövőben nem közvetlenül, hanem az államon keresztül.

Az intézményvezetők kinevezéséről szólva úgy vélekedett, ez politikai
döntés lesz, s nem tartja jónak, a jelenlegi, hosszas konszenzus alapján,
összességében jól működő rendszer
megváltoztatását. A kinevezést továbbra is az önkormányzatok hatáskörében kell hagyni.
Mitől lesz érdekelt az oktatásban és
annak fejlesztésében az önkormányzat, ha csupán az épület meszelése
marad a hatáskörében? – tette fel a
kérdést. Felhívta a figyelmet arra is,
amikor a finanszírozás 70 százalék
volt, akkor jól működött a rendszer.
Mint mondta, a MÖSZ egyetért a
szakmai kontrollal, a tanfelügyeleti
rendszerrel, de azzal nem, hogy az
önkormányzatok nem alkalmasak az
oktatási intézmények fenntartásra.
Ezt bizonyítja az is, hogy a közoktatás annak ellenére is működik, hogy
az elmúlt években folyamatosan
csökkent a finanszírozás. Kijelentette: az önkormányzatok partnerek, és
nem ellenségek, és sokat tettek az iskolák fennmaradásáért és a közoktatásért. Példaként említette, hogy a
MÖSZ nem egy konferenciát szervezett szakemberek részvételével, például amikor tarthatatlan volt a helyzet
a pedagógusverések kapcsán, s az ezzel kapcsolatos javaslatai be is épültek a törvénytervezetbe.
A MÖSZ elnökének véleményére
reagálva Hoffmann Rózsa kijelentette, várja a törvénytervezettel kapcsolatos javaslatokat, és kész a további
egyeztetésre.
A gyermeknevelés, a lokálpatriotizmus és a hazaszeretetre nevelés
eszközének nevezte az oktatást Ipkovich György országgyűlési képviselő, aki a szombathelyi helyzeten keresztül mutatta be, milyen jelentősége
van a közoktatási intézményeknek az
önkormányzatok, a települések életében. Beszámolt arról, hogy a Vas megyei város az elmúlt években jelentős
helyi bevételt fektetett az oktatás fejlesztésébe, annak érdekében, hogy

megállítsa a diákok osztrák iskolákba
áramlását, valamint a helyi iskoláknak köszönhetően sikerült megvalósítani, hogy a városban hosszú idő után
megalakulhatott a Weöres Sándor
Színház.
A közoktatásnak átláthatónak,
eredményesnek, minőséget nyújtónak, a társadalmi igazságosságnak
megfelelőnek, kiszámíthatónak kell
lennie és biztosítania kell a választás
szabadságát – így vélekedett
Halász Gábor, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
tudományos
tanácsadója.
Egyúttal felhívta a figyelmet
arra, hogy egy iskolának
nem csak oktatási, hanem
közösségteremtő funkciója
is van, ezért is fontos, hogy
valamilyen szintű kulturális
és oktatási szolgáltatás minden településen legyen. Kiemelte, a jelenlegi gyakorlat
szerint világszerte erősíteni
igyekeznek az önkormányzatok iskolafenntartó tevékenységét, s egyúttal tévedésnek nevezte, hogy az
igazgatási decentralizáció
gyengíti az államot. Kijelentette: az állami szerepvállalás erősítésére szükség van,
de annak nem az intézményfenntartásra, hanem a színvonal emelésére
kell irányulnia.
A körzetközpontoknak a közoktatásban betöltött szerepéről és felelősségéről tartott előadást Ribányi József, Tamási polgármestere, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a gyakran
elnéptelenedő, nehéz anyagi helyzetben lévő, sokszor elnéptelenedő kistelepülések problémájára nem kínálnak lehetőséget a társulások sem.
Márpedig a vidék lakosságmegtartó
erejét növelni kell, ehhez pedig elengedhetetlenek az iskolák, amiknek piacképes tudást kell adniuk. Mint
mondta, az állandó forráshiány, a normatívák csökkenése következtében a
rendszerben már nincs több tartalék,
így elengedhetetlen az átszervezés.

Az új önkormányzati törvény tervezetéről egyeztetett Tállai András államtitkárral a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ezt követően, május 25-én a
szövetség elnökségi ülést tartott, melyen
többek között megvitatták a törvénytervezet koncepcióját. A tanácskozást követően a MÖSZ az alábbi nyilatkozatot
tette közzé:
„A Magyar Önkormányzatok Szövetsége elkészítette és a Tállai András
önkormányzati államtitkárral folytatott
egyeztetés alkalmával átadta a Belügyminisztérium új Önkormányzati törvény tervezetének vitaanyagáról megfogalmazott véleményét. A szövetség elnöksége ülésén még egyszer tárgyalt a
vitaanyag különösen kritikus pontjairól,
illetve az egyeztetésen történtekről. Az
elnökség az átadott véleményben megfogalmazottak közül kiemelt jelentőséget tulajdonít következőknek:
- A kistelepüléseket, a megyéket és a
kerületeket ne érintsék hátrányosan a
változások. A főváros és a kerületek viszonylatában a MÖSZ továbbra is a kétszintű közigazgatás híve.
- Az elnökség hangsúlyozza, hogy az
alapfokú oktatás továbbra is önkormányzati feladat kell maradjon, de annak biztonságos működéséhez a jelenleginél nagyobb állami szerepvállalás
szükséges.
- Az iparűzési- és más helyi adóknak
önkormányzati kompetenciában kell

Képviselő-testületi hírek

Májusi döntések
Bölcsődevezetői pályázat
Új pályázatot ír ki a képviselő-testület az 1. sz. Városi Bölcsőde vezetői álláshelyére, miután az előző pályáztatási eljárást eredménytelennek minősítette. A pályázati felhívás ismételten megjelenik a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ honlapján valamint a szociális- és családpolitikáért, a gyermekek
és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos
lapjában.

Gyermekvédelem
A tanácskozás résztvevői egyetértettek abban, hogy szükség van egy
új, hosszú távú oktatási koncepcióra,
s abban, hogy az iskolák működtetését meg kell hagyni az önkormányzatoknál, azok ugyanis az elmúlt nagyon nehéz időszakban is mindent
megtettek az oktatás biztosításáért, az
náluk van a legjobb helyen. Ezzel
egyetértettek a tanácskozást külső
helyszíneken követők is, valamennyien úgy foglaltak állást, egyetértenek
Gémesi György véleményével, és
bíznak abban, hogy lesz lehetőség a
törvénytervezet további módosítására.
A helyben megoldott feladatellátásnál nincs jobb megoldás – jelentette ki a rendezvény zárszavában Gémesi György. Az önkormányzatok
húsz év után képesek az oktatási feladatok ellátására, amihez szakmai, és
nem politikai kontrollra van szükség.
A kormány politikája akkor lehet sikeres, ha az önkormányzatokra támaszkodik, s mint mondta, az önkormányzatok is az ország sikerében érdekeltek.
(k.j.-l.t.)

maradniuk, ugyanis az önálló bevételek elvételével működési forrásaiktól és
a fejlesztési hitelek törlesztésének lehetőségétől fosztják meg a településeket.
A koncepcióban javasolt további új helyi adók kivetésére jelenleg nincs fizetőképesség, az adónövelés a feketegazdaság erősödését és a korrupciós helyzet
romlását eredményezi.
- A Vidékfejlesztési Minisztérium által társadalmi vitára bocsátott Nemzeti
Vidékfejlesztési Stratégia az erős önkormányzatokra épít, ami ellentétben áll az
új Önkormányzati Törvény vitaanyagának központosítási törekvéseivel. A
MÖSZ elengedhetetlenül szükségesnek
tartja az Önkormányzati Törvény koncepciójának a Nemzeti Vidékfejlesztési
Stratégiához igazítását.
- Az elnökség elengedhetetlennek
tartja, hogy a koncepció egy konkrét,
számokon alapuló hatástanulmánnyal
egészüljön ki, amiből megtudható, a tervezett változásoknak milyen költségvonzata van, és mitől lesz olcsóbb az új
rendszer.
A MÖSZ továbbra is igényli az
egyeztetések és a tárgyalások folytatását, melyek során segítségét ajánlja fel,
hogy az eredeti célnak megfelelő, hatékony, takarékos, jól működő önkormányzati rendszer jöhessen létre.” (b.z.)

Elfogadta a testület a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést,
amely teljes terjedelmében olvasható a
www.godollo.hu portálon.
A helyi önkormányzatok számára a
gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény írja elő azt,
hogy évente beszámolót és értékelést
készítsen a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és a
gyámügyi tevékenységről. A beszámoló elfogadásáról a testület tájékoztatja a

Pest megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalát.

A kábítószer ellen

A képviselő-testület elfogadta a
2002 óta működő Gödöllői Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységéről
szóló beszámolót. Kedvező, hogy a
Gödöllői Rendőrkapitányság, a Pedagógiai Szakszolgálat, a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
valamint a Tormay Károly Egészségügyi Központ által rendelkezésre álló
adatok szerint Gödöllőn a kábítószerfogyasztók száma az országos statisztikai adatokhoz képest elenyésző.
A Gödöllői Kábítószerügyi Egyeztető Fórum továbbra is elsősorban a közösségi együttműködés és a prevenciós
tevékenységek támogatását és elősegítését kívánja hangsúlyozni. A jelenleg
33 tagú egyeztető fórum hatékony tevékenysége érdekében három munkacsoportban dolgozik, melyek különböző területeket fednek le. A mentálhigiénés munkacsoportot egészségügyi
dolgozók, a szabadidős munkacsoportot oktatási, szociális területen dolgozó,
valamint rendőrséget képviselő szakemberek, a gyermekvédelmi munkacsoportot pedagógusok alkotják.
(l.t.)

Zajlanak a felújítási munkálatok
Ismét forgalomkorlátozásra kell számítani a Szabadság úton a HÉV szintbeli
kereszteződésénél, a palotakerti átjárónál, mivel javítják a síneket és az útburkolatot. A munkák már a múlt szombaton megkezdődtek, és két hétvégét vesznek igénybe. A munkavégzés ideje alatt
fél szélességben korlátozzák a forgalmat
június 3-án 20 óra és 6-án 5 óra között.
A héten megkezdik az Ady sétány és
a Martinovics utca összeköttetésének
felújítását, valamint a tervek szerint a
vasútállomással szemben lévő parkoló
kátyúzását.

Az utak állapotának javulása miatt
gyakran panaszkodnak a lakók a forgalom növekedésére. Ilyenkor merül fel a
különböző lassítási technikák alkalmazására. A Röges utca lakóit a lehetőségekről Pintér Zoltán alpolgármester és
Guba Lajos, a terület képviselője lakossági fórumon tájékozatta a múlt héten. Elmondták, az önkormányzat támogat minden olyan megoldást, ami megfelel a jelenlegi szabályozásoknak, de a
tervezés és a kivitelezés költségeit a lakóknak kell megfizetniük.
(ny.f.)
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Gödöllői támogatás egy újjáépülő óvodának

Faültetés és szolidaritási koncert
(Folytatás az 1. oldalról)
És köszönet jár mindenkinek, aki
eljött, hogy kifejezze szolidaritását és

együttérzését egy ország felé, amely
bár távolinak tűnik, ha a szívünkbe
nézünk, igen közel érzünk ma magunkhoz.
Őszintén bízom benne, hogy az
egész világon átívelő összefogás,

amelynek mi is részesei vagyunk, ha
megoldást nem is, de enyhülést hoz
azoknak, akik átélték a katasztrófát,
akiknek sok erőre van most szükségük, hogy felálljanak és újraépítsék
az életüket!”
A köztársasági elnök felesége levelé-

nek felolvasását követően dr. Gémesi
György, Gödöllő polgármestere köszöntötte a vendégeket, s méltatta azt
az összefogást, amivel a tragédia után

a japán nép példát mutat mindannyiunknak.
„Látva nap, mint nap a tragikus eseményeket, a szörnyű pusztítást, figyelve a hihetetlen küzdelmet a túléléséért, átélve a tehetetlenség és a ki-

szolgáltatottság érzését, sokunkban
megfogalmazódott a kérdés, hogyan
segíthetünk annak a népnek, amely
soha nem késlekedett, amikor másokon kellett segíteni.
Annak a népnek, amely nagy
örömmel és gazdag programmal em-

EU‐s elnökségi
események
Gödöllőn
DÁTUM

ESEMÉNY

LEZÁRÁS

Június 2‐3.

Június 6‐7.

Kiemelten védett
esemény,
kordon a Művészetek
Háza körül, az Ady
sétányt a Honvéd
utcánál zárják le

ASEM
külügyminiszteri
találkozó

3. Európai
Balesetmegelőzési
konferencia

lékezett 2009-ben a japán-magyar
kapcsolatok elmúlt 140, illetve 50
évére. Hogyan segíthetünk azoknak,
akik az ünnepi év során komoly tá-

mogatást adtak többek között az Erzsébet híd díszkivilágításához? Hogyan segíthetünk, mit adhatunk azoknak, akik mindig méltósággal és tisztelettel fordultak felénk és mindig barátnak, sőt rokonaiknak tartottak ben-

tuk megmutatni a mai koncert megszervezésével, aminek bevételét egy
óvoda újjáépítéséhez ajánljuk fel.”
A beszédek sorát Ito Tecuo japán
nagykövet zárta, aki magyar nyelven
mondott köszönetet a cseresznyefa
ültetés és a koncert megszervezéséért,
majd kijelentette, bár jelenleg még
számos problémával kell szembenézniük, de továbbra is egyesítik erőiket az újjáépítés érdekében.
„Eddig sok magyar
biztosított
együttérzéséről és
támogatásáról
minket. A jótékonysági koncert
által összegyűjtött
pénzadományt a
magyar emberek együttérző szeretetével együtt eljuttatják a katasztrófa
áldozataihoz, mely az egész japán
népnek vigaszt és bátorítást nyújt. Az
egész japán nép nevében szeretném
kifejezni hálámat.
A jótékonysági koncert előtt, a
jövő hónapban megrendezésre kerülő
ASEM külügyminiszteri találkozó alkalmából a Gödöllői Királyi Kastély
kertjében a jelenlévő ASEM ország
nagyköveteivel közösen elültettünk
egy-egy cseresznyefát. A találkozó sikerében bízva, remélem, hogy az
Ázsia és Európa közötti kapcsolatok
még szorosabbak lesznek.”
A beszédeket követően 30 éves
fennállását ünneplő Gödöllői Szimfonikus Zenekar Vonós Kamaraegyüttese és Illésy Orsolya fuvolaművész,
Herczenik Anna, a Magyar Állami
Operaház magánénekese, Szilasi
Alex zongoraművész, Mága Zoltán
hegedűművész, Vígh Andrea hárfaművész, valamint a japán születésű,

de hazánkban élő Yuka Iwasaki zongoraművész és Shoko Matsuyama
gordonkaművész adtak nagysikerű
hangversenyt. Előadásukban többek
között Bach, Liszt, Bartók, Kodály,
Donizetti és Puccini művei hangzot-

tak el. Az est műsorvezetője Morvai
Noémi, a Duna Televízió munkatársa
bj
volt.

nünket? Nyilván lehetett segíteni többek között a mentésben, különféle
adományokkal vagy lehet segíteni az
újjáépítésben és sorolhatnám tovább.
Mégis mindennél fontosabb és több
lehet az odafigyelés, az együttérzés, a
baráti szó. Ezt az odafigyelést kíván-

Elhunyt Mádl Ferenc

Kiemelten védett
esemény,
Iszlám‐
keresztény‐zsidó kordon a Művészetek
párbeszéd
Háza körül, az Ady
konferencia
sétányt a Honvéd
utcánál zárják le

Június 16‐17.
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Közélet

Mádl Ferenc 1931. január 29-én
született a Veszprém megyei
Bándon. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát. Az állam- és jogtudomány
kandidátus címet 1964-ben, a tudomány doktora fokozatot 1974ben szerezte meg. Tudományos
pályafutását az ELTE Polgári Jogi
Tanszékének docenseként folytatta, 1972-80 között az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének főmunkatársa lett.

sében, 1996-ban egyik kezdeményezője
lett a Magyar Polgári Együttműködés
Egyesületének, 2000 júniusáig a szervezet elnöke volt.
Számos jelentős kitüntetést kapott, a
Széchenyi-díj mellett 1999-ben a francia Becsületrend lovagi fokozatával,

(képünkön), a Magyar Szabadság
Napját, beszédet mondott a Világbéke-gong avatóján, és több alkalommal is ellátogatott a Szent István
Egyetemre, melynek díszdoktorává
avatták. A rendezvényekre mindig elkísérte felesége, Dalma asszony, aki
aktív tagja a Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány kuratóriumának.
Mádl Ferenc halála után az Országház

2001-ben nagykeresztjével is kitüntették. Az Országgyűlés 2000. június 6-án
a Fidesz és az FKGP jelöltjeként – de
pártonkívüliként – köztársasági elnökké
választotta.
Mádl Ferenc köztársasági elnökként,
majd ciklusának lejárta után is több
alkalommal megfordult Gödöllőn.
Megtisztelte jelenlétével a Magyar
Polgármesterek
Világtalálkozóját

és a Köztársasági Elnöki Hivatal épületére felvonták a gyászlobogót, a Sándorpalota déli szárnyát pedig megnyitották
az emlékezők előtt.
A Sándor-palotánál hétfő estig nyilváníthattak részvétet a volt köztársasági
elnök tisztelői. A gyászszertartásra várhatóan lapzártánk idején tesz javaslatot
a kormánynak a kegyeleti bizottság a
család kérését figyelembe véve.

Többek között polgári joggal, nemzetközi magánjoggal, Európa-joggal foglalkozott; tudományos folyóiratok szerkesztésében vett részt, nemzetközi akadémiák tagja volt. 1985-től 2000-ig az
ELTE Nemzetközi Magánjogi Tanszékének vezetője volt, az MTA 1993-ban
rendes tagjává választotta.
A politikában 1990-től vállalt szerepet: három évig az Antall-kormány tárca
nélküli minisztereként az MTA-t felügyelte. 1993-tól művelődési és közoktatási miniszterként dolgozott. 1995-ben
az MDF-KDNP-Fidesz államfő-jelöltje
volt, majd 1999-től egy éven át az Orbán-kormány tudományos tanácsadó
testületének tagja.
Tevékeny részt vállalt a Fidesz és a
jobboldali pártok egymáshoz közelíté-
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Civil

Civil munka az Úrréti-tónál

Tótakarítás
Több mint ötvenen takarították az
Úrréti-tavat és környékét vasárnap a
Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a
Blaháért Társaság felhívására. Az
elmúlt években már hagyományossá vált nyár eleji munka során
dr. Bucsy László és Pecze Dániel
vezetésével a környéken élők közösen tették rendbe a tó környékét és
medrét. A munkába a civil lakosság
mellett az Iszapfaló Kft. munkatársai és könnyűbúvárok is bekapcsolódtak,
segítségükkel a mederfenéken megbúvó, ismeretlenek által bedobált hulladékot
is ki tudták emelni. A takarítás mellett a nádas ritkítására is sor került. A jól
végzett munka után kellemes bográcsolással töltötték az időt a tótakarítók.
jb

Hatvanéves a Szent János utcai óvoda

A legnagyobb a városban
Hatvanéves az óvoda a Szent János utcában. A jeles évfordulót szombaton ünnepelték meg szabadtéren és a hirtelen
jött eső miatt a Petőfi Iskola tornatermében. Az előző napon gumikerekű kisvonattal utazták be a várost a gyerekek,
s kiáltották szerteszét Gödöllőn, hogy
másnap születésnapot ülnek.
Az ünnepségen részt vett Gémesi
György polgármester, Pintér Zoltán
alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője és Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművész, Gödöllő díszpolgára. A műsorban felléptek az óvodások

Gyermeknap 2011
A legfiatalabb korosztály képviselői
vették birtokba Gödöllő főterét vasárnap. A városi gyermeknapon színes
programok, játékok, előadások, sport
bemutatók várták az érdeklődőket.
A kellemesen meleg időben gyorsan
megtelt a főtér. A gyerekeknek nem volt
könnyű választani a színpadi műsorok
és a különböző foglalkozások, művészeti és sport tevékenységek között. A
programokba több városi intézmény is bekapcsolódott, nagy sikert arattak például a könyvtár-kommandósok, az általános
jb
iskolások és a sportegyesületek bemutatói. A vásári forgatagban gyermeknapi ajándékok beszerzésére is lehetőség nyílt.

Négyévesek a gödöllői négyesikrek
Május 27-én volt éppen 4 éve, hogy a Semmelweis Egyetem II. számú szülészeti és nőgyógyászati klinikáján
megszülettek a gödöllői Csákó Tamás és Annamária
négyesikrei.
Katinka, Nikolett, Evelin és Alexa szüleik és bátyjuk,
Ádám, valamint a rokonok és barátok körében ünnepelték a jeles évfordulót még szombaton is, amikor dr. Gémesi György polgármester és Pintér Zoltán alpolgármester köszöntötték a családot az önkormányzat támogatásával is kibővült, megszépült házukban.
it

Nyugdíjas egyesületek találkozója – Gödöllőn másként csinálják
Nagyatádon találkoztak nemrégiben a megyei nyugdíjas szervezetek, hogy megismerjék egymást és kicseréljék tapasztalataikat. A Pest
Megyei Nyugdíjas Egyesület által szervezett rendezvényen a nyugdíjas klubok vezetői vettek részt. Városunkból a Gödöllői Nyugdíjas
Egyesületet az Őszikék klub, a Kertbarát Egyesület, az Életmód klub, az Általános Nyugdíjas Klub és az Életet az éveknek egyesület
vezetői képviselték.
Mint azt Sebeő Györgynétől, a Gödöllői Nyugdíjas Egyesület vezetőségi tagjától megtudtuk, a találkozó lehetőséget adott a bemutatkozásra, egymás foglalkozásainak megismerésére, és az egyesületek gazdasági helyzetének elemzésére. Mint elmondta, a gödöllői nyugdíjas
szervezetek által létrehozott programok jelentősen eltérnek a többiekétől. A környékbeli klubok jellemzően néptánccsoportot, színjátszó
kört és énekkart működtetnek, s az olyan programok, mint a 90 évesek köszöntése, a divatbemutatók, a nyugdíjas akadémia, az évente
többször megszervezetett külföldi kirándulások, a juniális, szilveszteri mulatság vagy a havonkénti színházlátogatás egyetlen más
egyesület programjában sem szerepel. A találkozón az is kiderült, hogy a Gödöllői Nyugdíjas Egyesület a térség legnagyobb nyugdíjas
szervezete.
jb

Nekünk fontos!
Az elmúlt hónapokban városunk jelentős természeti-, építészeti- és művészeti emlékei újultak meg,
köszönhetően a Norvég Alap támogatásának. Gödöllő ön-kormányzata 1.701.238 euró támogatást
nyert el a „Várostörténeti és kulturális szempontból jelentős helyszínek rehabilitációja, többcélú hasznosítása” címmel benyújtott pályázatára az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati konstrukció keretében. Ennek
eredményeként megszépült a Királyi Váró, az Erzsébet-park egy része, az Erzsébet királyné szobor, az Erzsébetszikla, a barokk Kálvária, az Alsópark egy része, a Világfa és a Grassalkovich-filagória.
Városunk vezetése számára fontos, hogy az itt élők számára megőrizzék Gödöllő értékeit. Kérjük, hogy az alábbi
kérdőív kitöltésével segítsék munkánkat! A kitöltött kérdőívet levélben az alábbi címre juttassák el: Gödöllői Szolgálat Szerkesztősége, 2101 Pf.385. vagy dobják be a Kossuth Lajos utca 1. szám alatt kihelyezett postaládába. A
kérdőív a www.szolgalat.com oldalról is letölthető, és e-mailen elküldhető az info@szolgalat.com címre.

és az óvónénik, valamint az egykori
óvodásokból alakult zeneiskolás együttes. Az intézmény épületében sószobát
adtak át és színes kiállítás nyílt régi képekből és játékokból.
Dr. Pappné Pintér Csilla, az óvoda
vezetője köszöntőjében elmondta,
hogy 1912-ben a Lumniczer utcában
nyílt meg Gödöllő egy csoportos első
óvodája, amely 1951-ben költözött a
jelenlegi 1. számú épületbe. 1969-ben
négy épülettel bővült az intézmény,
amely ma már 10 csoporttal a legnagyobb óvoda a településen. 1978-95ig a Török Ignác Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskola gyakorló
óvodájaként működtek. Ma is több
olyan munkatársuk van, aki ebben az
óvónőképzőben végzett. A 20 diplomás
óvodapedagógus munkáját 10 szakképzett dajka segíti.
A fenntartó önkormányzat sokat tett a
pedagógiai munka feltételeinek és az
épületek állagának javításáért. A szülők
közössége 1989-ben létrehozta a Mesék
Háza Alapítványt.
Az óvoda 1995 óta a Játékkal, mesével nevelő kisdedóvók közé tartozik, sa-

ját nevelési programmal. 2003-ban országos találkozót rendeztek, melyen
több mint 200 óvónő vett részt – a határon túlról is érkeztek. 2009-ben vették
fel a kapcsolatot az erdélyi szentkirályi
óvodával. Sikeres pályázatokat valósítottak és valósítanak meg jelenleg is.
– Sok a gyermek Gödöllőn és ez jó
dolog – mondta köszöntőjében Gémesi
György. – Az önkormányzat tavaly adta
át a Zöld Óvodát. Hamarosan nyílik a
református egyház által működtetett intézmény. Az óvónőkön mégis hatalmas
a terhelés. Munkájuk értékét nem engedjük leértékelődni, amortizálódni. Ezért az önkormányzat
olyan döntésre készül, amely
szerint az óvodai létszámkereteket nem tölti 115 százalék fölé.
Az óvodai nevelés ötéves kortól
kötelező, a város nem tudja vállalni, hogy minden harmadik
életévét betöltő gyermeket felvesz.
A polgármester megköszönte az
óvoda dolgozóinak az ünnepség megszervezését, amire mindig szükség van,
hiszen a jubileumokról azért is érdemes

megemlékezni, mert közelebb hozza
egymáshoz az embereket, szülőket és
pedagógusokat. Elismerését fejezte ki a
szülői közösség és az alapítvány aktivitásáért is, amellyel közvetve és közvetlenül is pótolhatatlan segítséget nyújtanak az önkormányzatnak.
Az ünnepség önfeledt szórakozásba
torkollott, amikor Pécsi Ildikó állt a
születésnapot ünneplők elé. Kisugárzásával, mosolyával és hangjával, egész
lényével elvarázsolt kicsit és nagyot –
it
de nagyon!

Összefogás Tamás Zoltán gyógykezeléséért
Dr. Gémesi György polgármester és Pintér Zoltán alpolgármester
átadták az elmúlt hónapokban összegyűjtött adományokat Tamás Zoltánnak. Mint emlékezetes, a Török Ignác Gimnázium tanulója a tanév folyamán szenvedett súlyos balesetet, s ezt követően több kezdeményezés is indult, hogy segítséget nyújtsanak
felépüléséhez.
A múlt heti látogatásra a városvezetőket elkísérte Nagy János vállalkozó is,
aki a Gödöllői Lokálpartióta Klub Gyógykezelésére szervezett estjén, Szendrő
Szabolcs által licitre felajánlott festmény-fotóért a legmagasabb összeget ajánlotta. A licitből származó pénzt, az est bevételét, a nőnapi műsor bevételéből
származó összeget, valamint a Segítség Közalapítvány számlájára Tamás Zoltán részére eddig befolyt összeget egyaránt átadták a látogatás során.

Trianoni megemlékezés
2011. június 4., szombat, 17.30

1. Tudja-e, hogy mi a Norvég Alap?

2. Hogy vélekedik arról, hogy a felújítás után új funkciót kap a Királyi Váró?

3. Ön szerint megfelelő helyre került a felújított Grassalkovich-filagória?

4. Hogy vélekedik az Alsópark átalakításáról?

5. Ön szerint mit jelenthet Gödöllőnek idegenforgalmi szempontból, hogy megújultak az
Erzsébet-park műemléki értékei?

6. Ön melyik felújítást tartja a legfontosabbnak a Norvég programban megvalósultak közül?

Helyszín: a Művészetek Háza melletti Trianon emlékmű
A megjelenteket köszönti: Pintér Zoltán alpolgármester
Beszédet mond: Bárdy Péter, a Premontrei Szent Norbert
Gimnázium igazgatója
A műsorban közreműködnek: a Török Ignác Gimnázium tanulói, felkészítő
tanáruk Richterné Rubes Zsuzsa, és a Gödöllői Városi Vegyeskar.
A megemlékezés koszorúzással folytatódik, a programot az egyházak
ökumenikus áldásával zárjuk.
Kérjük koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb június 1-ig
Porubjánszki Olíviánál hétköznapokon 9-16 óráig a
+36/70-376-6544-ös telefonszámon.
Egyben kérjük, hogy a rendvényhez méltó helyszíni előkészületek segítése
érdekében szíveskedjenek a koszorúkat lehetőleg 16 30 óráig a helyszínre
juttatni. Megértésüket köszönjük. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Félelemben
A legtöbbünk számára ismeretlen helyzetet tár elénk meglepő beleérző készséggel az
amerikai író, Nicholas Sparks,
akinek már több sikeres regénye került a magyar olvasók
elé is.
Egy pokoli házasság rejtelmeibe nyerhetünk betekintést Menedék című
új könyvében. Milyen, hogyan „működik” egy a feleségét rendszeresen
bántalmazó férj?
A pszichológusok persze ismerik
az okokat és okozatokat. Egy férfi érzelmi, indulati élete megreked a három-négyéves gyerek szintjén. Óvodáskorban. Az ovisok, ugye, minden
meggondolás nélkül ütik, pofozzák
azt a társukat, akivel éppen valami
bajuk támadt. Meghúzzák a haját, belerúgnak. Nem kell hozzá talán pár
perc sem, mindkét fél, bántó és bántalmazott elfelejti az egészet.
A felnőtteknél másként állnak a
dolgok. Egyrészt kiszámítottak, másrészt fájdalmasak. A férfi gondosan
kiválasztja a számára megfelelő nőt.
Olyat választ, akinek nincs senkije.
Nincsenek szülei, nincsenek testvérei, vagy ha vannak, nem törődnek
vele. Miután összeházasodnak, együtt
élnek, nem engedi, hogy bárkivel is
barátkozzon a felesége. Annak egy-

szerűen nincs kitől segítséget kérnie,
nincs hová menekülnie.
Vagy mégis? A Menedék című regény hősnője kitör rémséges körülményei közül, maga mögött hagyja
alig elviselhető életét. Aprólékosan
meg kell terveznie, szerveznie mindent. A férjét a munkája – rendőrnyomozóként dolgozik – két napra meszszire szólítja. Az asszony tudja, hogy
minduntalan haza fog telefonálni, a
távolból is ellenőrzi. Mobiltelefont
szerez be – számára ez sem egyszerű –,
arra átirányíttatja a lakásukba érkező
hívásokat. Úgy fogadja őket, mintha
még otthon lenne. Megváltoztatja a
nevét, meg a külsejét.
Több helyen megfordul, amíg végre a férje, aki eltűnését észlelve rögtön a keresésébe fog, a nyomát veszti.
Egy déli kisvárosban, Southportban
telepszik le. Nagy örömére munkát
kap. Kibérelhet egy rozzant, szegényes kis házat.
Végre nem valakinek a tartozéka, a
bábja, hanem Katie lehet. Természetesen nem Katie az igazi neve. Ezt
kölcsönözte egy balesetben meghalt
lánytól, annak különböző igazolványaival, nyilvántartási számaival
együtt. Mert mégiscsak sikerült barátkoznia valakikkel. A szomszéd Feldmanékkel, akiket a férje ki nem állhatott. Ha egyedül maradt otthon, át-

ment hozzájuk. Az ő lányuk volt
Katie, akivel még hasonlítottak is
egymásra.
Kevin, a férj, jó zsaru. Végül is rájön, hogyan veszthette szem elől a feleségét. Hol van. S utánamegy. Mint
egy bomba robban bele az asszony
bontakozó, új kis életébe. Az alakulóban levő kapcsolatai közé.
Sikerül-e újra kisiklatnia Katie sorsát? Elpusztítania mindent és mindenkit, aki körülötte van, aki lehetővé
teszi, tenné, hogy ő is beilleszkedhessen a normális emberek világába,
ahol nem kell minduntalan félni, rettegni, ahol nem az elmebaj határozza
meg, mi következik be? Vagy győznek a jók?
(Nicholas Sparks: Menedék)
-nád-

Kórustalálkozó a Művészetek Házában

Három énekkar, három évforduló
Három kórus lépett fel a Gödöllői Városi Vegyeskar által rendezett szokásos tavaszi kórustalálkozón május 28-án szombaton délután a Művészetek
Háza színháztermében. Az előadott műveket is a hármasság
jegyében válogatták: a Barokk
évre, Liszt Ferenc születésének 200. és Bartók Béla születésének 130. évfordulójára tekintettel.
Pechan Kornél, a megalakulásának
hamarosan negyvenedik évfordulóját
ünneplő Gödöllői Városi Vegyeskar
karnagya köszöntötte a megjelenteket, a két vendég kórust, a Hatvani
Polifónia Vegyeskart és a Budapestről
érkezett Aula Kamarakórust. Purcell
Magnificatját adták elő bevezetőként,
majd Kósa István mondta el Weöres
Sándor Ars poetica című versét, s ekkor lépett először színre a később a
gödöllői kórus műsorát még többször
a tánc látványával érzékletesebbé tevő Horváth Györgyi euritmia mozgásművész.
Eztán a Hatvani Polifónia Vegyeskar
következett. 1984-ben alakult meg pedagógusokból, elsősorban énektanárokból. 2009-ben az egri minősítő hangver-

senyen nyerték el a Hangversenykórus
minősítést. Most idegen barokk szerzők
mellett XX. századi magyar szerzők,
Orbán György, Farkas Ferenc, Udvardi
László kórusműveiből állították össze
műsorukat.
Míg a hatvaniak 2005-ben már részt vettek Gödöllőn kórustalálkozón, a budapesti
Műszaki Egyetemen tizenhárom évvel ezelőtt
létrejött Aula Kamarakórust először üdvözölhettük városunkban. Tavaly a nyíregyházi Cantemus Nemzetközi Kórusfesztiválon ezüst diplomát
nyertek. Ők Liszt művekkel vezették be sze-

Forssában lépett fel a Cavaletta

replésüket, az O, salutaris Hostia és a Salve Regina csendült fel előadásukban. Bárdos Lajos
feldolgozásában tiszai,
Pászti Miklóséban csángó dalokat énekeltek.
Rahmanyinov,
Verdi
szerzeményeivel
tért
vissza a színpadra a Gödöllői Városi Vegyeskar.
Bartók-blokkot állítottak össze, végül John Rutter spirituáléját
mutatták be. Zongorán Ferenczy Beáta, klarinéton Rácz Zoltán működött
közre.
Befejezésként együtt énekelt a három
kórus, Liszt Ferenc Ave Mariaját, Kodály Zoltán Esti dalát.
N. A.

Ünnepi könyvhét – Gödöllői alkotók munkái

és a finn kórus viszontlátogatására.
Hogy finn testvérvárosunk kórusa pontosan mikor lép fel a
Cavaletta ősztől december végéig tartó koncertsorozatában még nem tudható, erről később születik döntés.

Magyar művek Finnországban
Húsz évvel ezelőtt járt először
a Cavaletta Gyermekkar finn
testvérvárosunkban,
Forssában. Az akkor átélt élmények
hatására hozták létre Márton
Danku István zenei tagozatos
növendékei 1991-ben a Cavaletta Leánykart.
A jubileumi év tiszteletére kapott idén
2010-ben meghívást a nőikar, s így
tartózkodott immár harmadszor
Forssában és első alkalommal a tőle
300 km távolságra lévő Kangasniemiben 2011. május 11-15. között.
Ebben a két városban adott koncertet a Cavaletta, akik Peter Corne-

lius D-moll miséje mellett többek között Kodály Zoltán és Bárdos Lajos
műveit szólaltatták meg, valamint
felcsendült Bartók Béla: Román Táncok című műve is.
A koncerteken közreműködött Albert
Julianna hegedűn
és Suvi Tolvanen
zongorán. A kórust
zongorán kísérte: Albertné Joób Emese
és Ferenczy Beáta.
A Cavaletta Nőikar már készül jubileumi koncertjeire

di

Az ünnepi könyvhét egyedülálló kulturális rendezvénysorozat, évről évre töretlen sikerrel és népszerűséggel; a
könyvfesztivál már több mint nyolc évtizedes múltra tekint vissza Az eseménysorozatban az érdeklődőket évrőlévre egyre több program várja, az aktuális könyvújdonságok, kulturális
programok, dedikálások mellett, beszélgetések és zenei előadások részesei lehetnek.
Az ünnepi könyvhét városunkban is sokakat vonz, a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ munkatársai a
gyerekek és a felnőttek számára egyaránt vonzó programokat állítanak össze
minden esztendőben. A Könyv Ünnepeként ismert rendezvénysorozat az
idén június 2-4-ig nyújt lehetőséget arra,
hogy a hazai könyvkiadók kínálata mellett a kortárs gödöllői irodalmi alkotások is a figyelem középpontjába kerüljenek.
Az érdeklődők megismerhetik a gödöllői szerzők legújabb munkáit, többek

között az IRKA által kiadott „ A parkon
át” című gyűjteményt és Nádudvari
Anna a napokban megjelent, „Az athéni
műkereskedő” című könyvét, amit elsősorban a krimi kedvelőknek ajánlunk.
A legnagyobb program kavalkádra június 4-én, szombaton délelőtt kerül sor a
könyvtár belső udvarán, ahol több hazai
kiadó, és a gödöllői könyvesboltok is
bemutatják kínálatukat, s találkozhatnak
azokkal a helyi alkotókkal, akik a közelmúltban új kiadvánnyal jelentek
meg.
A gyerekekre is számtalan érdekesség
vár, többek között játszóház várja őket,
amelyben „Angyali kalandozásokra”
invitálja őket Kerényiné Bakonyi Eszter új könyve segítségével, megismerkedhetnek a könyvtár új, 3D-s számítógépes programjával, a zenekedvelők pedig mindeközben a Dixix Rhythm Band
muzsikáját hallgathatják, a legkisebbeknek pedig bábelőadás szerez majd
kellemes perceket.
Részletes program: www.gvkik.hu
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AKIKRE EMLÉKEZÜNK
Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy
előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol találunk
olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek. Vannak, akik országos hírnévnek örvendenek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük szeretnénk
megismertetni kedves Olvasóinkat!

Pecznik János (1914-1997)
A mezőgazdasági kémia tudományok doktora, a Gödöllői
Agrártudományi Egyetem professzora.
1914. március 30-án született Tápiószelén. Szülei uradalmi
cselédek voltak a Benedikti családnál. Édesapja orosz hadifogságba esett az első világháborúban, János hétévesen látta
először az édesapját. Iskoláit Tápiószelén osztatlan iskolában kezdte, nagyon szeretett olvasni, jól tanult, hamar elsajátította a négy év anyagát. Tanítója javaslatára szülei beíratták az aszódi gimnáziumba, taníttatását a Benediktiek is támogatták.
Időközben a szülők Budapestre költöztek, édesapja a Deák
téri evangélikus iskolában lett pedellus, édesanyja pedig szakácsnő a püspöki konyhán. Pecznik János is a fővárosban
folytatta tanulmányait a Vas utcai Felsőfokú Kereskedelmi
Iskolában, ahol 1933-ban kitűnően érettségizett. Tanára volt
például Szerb Antal író, irodalomtörténész, aki az irodalom
szeretetére nevelte őt. Egy évig a Török és Társa Gyógyszerészeti Gyárban dolgozott. Majd beiratkozott a József Nádor
Tudományegyetemre, ahol 1938-ban vegyészmérnöki és
mezőgazdasági szaktanári diplomát szerzett. Megírta egyetemi doktori disszertációját a műegyetem kémia tanszékén,
de a második világháború kitörése és opponens tanárának
tragikus halála miatt megvédeni már nem tudta.
Győrben kezdett el dolgozni a Graáb és Társa Műbőrgyárban. Innen pályázta meg 1939-ben a Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia tanársegédi állását. A sikeres pályázattal
Kuthy Sándor professzor mellé került, akivel többször
összehozta még a sors pályája folyamán. A tanársegédi állás
mellett a Keszthelyi Kereskedelmi Szakközépiskola igazgatója is lett. Ez szép szakasza volt életének, mert nagy élvezettel vetette bele magát a tanításba. 1940-ben Észak-Erdély
visszacsatolásakor Kuthy professzor Kolozsvárra ment.
Pecznik János nem követte professzorát, nem akarta itt hagyni a szüleit. Pályázat útján elnyerte a Szarvasi Mezőgazdaság
Felsőfokú Tanintézet kémiatanári állását, ahol hamarosan
igazgatóhelyettes lett. A háború alatt többször is behívták
Gödöllőre a Katonai Kiegészítő Parancsnokságra. Karpaszományos hadapród őrmesteri rangot kapott, és a hadtáp
élelmiszerellátó részlegéhez osztották be. A háború alatt szülei visszaköltöztek Tápiószelére.
Budapest ostromát Nagytéténynél élte át, ahonnan csapatteste feloszlása után gyalogosan indult el szüleihez. Budapesten
a Hungária körútnál szovjet fogságba esett, és Gödöllőre került a premontrei gimnázium épületében létesített hadifogoly
gyűjtőtáborba. Pestről gyalog kellett megtenni az utat Gödöllőig. Volt olyan időszak, hogy 40.000 embert is bezsúfoltak a gimnáziumba. Fűtés nem volt, gyönge volt az élelmezés, rendszerint silány sárgaborsólevest adtak, amitől hasme-

nést kaptak. Lehetetlenség volt megszökni a négyszeres
drótkerítéssel körülvett táborból. 1945 januárban esett fogságba és márciusban tovább szállították őket Ceglédre egy
újabb gyűjtőtáborba, ahonnan a Szovjetunióba vitték volna
őket szerelvényeken a terv szerint. Júniusban azonban sikerült kiszabadulnia a táborból elbocsájtó igazolvánnyal.
Amikor Tápiószelén kiheverte a fogság viszontagságait,
megerősödött, visszament a régi állomáshelyére, a szarvasi
Tessedik Sámuel Mezőgazdasági Felsőfokú Tanintézetbe.
1946-ban ismét Keszthelyre helyezték a mezőgazdasági
szakközépiskolába. Kémiatanár és igazgatóhelyettes, majd
az időközben megszervezett Mezőgazdasági Tanárképző
igazgatója lett. 1948-ban Tolna megyébe, Lengyel községbe
került, az itt létesített Mezőgazdasági Szakközépiskola kémia tanári és igazgatóhelyettesi állását töltötte be. 1950-ben
fia született, és Lengyelből már családosan Debrecenbe
ment a Mezőgazdasági Akadémiára, ahonnan fia egészségügyi problémái miatt rövid idő után távozott. Budapesten a
Földművelési Minisztériumban, majd a szerveződő agráregyetemen kapott állást, ismét Kuthy professzor mellett lett
adjunktus. Ebben az időben nem volt saját lakása, albérletben lakott Budán, családja pedig hol Tápiószelén, hol Keszthelyen tartózkodott a nagyszülőknél.
1950 nyarán a vakációban kémia tankönyvet kellett írnia a
mezőgazdasági szakközépiskolák számára. A könyv olyan
jól sikerült, hogy 17 kiadást ért meg. 1951-ben az Agrártudo-

mányi Egyetem Gödöllőre költözött a volt premontrei gimnázium épületébe, amelyet Pecznik János jól ismert a rossz
emlékű hadifogolytábor időszakából. A gödöllői egyetemen
rábízták a kémia tanszék megszervezését. 1952 szeptemberében beindult a Gödöllői Agrártudományi Egyetem 3 karral: növénytermesztés, állattenyésztés és közgazdaság. Ekkor családjával együtt végleg Gödöllőn telepedett le. Először
társbérleti lakást kaptak, óvodai elhelyezést, ilyen módon
már a felesége is tudott dolgozni.
Ettől kezdve tanszékvezető volt, az agrokémia, majd a mezőgazdasági kémia tanszéket vezette. 1956-ban az Agronómiai Kar dékánja volt. Az október 23-i eseményeket Budapesten élte át, az egyetem Villányi úti épületében. Máthé
Imre, az egyetem akkori rektora, rábízta a gödöllői események irányítását. 1956. október 27-én megalakult az egyetemen az Ideiglenes Nemzeti Tanács, melynek elnökévé választották Pecznik Jánost. A forradalom idején fő törekvése
volt a rend fenntartása, az emberi életek megvédése, a Gödöllőn rekedt diákok és alkalmazottak ellátása. A forradalmat követően több neves professzort eltávolítottak az egyetemről, Pecznik Jánosnak nem esett bántódása. A fegyelmi
vizsgálat jegyzőkönyve szerint azt mondta: „Előre láttam,
szinte lépésről lépésre, hogy mi fog történni, tudtam, hogy
mi lesz a vége, ezért legfőbb törekvésünk az első perctől
kezdve az emberi életek megvédése, a rend fenntartása és az
itt rekedt hallgatók, alkalmazottak élelmezési ellátása.” A talajerő-gazdálkodás, a műtrágyázás, a levélen keresztüli trágyázás kérdései című akadémiai doktori disszertációját
1968-ban védte meg. A gödöllői egyetemen 1952-1980 között tanszékvezető, 1956-tól 1959-ig dékán, 1969-1978 között rektorhelyettes volt.
Pecznik János azonban nem zárkózott be a tudomány világába, fontos feladatának tekintette a közművelődést is. Egyetemi munkája mellett a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
(TIT) gödöllői járási-városi szervezetének elnökeként tevékenykedett több évtizeden át. Társadalmi megbízatásban irányította a társulatot, ami ekkor igen jelentős szerepet játszott
a tudományok népszerűsítésében, az általános műveltség elterjesztésében. Ebben az időben a helyi szervezetnek mintegy kétszáz tagja volt: az ügy iránt elkötelezett értelmiségiek, köztük több hazai és nemzetközi szaktekintély.
Évente közel ezer rendezvényt – előadást, tanfolyamot, országjárást, bemutatót tartottak nemcsak a járásban és a városban, hanem az ország egész területén. Elnöksége alatt a
gödöllői járási-városi szervezet munkája országosan elismertté vált. Kiemelkedő ismeretterjesztő tevékenységét több
megyei és országos kitüntetés bizonyítja. „Igazi pedagógusként a jövőről is gondoskodott – írja róla Hajnal Irén, a TIT
gödöllői szervezetének titkára –, az egyetemen ezekben az
években alakult hallgatói TIT-csoport tagjai megismerhették, hogyan kell egyszerűen, szerényen és közérthetően átadni a tudást és tisztelni a ránk figyelő embert. Közvetlensége,
emberi magatartása tette őt az egyik legismertebb, legnépszerűbb gödöllői professzorrá.”
1984-ben vonult nyugdíjba, de tudományos és oktatói munkáját tovább folytatta, míg egészségi állapota engedte. Rövid
ideig tartó súlyos szenvedés után 1997. február 3-án hunyt
el. Hamvait családja a tápiószelei evangélikus temetőben,
szülei sírjában helyezte el.
Munkája elismeréseként számos kitüntetést kapott: 1984ben a Munka Érdemrend ezüst fokozatát, 1994-ben a Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztjét. A felsőoktatásban végzett munkája elismeréséül kapott kitüntetésére – a
Felsőoktatás Kiváló Dolgozója (1953) – volt a legbüszkébb,
ezt tartotta élete legfontosabb szolgálatának. G. Merva Mária

Egészségpolitika a XVIII. században

Orvostörténeti Társaság

Május 27-én, pénteken tartotta az Orvostörténeti Társaság tudományos ülését a
Királyi Kastély Barokk Színházában. Az eseményen résztvevőket Pintér Zoltán
alpolgármester és dr. Szabadfalvy András, a Tormay Károly Egészségügyi
Központ igazgatója köszöntötte. Az összejövetelen Kapronczay Károly a „Közegészségügyi reformok Közép-Kelet-Európában, a XVIII. században“, Balázs
Péter az „Egészségügyi szabályozás Magyarországon a VIII. században“ címmel tartott előadást, majd ezt követően Kapronczay Katalin az „1793-as erdélyi
egészségügyi főszabályzat-tervezet“ körülményeiről beszélt.

2011. május 31.

Napfürdőző madarak a kertben

Kertünk titkai
Az első igazán meleg nyári napok beköszöntével – ilyen volt
a múlt hét vége –, amikor a
napsütés szinte perzsel, a külső élősködők ellen véget nem
érő küzdelmet folytató madarak számára a napfürdőzés lehetősége is adottá válik. Ezt a
különleges viselkedést – sok
más érdekes madár „akcióval“
együtt – a megfelelően kialakított Madárbarát kertben bárki
megfigyelheti és segítheti.

Az itató környékén rövidre nyírt gyep
és a porfürdő felforrósodó talaja a
déli legmelegebb órákban lehetőséget

kínál a madaraknak a napfürdőzésre.
Szerencsére ezek nem sérült vagy a
végüket járó, hanem éppen ellenkezőleg, az egészségük védelmével foglalatoskodó állatok. A parányi
tolltetvek, vérszívó kullancsok,
bolhák és kullancslegyek a tollazat sötét és kiegyenlített hőmérsékletű világát kedvelik, ami
napfürdőzéskor egyik pillanatról
a másikra perzselően forróvá válik, és a hősokktól elkábult vagy
elpusztult kellemetlenkedő külső
élősködőket a madár a napfürdőt
követő tollászkodással már
könnyen el tudja távolítani.
Ez a procedúra azonban a madarak
számára is könnyen, a mérettől füg-

Tovább csökkent a fecskék állománya 2010-ben

Védelemre szorulva
Az elmúlt évekhez hasonlóan
tavaly is csökkent a fecskék
száma hazánkban, ami a kedvezőtlen május-júniusi időjárás
miatt sajnos előre látható volt.
Még ennél is rosszabb lenne a
helyzet, ha a tavalyi fecskevédelmi évben a lakosság nem
fordított volna olyan kiemelt figyelmet ezekre a madarakra,
többek között több mint 1.500
mesterséges fecskefészek kihelyezésével!
A füsti fecskék éves állománycsökkenése 8,1 százalék, a 1999-es bázishoz
viszonyítva pedig 56,4 százalék, de a
legveszélyeztetettebbnek tűnő molnárfecskék éves csökkenése ennél is
magasabb, 9,4 százalék. Legritkább
fecskefajunk, a partifecske esetében
6,1 százalékos éves csökkenést mért
azt egyesület, 1999-hez viszonyítva
pedig 33,1 százalékára esett az állománynagyság.
A fecskék hosszútávon vonuló madárfajok, vagyis a telet a Szaharától
délre töltik. A csökkenés hátterében e
sajátos életmódból adódó nagyobb fenyegetettség áll, amelyet a klímavál-

tozás és az élőhelyek átalakítása csak
felerősít. Bár az idén az első fecskék
időben érkeztek, az állomány zöme 12 hetes csúszással kezdte meg a költési időszakot. A 2007. és 2008.
szeptember közepén hazánkban tapasztalt rendkívül hideg
időjárás okozta pusztulások – a
molnárfecske és a füsti fecske
esetében – jelentős szerepet
játszhatnak abban, hogy e két
fecskefajnál az elmúlt 3 évben
nagyon alacsony volt az állománynagyság. A partifecske
esetében a 2010. május-júniusi,
valamint a július végi tiszai árvíz váltott ki hasonló hatást.
Az MME 2010-ben, a fecskék védel-

Európában évente Berlin méretű terület épül be

Föld nélkül
A talajfelszín leburkolása veszélyezteti az ökoszisztéma-szolgáltatásokat Európában – hívja fel a
figyelmet az Európai Bizottság.
A testület számára készített jelentés szerint a kontinensen évente Berlin méretét
meghaladó alapterület épül be a városok
terjeszkedése és a közlekedési infrastruktúra fejlődése következtében: ez a
tendencia azonban fenntarthatatlan, és
veszélyezteti a termékeny talajok, valamint a talajvízkészletek rendelkezésre
állását a jövő nemzedékek számára.
Az Európai Bizottság által közzétett
tanulmány hármas megoldást terjeszt
elő. Érvelése szerint jobb területi tervezéssel, illetve a támogatási rendszer átalakításával korlátozni kell a talaj leburkolásának ütemét; ha nem lehet elkerülni a burkolást, legalább mérsékelni
kell az okozott kárt (vízáteresztő rétegek
használata aszfalt és beton helyett, zöld
tetők építése); végül egy terület talajveszteségét részben ellentételezni kell
más területre vonatkozó intézkedésekkel (kifizetések, talajok helyreállítása).
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„A talaj számos ökoszisztéma-szolgáltatás alapja, talaj nélkül nem volna lehetséges az élet a Földön. Nem folytathatjuk a természetes területek leburkolását ilyen ütemben. Ez nem azt jelenti,
hogy meg kell állítani a gazdasági vagy
az infrastrukturális fejlődést, de fenn-

tarthatóbb megközelítést kell kialakítanunk“ - idézi a közlemény Janez Potocnik környezetvédelmi biztost.
A talaj leburkolása azt jelenti, hogy a
víz számára olyan áthatolhatatlan réteggel vonják be, amilyen az aszfalt
vagy a beton. Az EU-ban 1990 és 2000
között naponta legalább 275 hektáron,
vagyis évente 1000 négyzetkilométer-

gően néhány tíz másodperc vagy egykét perc alatt életveszélyessé válthat.
Ezért, a végzetes hőguta elkerülése
végett lihegéssel próbálják hűteni magukat (a tollazat miatt nem tudnak izzadni), majd amikor már ez sem segít,
meg kell szakítaniuk a napozást és
árnyékba húzódnak, ahol tollászkodással teszik teljessé a viselkedés higiéniai hatását.A madarak előszeretettel napfürdőznek a számukra ismerős
környezetet jelentő itató közelében,
ahol bármikor ihatnak és felfrissíthetik, lehűthetik magukat egy alapos vízfürdővel. Ilyenkor számos érdekes, sőt
vicces jelenetnek lehetünk szemtanúi.
Itatót és porfürdőt kihelyezni soha
nem késő! Egy-egy 40-50 cm átmérő-

jű műanyag virágalátét mindkét célra
tökéletesen megfelel, és a madarak
akár már órák alatt is felfedezik és „belakják“ ezeket.
mme
mének évében útjára indított egy lakossági adatbázist, amelybe bárki tölthet fel adatokat, aki figyelemmel kíséri a fecskék életét az érkezéstől a távozásukig. A Fecskefigyelő Online
Adatbázist az egyesület hosszú távon
szeretné működtetni, ugyanis a hatékony védelemhez elengedhetetlen a
költőállományok helyzetének minél
pontosabb ismerete. Az egyesület internetes fehér gólya online adatbázisa
az elmúlt években bebizonyította,
hogy a lakosság hatékonyan tud részt
venni a megfelelően előkészített felmérésekben (mintegy 100.000 feltöltött adat és fotó, több száz adatközlő).
Kérjük, ha ismer fecskefészkeket,
látogassa meg Ön is az Európában
egyedülálló lakossági fecske oldalt és
töltse fel a fecskék védelmét segítő
adatait! Innen is elérhető az a füsti

fecske fészekkamera, melynek segítségével élőben figyelheti a madarak
költését és fiókanevelését.
mme
nyi területen tűnt el a talaj. E terület felét
véglegesen lezárják a vízhatlan felületek, legyenek azok épületek, utak vagy
parkolók.
A szakértői anyag szerint az utóbbi
években 252 hektár/napra mérséklődött
a beépítés üteme, de ez még mindig bőven ad okot aggodalomra; 2000 és 2006
között az unióban átlagosan 3 százalékkal nőtt a mesterséges borítású területek
aránya, de ez a növekedés Írországban
és Cipruson elérte a 14, Spanyolországban a 15 százalékot. A beépítés ütemének növekedése számos európai régiót érint, így a holland megyék felét, nyolc olasz tartományt, három francia megyét,
Lengyelország poznani régióját,
Ausztriában Stájerország nyugati
részét, Észtországban a PohjaEesti régiót, valamint Szlovéniában a Jugovzhodna régiót.
A jelentés, valamint további szakértői
konzultációk alapján a bizottság munkadokumentumot készít, amely a
nemzeti, regionális és helyi hatóságoknak nyújt útmutatást a beépítések
korlátozásában és hatásaik mérséklésében. A dokumentum várhatóan 2012
elejére készül el – derül ki az Európai
Bizottság közleményéből.
pts

Nem csak kertészeknek

Változatos kertek
Képzeljünk el egy kertet, ahol a
káposzta a dísznövény, ahol a
meggyfára kolbásztök fut fel, és
mindezt szőlővirág illata lengi körül. Varietas delectat – állítja a
klasszikus, latin mondás. És valóban, a változatosság gyönyörködtet. A kertek változatossága
meg különösen!
Önmaguk a kertek is roppant változatosak
Nincs két egyforma kert, mint ahogy
nincs két egyforma ember
sem. Ahány kert, annyiféle a
tájolása, a kilátás a környezetre, a talaja, a növényállomány az összetétele, kora,
egészségi állapota – és főleg
– a hangulata. Ahogy vannak
vidám és szomorú, vendégváró és magányos lakások,
ugyanúgy léteznek gondolatokat ébresztő és unalmas,
jóságos és fukar kertek is. A kert hangulatát számos körülmény alakítja; de ebben kétségkívül meghatározó szerepe
van a sokszínűségnek, a változatosságnak, vagy ahogyan mostanában divatosan mondják, a biodiverzitásnak.
Miből is tevődik össze a kert változatossága?
A tér kialakításából: a jó kerttervező a
tereprendezés során nem tünteti el a telek kisebb-nagyobb egyenetlenségeit,
dombjait, hullámait, hanem kiemeli
azokat, jelentőséget, tartalmat ad nekik.
Rézsűt, támfalat, lépcsőt tervez a különböző terepszintek közé. Kisebb részekre
tagolja a kert területét, mert tudja, hogy
a telek annál nagyobbnak tűnik, minél
több részletből áll. És a részletek nem
szigetelődnek el egymástól, hanem harmonikus egységet alkotnak.

A változatosság leginkább a növényállomány összetételében bontakoztatható ki. Ha a telek mérete lehetővé teszi,
akkor a házi- és hobbikertben legyen virágoskert, amely tavasztól őszig díszlik,
kissé távolabb gyümölcsös, szőlő és veteményes. Keressen néhány négyzetméternyi helyecskét a fűszernövényeknek,
esetleg a sziklakertnek, a kerti tavacskának. Ha ezt a telek mérete nem teszi lehetővé, akkor kombinálja a különböző
elemeket: egy virágzó vagy érett, piros
gyümölcsökkel kínálkozó meggyfa
nem csupán hasznos, de szép is, jól il-

leszkedik a virágoskert hangulatába.
A zöldségfélék fogyasztása nem csak
egészséges, de a növények díszértéke se
lebecsülendő. Gondoljanak csak a vörös
levelű céklára vagy a fára kúszó kolbásztökre, a zsenge hajtású, lazalombú
kaporra, és a fehéren csillogó karfiolra.
Vannak kifejezetten díszítő értékű zöldségek: a bimbóskel, a fodroslevelű kel, a
sütőtök, a díszkáposzta. Nem is szólva a
szőlőtőkéről, amely tavasztól késő őszig
valódi látványos tanulság a bársonyosan
kifeslő rügyeivel, a támrendszer huzalára kapaszkodó kacsaival, a legjobb par-

fümöt is leköröző illatú virágfürtjeivel, a
dús lombjával, és az ősszel borostyánsárgára, lilára, pirosra, feketére érő, illatos, zamatos bogyóival. És a színjátéknak még nincs is vége: ekkor következik
a levelek színkavalkádja, amely egészen
a novemberi lombhullásig tart.
A változatosság még tovább fokozható új, eddig kevéssé ismert növények betelepítésével, kipróbálásával
Mert a kertészember büszke arra,
hogy olyan növényei is vannak, amelyek a szomszédban vagy a környéken nincsenek. Az én egykor volt füredi kertemben állott egy sudár atlanti
cédrus; az ágait olyan kecsesen tartotta, mint egy balerina a karjait. Valahányszor beléptem a kertbe, köszöntöttem: kezeit csókolom!
Nagyon tudtam örülni annak az
őszibarack fának, amelyen
– különböző időben – háromféle
őszibarackfajta
gyümölcsei értek. Boldog
voltam, amikor levágtam a
tövéről az első cukkínit,
amelynek a vetőmagját a
Dante-i, Nocera inferiore
nevű dél-itáliai városkából
„importáltam“. Örültem a
törpe körtefa első gyümölcseinek, éppen úgy, mint a gumós köménynek és az ananász cseresznye
zamatos bogyóinak.
Végül is a változatosság valóban
nagy érték a kertben. A hosszú, téli
estéken ne csak a kikeletig hátralevő
napokat számolják, de nézegessék, lapozgassák, olvassák a Kertbarát Magazin cikkeit, a szakkönyveket, a katalógusokat és az árjegyzékeket, hogy
amikor felpárállik a tavaszi föld illata,
és kisüt a Nap, akkor a kertjük a Paradicsom-kert gazdagságát próbálja
Bálint György
meg utolérni.

ELVESZETT CICA
2011. május 12-én az Erzsébet királyné krt. 21. szám alól elveszett
egy 8 éves, félénk, Szuzi névre
hallgató nőstény cica. A megtaláló
pénzjutalomban részesül!
Tel.: 20/326-2804

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Június 4-5., szombat,
vasárnap: 9-11 óra:
Kovavet Kisállatrendelő
Rendel: dr. Varga Ferenc
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Tel.: 20-4823-058
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Sport

Kézilabda – GSE siker az U12-es korcsoportban

Futsal – Országos bajnoki négyes döntő, U15

Bronzérem az Ob döntőben Magyar bajnok a Gödöllő
A Gödöllői SE U13-as lánycsapata után az U12-es korosztályon
volt a sor, hogy bizonyítsanak a
kézilabda gyermekbajnokság országos döntőjében.
Május közepén a 97-esek Siklóson,
majd, pedig a 12 évesek Nyíregyházán
bizonyították be, hogy ott a helyük az
ország legjobb nyolc csapata között. A
lányok a csoportkört hibátlanul teljesítették (Mindhárom ellenfelük ellen magabiztos győzelmet arattak.), így első
helyen kerültek a felsőházi rájátszásba.
Az elődöntőben a Ferencvárosi TC csapatával csaptak össze amelyben alulmaradtak, így maradt a küzdelem a 3. helyért. A bronzmeccsen sikerült a győzelem, így megint fényesen bizonyította
felkészültségét a csapat. A bronzérmes
csapat tagjai: Botyik Alexandra, Csenteri Anna, Egyed Emma, Hornyák Bernadett, Juhász Eszter, Káldy Lili, Kalmár Henrietta, Laki Bianka, Majoros
Sarolta, Stefkó Boglárka, Szekeres Dó-

ra, Uzsoki Zsófia, Varga Adrienn, Zavacki Renáta, edző: Majoros Gusztáv
Régiós döntő – 3. helyen a Főnix
A Főnix ISE leány 2002-ben született
kézilabdázói, az Alsónémediben megrendezésre került országos Erima gyermekbajnokság régiós döntőjén bronzérmet szereztek. Ez az eredmény rendkívül értékes ennek a kis társaságnak,
akik ebben a szezonban tették meg kézilabdás pályafutásuk első lépéseit. A csapat tagjai: Bartos Dorina, Gál Enikő,
Molnár Anna, Horváth Csenge, Eszenyi
Napsugár, Székelyhidi Kata, Hadnagy
Dominika, Zsembery Viktória, Szabó
Flóra, edző:Simics Judit
Eredmények: Főnix ISE – Szigetszentmiklós 9:12; FISE – Salgótarján 18:16;
FISE – Alsónémedi 12:7
Diákolimpia – Elődöntős a Hajós
Május 13-án rendezték meg a III. korcsoportos lányok részére a tanévi diákolimpia országos negyeddöntőjét kézilabda sportágban. A Hajós iskola diákjai remekül teljesítettek
és bejutottak az elődöntőbe. A
csapat tagjai: Hornyák Bernadett, Botyik Alexandra, Györe
Fanni, Horuczi Fédra, Kroneraff Orsi, Csenteri Anna, Tóth
Nikolett, Stefkó Boglárka, Frei
Dalma. Testnevelő tanár:
Zsembery Tamásné.
-ll-

Harcművészet – ITF Taekwon-do

Nemzetközi sikerek
Az idei év második komoly megmérettetésén vett részt a Gödöllői Contact ITF Taekwon-do
Sportegyesület Kókai Zsolt 3. danos mester irányításával. Hatvan
városában került megrendezésre a Nemzetek kupája elnevezésű nemzetközi Taekwon-do verseny.
Az esemény népszerűségét bizonyította,
hogy a magyar kiválóságok mellet Szlovákia, Csehország, Románia, Szerbia,
Horvátország és Szlovénia csapatai is
jelezték részvételi szándékukat e rangos
eseményen.
A kupa 30 egyesület, mintegy 250 fős
mezőnnyel startolt. A versenyszámok
között szerepelt az egyéni formagyakorlat és küzdelem is.
A gödöllőiek 9 fős csapattal vágtak
neki az izgalmasnak ígérkező viadalnak A selejtezők kiválóan
alakultak, ugyanis a serdülő fiúk
népes formagyakorlat mezőnyében Benedek Dániel Tibor kimagasló teljesítménnyel aranyérmes lett. Az ezzel a versenyszámmal párhuzamosan bonyolított serdülő lány formagyakorlat és küzdelem kategóriák is remekül alakultak, ugyanis Mesz-

Focizz velünk
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás
labdarúgó-szakosztálya várja 5-16

lényi Kíra jó formában versenyezve
formagyakorlatban és küzdelemben is
bronzig jutott. Az ifjúsági versenyszámokban, formagyakorlatban a gödöllői
csapatot Péter Norbert képviselte, aki
eddigi legjobb teljesítményével magabiztosan állhatott a dobogó legfelső fokára, míg Habermann Attila bronzérmes lett.
A sportolók jó teljesítménye mellett
fontos megemlíteni, hogy az egyesület
tagja Könczöl Alexandra egész napos
versenybírói teendőket látott el, amelyet
magas színvonalon végzett.
Amennyiben valaki szívesen megismerkedni ezzel a harcművészettel, az
egyesület szeretettel várja jelentkezését
a Bio-Fitt Centerben (Gödöllő, Állomás
út 1-2/a) zajló edzésein hétfőn és szerdán 17.30-19.00-ig.
Honlap: http://itftaekwondo.uw.hu -ll-

éves kor közötti, focizni vágyó
gyerekek jelentkezését. Érdeklődni, valamint jelentkezni a +36/7060-44-388-as számon lehet!

ÚSZÁSOKTATÁS !
Úszásoktatást
szervez a FUT Alapítvány
A Hajós Alfréd Általános
Iskola uszodájában
Gödöllőn!
2011. június 20 - július 08.
naponta 8-10 óra között
(választható időpontok:
8:00–8:40, 8:40–9:20,
9:20–10:00)

5-12 éves korig
(kezdőknek és már úszni
tudóknak)
Részvételi díj: 15.000 Ft
Jelentkezés és érdeklődés
naponta: Bencsik Ernő
tanár úrnál, reggel 7 és 9
óra között, valamint
19 óra után a 06/28-420632-es telefonszámon

Az elmúlt hétvégén rendezték
meg Gödöllőn az NB I-es, fiú futsal U15-ös bajnokság négyes
döntőjét, amelyet a Gödöllői
Sport Klub 1996-os korosztálya
nyert meg, a döntőben a Colorspectrum Aramis csapatát felülmúlva, ezzel bajnoki aranynak
örülhettek a gödöllői futsalosok,
az NB I, U15-ös kiírásában.
Nagy utat tett meg a gödöllői csapat a
bajnoki aranyig. 2004-ben kezdte meg a
munkát a gárda és várt a lehetőségre,
hogy megmérettethesse magát a korosztályos futsal bajnokságban. A nagypályán már sikeres csapat a 2010/2011-es
idényben aztán a Rubeola FC jogán benevezhetett az első alkalommal kiírt,
első osztályú korosztályos bajnokságba.
Az alapszakasz csoportmeccsei és a középdöntők után, a négyes döntőben a
házigazdák mellett a Colorspectrum
Aramis, a Cső-Montage, valamint a
Gyöngyös küzdött az érmekért.
Az elődöntőben a mieink a Gyöngyös csapatát verték magabiztosan 4–0ra, míg a másik ágon az Aramis hosz-

Tóth László csapatának mérlege: 29
mérkőzés, 27 győzelem, 2 döntetlen,
ami bizonyítja, hogy nem érdemtelenül
lettek elsők. Az edző így értékelt: Nagyon boldogok vagyunk. Sokat vártunk erre a lehetőségre, pillanatra, de megérte.
Büszke vagyok minden játékosomra, ez
egy igazi csapat! A srácok egész évben
remekül teljesítettek és ismét bebizonyították, hogy mit is érnek együtt. Köszönet a szülőknek is, akik nélkül nem juthattunk volna el idáig. Ők is megérdemelnek egy-egy aranyat.
Futsal NB I., U15, négyes döntő
Elődöntő: RFC-Gödöllői SK – Gyöngyös 4–0 (2–0) Gól: Husz Attila, Tóth
Patrik, Józsa Tamás, Nagy Barnabás
Döntő: RFC-Gödöllői SK – Colorspectrum Aramis 2–0 (1–0) Gól: Tóth
Patrik, Józsa Tamás
-ll-

szabbítás után fektette két vállra a CsőMontage együttesét (6–3). A bronzmeccsen a Cső 7–3-ra verte a Heves megyei alakulatot, így az üllőiek örülhettek
a harmadik helynek.
A döntőbe a két legjobb csapat jutott
és ez a mérkőzésen is meglátszott, ugyanis remek találkozót láthattak a nézők,
akik parádés hangulatot teremtve hozták
tűzbe a fiatalokat. A Gödöllői SK 2–0-ra
nyert, ezzel teljesen megérdemelten lett
az U15-ös korosztály magyar bajnoka.
A bajnokcsapat tagjai: Dobi Gergő,
Varsányi Áron, Tóth-Velez Valentin,
Husz Attila, Hegyi Balázs, Nagy Barnabás, Varga Ta- A Gödöllői SK U15-ös futsal bajnokcsapata
más, Bihari Gábor, Szabó Tibor,
Szabó Bence, Tóth
Patrik, Gyárfás
Tamás, Józsa Tamás, Hajdu Tamás, Kiss Gábor,
Kovács
Dániel,
Árvai Bence, edző:
Tóth László, technikai vezető: Berze
Béla.

Labdarúgás – Pontosztozkodás a megyei I-ben

GEAC – Aszód FC 2–1 (1–1)
Gól: Bátori Csaba, Teréki Máté

Döntőben a GSK kettő

Megyei III. osztály – Megyebajnoki döntőben a GSK II.

Nem bírt egymással a sérülések
miatt megtizedelt Gödöllői SK,
valamint a tabella harmadik helyén álló Diósd az elmúlt fordulóban a megyei I. osztályú bajnokságban, így igazságosan elosztották a pontokat a csapatok. A
GSK továbbra is a tabella 11. helyén áll, 35 ponttal.

1–1-es döntetlent játszott a Dunaharaszti kettő elleni visszavágón (az első találkozó 2–1 lett), ezzel megyebajnoki döntőt játszhat majd a Gödöllői SK II. a harmadosztályú bajnokságban. Az ellenfél
az Őrbottyán csapata lesz majd.
Megyei III. osztály, elődöntő 2. meccs
Dunaharaszti II. – Gödöllői SK II 1–1
(1–1) Gól: Szabó László
-tt-

Pest megyei I. osztály, 28. forduló
Gödöllői SK – Diósdi TC 1–1 (0–1)
Gól: Kerecsényi Norbert
Megyei I/B – Ismét GEAC pontok
Hárommeccses böjtöt követően, ismét
nyert a Gödöllői EAC, megerősítve ezzel 11. helyét tabellán.
Pest megyei I/B. osztály, 28. forduló

Sportnap – Ismét volt igény a sportra

Másfél ezren a városi sportnapon
Május 28-án, második alkalommal került megrendezésre a tavaszi városi futóversennyel egybekötött gödöllői sportnap.
A különböző sportprogramokkal kiegészítve lehetőséget biztosítottak a szervezők a gödöllői egyesületeknek, hogy
megmutassák magukat a város sportolni
szeretői előtt, illetve, hogy a mozogni
vágyó gyermekeknek legyen lehetőségük kipróbálni ezeket a sportágakat.
A futóversenyen, több mint 1500-an
álltak rajthoz, amely mostanra tényleg
igazi szabadidősport eseménnyé nőtte ki

magát, hiszen sokan csak végigsétálták
a távot, eljöttek, hogy a gödöllői intézmények közti „létszám-versenyben” segítsék saját iskolájukat.
Itt – melyben az iskolák összlétszámhoz viszonyított részvételi arányát vetik
össze – a Petőfi nyert, második lett a
Szent Imre, harmadik pe-dig a Damjanich.
A futás után megkezdődött a
tényleges program, a színpadon fellépett a Grassalkovich SE, a Vuelta
SE, a Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE, illetve Unger Timi jóvoltából egy kangoo bemutatóra is

sor került. A parkban felállított pavilonokban bemutatkozott a Airsoft SE, a
Felhőút SE, a GEAC Vívószakosztálya,
a Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete, a
Gödöllői Sport Egyesület, a Gödöllői
Sport Klub, a Gödöllői Ördögök Rugby
csapata és a Margita Turisztikai Egyesület. Az egyesületeken kívül találkozhattak a résztvevők a helyi ÁNTSZ, a
Tac Tic Sport, és a HS sportcentrum
képviselőivel.
-tt-

Diákolimpia – röplabda

Petőfi csapata játszott, sajnos nekik sem
sikerült a továbbjutás.

Országos elődöntőt nyert az Erkel

Diákolimpia, labdarúgás – Erkel
ezüst a megyében

Májusban három országos Diákolimpiai elődöntőt is rendeztek
Gödöllőn, az Erkel iskola tornatermében a röplabdázóknál.

Az Erkel iskola a III. korcsoportban labdarúgásban a megyedöntőt 2. lett. Az
Érd ellen 1–1-re, a Szigetszentmiklós ellen 2–2-re végzett, majd a Vác csapatát
2–0-ra győzték le a mieink. A csapat
tagjai voltak: Fellegi Nándor, Németh
Máté, Rákóczi Péter, Kerekes Marcell,
Guba Bence, Esztergály Koppány,
Csörgő Krisztián, Tóth Bálint, Scherzinger Gábor, Scherzinger Rafael, Nagy
Zsombor és Kanyó Dávid.
-li-

A III. korcsoportos lányoknál a házigazdák csapata legyőzte az Ikrényt, valamint egy izgalmas, kiélezett csatában,
Békéscsaba együttesét is sikerült megverni, így a lányok bekerültek az országos döntőbe. A csapat tagjai: Mester

Adél, Kómár Nikolett, Hemmert Kíra,
Kaszás Ágnes, Desnoix Julianne, Rózsahegyi Krisztina, Kiss Fanni, Pálinkás
Henrietta, Balogh Zsuzsanna, Tóth Dorina, edző: Szabados István.
A IV. korcsoportban a Petőfi lány csapata képviselte városunkat. A lányok legyőzték budapesti ellenfelüket, míg kikaptak a nyíregyháziaktól, így végül a 2.
helyen végeztek .
A III. korcsoportos fiúknál szintén a

Atlétika – Sikeres GEAC váltók

Harmadik lett a 14-15 éves
lányok 4x800 méteres váltója (Jászai Vanda, Ajkler
Eszter, Koczkás Dóra,
Nagy Imola), valamint az
ifjúsági korú lányok (Zsíros Zsanett,
Rendik Zsófia, Szeghalmi Lili, Moldován-Horváth Katinka) 4x800-as csapata. Az ifi fiúk 4x1500 méteres váltója
(Törő Lajos, Korossa Gergely, Győri

Fölényes Ob cím
Május közepén, Budapesten
került lebonyolításra az Országos váltóbajnokság.
A GEAC atlétái ezúttal is sikeresen szerepeltek, négy dobogós helyet éretek el.

Benjamin, Pápai Márton) ezüstéremmel
térhetett haza. Országos bajnok lett a 13
éves fiúk 4x600 méteres váltója, akik
több mint 100 métert vertek az őket követőkre, a bajnokság legfölényesebb
győzelmét aratták. A csapat tagjai Kerekes Marcell, Skribek Mátyás, Bencsik
Gergő és Pápai Benedek. A váltók edzői
Benkő Ákos és Gadanecz György.
-ggy-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

2011. június 18., szombat
Múzeumok Éjszakája
a Gödöllői Városi
Múzeumban
16 órától 1 óráig
16 óra (vasútállomás):
a felújított Királyi Váró megnyitása
Fellép a Gödöllői Fúvószenekar
18 óra: barokk zene
(Gödöllő Consort) a Gödöllői
Városi Múzeum előtt
A Múzeumok Éjszakája
ünnepélyes megnyitása
18:20-kor és 20:20-kor
kurátori tárlatvezetések
a barokk kiállításban
21 óra: szabadtéri színházi
előadás a múzeum udvarán
Goldoni: Terecske című darabját
előadja a Garabonciás Színtársulat
21 óra: Barokk fényinstalláció a
múzeum épületén
23 órától 01-ig: táncház a Berka
együttessel a Főtéren
18 órától a Veresi Gőzös
közlekedik a városi helyszínek
között (Városi Múzeum, GIM
Alkotóház, Levendula Galéria,
Királyi Kastély Királyi Váró,
Egyetemi Könyvtár, Régészeti
Látványtár)
Díjtalan múzeumlátogatás
múzeumpedagógiai foglalkozások
folyamatosan

A Frédéric Chopin
Zeneiskola felvételt hirdet
a 2011/12. tanévre
A felvételi meghallgatást 2011. június 8-án,
szerdán a zeneiskola épületében tartjuk 14
órától 18.00 óráig. Ez alkalommal elsősorban a szolfézs előképző osztályba várjuk a 67 éves gyermekek jelentkezését.
Az elmúlt évben sikeresen bevezetett módszer
alapján a zeneiskolai felvételi az idén is előzetes,
internetes regisztrációhoz kötött.
Kérjük ezért a kedves szülőket, hogy a
www.chopinzeneiskola.hu címen olvasható útmutatások szerint legkésőbb június 5-ig küldjék be
gyermekük jelentkezését.
Mindazok részére, akik az internetes jelentkezést
technikai okokból nem tudják megoldani, készséggel nyújtunk segítséget a zeneiskola 5. irodájában a felvételit megelőző időszakban és a felvételi alkalmával egyaránt.

Helyszín: Gödöllői Iparművészeti Műhely (2100 Gödöllő, Körösfői u. 15-17.) A foglalkozásokra 12 éves kortól várjuk a jelentkezőket.
A tanfolyamok minimum 5, maximum 15 fővel indulnak. Részletes információ: www.gimhaz.hu
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FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA
Tisztelt Gödöllői Polgárok!
Gödöllő Város képviselő-testülete rendeletben szabályozta az önkormányzat legmagasabb elismerése „GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím adományozását. „A kitüntető cím
azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adható, akik:
a.) a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak.
b.)egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét,
hozzájárulva a város tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez”.
Gödöllő Város Díszpolgára cím évente, legfeljebb két személynek adományozható.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy javaslataikkal, véleménynyilvánításukkal segítsék
a döntéshozók munkáját. Javaslataikat kérem, hogy a Közoktatási, Művelődési és Sport Irodára szíveskedjenek
megküldeni.
HATÁRIDŐ: 2011. JÚNIUS 6.

Tisztelettel:
Dr. Gémesi György polgármester

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A MEGHIRDETÉS IDŐPONTJÁBAN GÖDÖLLŐ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN ÉLETVITELSZERŰEN LAKÓ ÉS KÖLTSÉGELVŰ LAKBÉRREL BÉRBE ADOTT ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSRA BÉRLŐI, BÉRLŐTÁRSI JOGGAL NEM RENDELKEZŐ, VAGY A VÁROSBAN TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ MUNKÁLTATÓNÁL HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKAVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTT NAGYKORÚ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZÉRE PÁLYÁZATOT HIRDET A GÖDÖLLŐ, DEÁK FERENC TÉR 3. I/6. SZÁM ALATTI 46 NM ALAPTERÜLETŰ, ÖSSZKOMFORTOS, 2 SZOBÁS LAKÁS KÖLTSÉGELVŰ LAKBÉRREL, 5 ÉVES IDŐTARTAMRA TÖRTÉNŐ BÉRBEVÉTELÉRE.
A pályázatok benyújtásának módja: Formanyomtatvány kitöltésével és a szükséges dokumentumok csatolásával.
A pályázatok benyújtásának helye: Személyesen Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Irodájának III. emelet 303. sz. helyiségében (ügyfélfogadási idő: hétfő 8-18 óra, szerda 816.30).
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. június 6.
Formanyomtatvány és pályázati, bérbevételi feltételeket tartalmazó részletes írásbeli tájékoztató beszerezhető a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda III. emelet 303. sz. helyiségében, illetve érdeklődni lehet
a 06-28-529-171-es telefonszámon.

Tisztelt Gödöllőiek!
Gödöllő Város Önkormányzata a Gödöllői Testvérvárosi
Egyesülettel közös szervezésben „Európai identitás” címmel
testvérvárosi fesztivált rendez 2011. június 24-26. között.
Az EU által támogatott rendezvényre Gödöllő valamennyi
testvérvárosa meghívást kapott. Testvérvárosainkból művészeti csoportok, diákok, felnőttek látogatnak hozzánk, akik
2011. június 25-én szombaton, szabadtéri programban mutatkoznak be városunk főterén.
A vendégek részére szállásadó családokat keresünk, olyan
vendéglátókat, akik szívesen alakítanak ki baráti kapcsolatot
az érkezőkkel.
A testvérvárosi delegációk 2011. június 24–26 -ig tartózkodnak Gödöllőn (péntek délelőtti érkezéssel és vasárnap délelőtti
távozással). Szállás, reggeli biztosítását, továbbá esetenként a
vendég szállítását kérjük a szervezett programokra és esti hazaszállításukat.
További részletes információ és jelentkezés: Sándorné Pálfalvy Beáta Tel.: 30/967-3070, e-mail: Palfalvy.SB@fh.szie.hu
Sándorné Pálfalvy Beáta, a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület elnöke
Fülöp Attiláné, a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület alelnöke

Meghívó
Baba Mama Klub
A Gödöllői Református Egyházközség Baba Mama Klubja szeretettel meghívja Önt „Az egészséges gyermek a jövő befektetése”
című előadássorozatának soron
következő eseményére.
Meghívott előadó:
Topolánszky-Zsindely
Katalin
klinikai gyermekszakpszichológus, családterepauta, pszichoterapeuta, gyógypedagógus
Az előadás címe: (Jól) Működő
család – sikeres gyerek?
A rendezvény várható időtartama
kb. 1-1,5 óra.
Az előadást Balogh Tamás lelkipásztor nyitja meg.
Időpont: 2011. június 2., csütörtök, 16.30 óra
Helyszín: Gödöllői Református
Egyházközség gyülekezeti terme
A részvétel ingyenes!
Kérjük, hogy amennyiben módjában áll előzetes jelentkezését az
alábbi e-mail címen tegye meg:
babamama@invitel.hu

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BÉRBE ADJA A GÖDÖLLŐ, DEÁK FERENC TÉR 1. ÉS 2.
SZÁMÚ ÉPÜLETBEN LÉVŐ ÜRES GARÁZSAIT.
A garázsok alapterülete: 14, 15, illetőleg 19 m2
(15 m2 + 4 m2 tároló). A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 2011. december 31. napjáig
szóló. A bérleti díj: 750 Ft/m2/hó + ÁFA.
A bérbevétel részletes feltételeiről írásbeli tájékoztató beszerezhető a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda III. emelet 303. számú helyiségében, illetve érdeklődni lehet a 06-28-529-171es telefonszámon.

LOMTALANÍTÁS GÖDÖLLŐN
30 M3-ES KONTÉNEREKKEL
CSALÁDIHÁZAS ÖVEZETBEN
Arany J. u. - Mátyás kir. u. sarok: június 2., csütörtök
Hegedűs Gy. u. – Babati u. buszmegálló: június 2., csütörtök
Szabó Pál u. - Németh L. u. kereszteződés: június 3.,
péntek
Ádám u. - Fecske u. sarok: június 3., péntek

MEGHÍVÓ
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala, az Erkel Ferenc Általános
Iskola és a Kirchhofer József
Sportegyesület szeretettel meghívja
Önt a KIRCHHOFER JÓZSEF EMLÉKTÁBLA avatására.
Helyszín: Erkel Ferenc Általános Iskola (2100
Gödöllő, Szabadság tér 18.)
Időpont: 2011. június 10., 16 óra

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Május 30-jún. 5-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545585.
Június 6-12-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38.
Tel.: 28/410-302, 06-20/937-6375.
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

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Gémesi György
polgármester júniusi fogadónapjának időpontja:
2011. JÚNIUS 8-ÁN, 10-12 ÓRÁIG ÉS 14-16 ÓRÁIG.
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Mozaik

NYÁRKÖSZÖNTŐ FINOMSÁGOK!
Grill húsok, friss zöldségek, rostonsült halak, salátakülönlegességek
több féle öntettel, fagylalt- és gyümölcskelyhek.
Hangulatos terasz és kerthelyiség várja a vendégeket!

ÚJ

SZOLGÁLTATÁS!
Halpedikűr és testmasszázs a szálloda udvarán lévő üzlethelyiségben!
Halterápia, halpedikűr, halfürdő. Bejelentkezés: 06-30/397-2363
Testmasszázs, frissítő és zsírégető masszázs. TÁDÉ gyógygyertyák!
Bejelentkezés: 06-30/691-0495
Pedikűr, manikűr, testkozmetika! Bejelentkezés: 06-20/492-5302
Kávéházunkban hétvégenként gyermeksarok várja a családos vendégeinket.
NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu
Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

12 Gödöllői Szolgálat
H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

20/5255-366

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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„kisművház“
ELMENYKOZPONT
KOZOSSEGI ÉLMÉNYKÖZPONT
T.C. KÖZÖSSÉGI

2011.
INGATLAN
*Elcserélhető Őrbottyán külterület 260 nm2-es lakóházas major +2-6 Ha
földterület budapesti, gödöllői, versei stb ingatlanra. Tel.: 70/701-5617
*Tulajdonostól eladó Antalhegy lábánál egy 3. emeleti, 62nm-es, tehermentes,
jó állapotban lévő, saját zárt udvarral rendelkező társasházi lakás. Csak magánszemélyek jelentkezzenek! Ár alku nélkül: 12, 9M Tel.: 06-30/940-7057
*Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 –es telek eladó, teljes közművel (víz,
gáz, villany). 26.500.000 Ft Elérhetőség: +36 30 588 5889
*Tulajdonostól áron alul eladó Gödöllő központjában 4 emeletes társasház
2-ik emeletén található, tehermentes, felújított 2 és fél szobás, 62 nm-es
erkélyes otthon. Ár:10,69 mFt. Tel:20-3456-552.
*Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi
részén eladó.Tehermentes.Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint,
mindkettő 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.: 35,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
*Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2
fürdő, 2garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút,
hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20420-6243 (egész nap).
*Eladó, Gödöllő Kör utcában 2 emeleti, 2+fél szobás, erkélyes fejújított lakás.
Egyedi borovi fenyőből készült beépített bútorok, fa belső nyílászárók, új
korszerű hőszigetelt külső nyílászárók. Nagy teljesítményű konyhai berendezéseknek megfelelően kialakított elektromos hálózat. Bútorozott konyha,
egyedi fűtés, alacsony rezsi, csendes környék. Azonnal költözhető. Ár:
14.5MFt Tel.: 30/860-6087; 30/411-4698.Ingatlanközvetítő ne keressen!
*Gödöllőn, a Körösfői utcában eladó egy 75 m2 alapterületű, jó elosztású,
teljes körűen felújított 2 szobás családi ház, új beépített minőségi konyhabútorral és fürdőszoba bútorzattal. A mediterrán hangulatú kertet
kültéri kemence, kerti szauna (zuhanyozóval) és borospince teszi hangulatossá. Iá: 22 mFt. Érd.: 20/9194870
*Gödöllőn, az Erzsébet parkkal szemben eladó 100 nm-es, jó elrendezésű
családi ház. A telken szaletli, kerti sütő és fűthető garázs található. Iá:
24,5 mFt. Érd.: 20/9194870
* Gödöllőn a Mihály Dénes közben eladó földszinti, 60 nm-es 2 és fél szobás
lakás. Iá: 13 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

*ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn az Alma utcában 75 nm-es, nappali + 2
szobás, 2 fürdőszobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ beköltözhető, kétszintes ikerház-fél,
300 nm-es saját telekrésszel eladó. Iá: 16 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
*Gödöllő Belvárosában 2011. Decemberi átadással épülő 18 lakásból (3092 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2) álló társasházban lakások, iroda és üzletek eladók. Árak: 9,9 – 27,4 mFt (280 eFt/ m2-től).
Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100 Gödöllő, Szabadság tér 14., Tel.:
20/9194-870; 28/411-086
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában eladó III. emeleti, 56 nm-es, 2 szobás
lakás. Iá: 10 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20-9194-870
*Gödöllőn az Ambrus közben eladó nappali+ 2 és fél szobás, 64 nm-es,
felújított parkettás, erkélyes lakás. Iá: 13mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870
*Kistarcsán eladó nappali+3 szobás családi ház+ egy melléképület,
amelyben szoba, konyha, fürdőszoba található. Iá: 21 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086; 20/9194-870
* Gödöllőn, az Antalhegyen eladó egy 832 nm-es, teljes közművel ellátott,
örökzöldekkel beépített, panorámás, 25 m-es utcafronttal rendelkező építési
telek. Iá. 12,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Nagyfenyvesben eladó 20 m széles, 550 nm-es bekerített
építési telek Iá.: 10 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn, az Irtványosban eladó 1000 nm-es, gyümölcsfákkal telepített,
veteményessel rendelkező, rendezett telek kis fa épülettel. Iá.: 2,8 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Bagon, a Dutka dűlőn eladó 35 nm-es, 2 szobás, konyhás, fürdőszobás
faház 13 nm-es terasszal 648 nm-es telken. Iá: 3,7 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn, a Palotakerten eladó lakások 9,5-12,9 mFt-ig. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban eladó 2+ fél szobás, 100 nm-es családi ház. A
házhoz pince, garázs és melléképület tartozik. Iá: 20,5 mFt Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Kartalon, a központhoz közel eladó kétszintes, nappali+ 3 szobás,
panorámás, garázzsal ellátott családi ház. Iá: 21,9mFt Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn eladó a János utcában egy földszinti, igényesen felújított 1
szobás öröklakás. Iá: 8,3 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*Szilasligeten ALKALMI ÁRON eladó kis lakóépület. Iá: 5,9 mFt Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn eladó a Thököly utcában 100 nm-es 2 nappali+ 3 szobás családi ház+ 90 nm-es különálló épület. Iá: 32mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870
*Palota kerti Parkra néző nagyon kellemes csendes-napsütéses emeleti,
kétszobás, 62 m2es felújítandó lakás eladó iÁr: 8,5 MFt Major Zoltán
+3670-7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Kossuth l. u. felső részén, nagyon csendes és világos(déli fekvésű)
központhoz közeli, minőségi új építésű társasházban, háromszobás (nappali és kétszobás) erkélyes, külön wc-s, fürdőszobás, egyedi gázfűtéses,
azonnal beköltözhető újszerű lakás, teremgarázs beállóval is eladó iÁr:
19,7 MFt Major Zoltán +3670-7733222 -Több száz ingatlan
www.perfektotthon.hu

03. péntek 20h Luxemburg-Magyarország Barátságos mérkőzés kivetítőn a kerthelyiségben! 03. péntek 22h Mojito
Salsa Party / tánctanítás, latin disco - Dj Enrique | Közkívánatra Karaoke Kookaival! 04. szombat 20h IMPRO a
ClubSzínház interaktív előadása (A belépőjegyek az esti buliba is érvényesek!) 04. szombat 22-04h Funkytól az
elektronikus tánczenéig... Andrew G & Dj Tompa (A belépés 22h-ig 0Ft, klubtagsági kártyával 800Ft!) 07. kedd 20h
San Marino-Magyarország EB selejtező a kerthelyiségben kivetítőn! 10. péntek 21h Tehetségkutató jellegű élőzenei
fesztivál (maj'nem 0km-es) zenekarok részére! A Zörög A Haraszt próbaterem támogatásával (A jegy Borsodi Világost
vagy egy üdítőt ér a pultnál!) 11. szombat 20h Trafo Dumaszínház: Kiss Ádám + Zsók Levente (Jegyelővétel a
Kódexban!) 12.szombat 22h Nyárindító Retro Party Dj Tégla! (A belépés 22h-ig0Ft, 23h-ig 500Ft, 02h-ig 1000Ft!)
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*Ha számít az ár, Szent János utcában 2005-ös téglaépítésű, világos,
csendes, két szobás bruttó 70 m2-es, gondosan kiválasztott felületekkel
rendelkező, nagy erkélyes, egyedi-mérőórás, gázfűtésű (cirkó), klímás,
parkettás nagyon hangulatos lakás eladó. iÁr: 14,7 MFt Major Zoltán
+3670-7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Petőfi téren 2002-es téglaépítésű, nagyon világos, csendes, három
szobás bruttó 90 m2-es, 1 emeleti, egyedi-mérőórás, gázfűtésű(cirkó),
klímás, parkettás nagyon hangulatos lakás eladó. Udvari saját autóbeállóval iÁr: 19,77 MFt Major Zoltán +3670-7733222 -Több száz ingatlan
www.perfektotthon.hu
*Új építésű ÜZLET nagyon olcsón eladó a Postánál iÁr: 300e/m2+ÁFA
Major Zoltán +3670-7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ MEDITERÁN kertvárosban! 740 m2-es telken, 135m2-es,
4szobás, garázsos, minőségi kivitelezésű ikerház beköltözhető. Modern
konyhabútor, beépített gardróbok, klíma, központi porszívó, automataöntözőrendszer, parkosítás. iÁr:47MFt Major Zoltán +3670-7733222 Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Kossuth L. utcában 2004-es téglaépítésű, nagyon világos, csendes,
három szobás bruttó 90 m2-es, 2 emeleti, egyedi-mérőórás,
gázfűtésű(cirkó), klímás, parkettás nagyon hangulatos lakás eladó. Udvari
saját autóbeállóval iÁr: 16,8 MFt Major Zoltán +3670-7733222 - Több
száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*TEREMGARÁZS a SPAR mellett Kossuth L. utcában. 1,9MFt. Major
Zoltán +3670-7733222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34. -Több száz ingatlan
www.perfektotthon.hu
*Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha -étkezős, kiváló állapotú kockaház eladó Iár: 18,3MFt 20-772-2429
*Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt 20-9447025
*Gödöllőn Új építésű 1szintes, 3 szoba +nappalis, amerikai konyhás,
garázsos ház 600 nm-es telekkel eladó. Iár: 32,5MFt 20-772-2429
*SÜRGŐSEN eladó Palotakerten 2 szobás, jó beosztású, lakás. Iár:
8,9MFt 20-772-2429
*ÁR ALATT, Szadán 2010-ben épült 3 szoba +nappalis, 1 szintes dryvit
szigetelt családi ház 1300 nm-es telekkel eladó. I.ár: 22,5MFt 20-772-2429
*Központban két szobás lakás 8.5 MFt-ért eladó 20-804-2102
*Kossuth L.u. és Dózsa György út találkozásánál földszinti 45 nm-es
nagypolgári lakás eladó, amely irodának, rendelőnek is tökéletesen alkalmas. Iár 12,8MFt 20-772-2429
*Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,99 MFt 20-804-2102
*Kiváló áron, Ambrus közben, I.emeleti, erkélyes, nappali +1 hálószobás 50nmes, jó beosztású lakás eladó Iár: 9,9MFt 20-772-2429 www.godolloihaz.hu
*Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy
terasszal eladók 14,9MFt-tól 20-804-2102
*AKCIÓ! Központhoz közel 3szoba +nappalis, 2 fürdőszobás, teraszos,
mediterrán stílusú újépítésű gyönyörű ikerház 200nm-es telekkel eladó. Iár:
18,5MFt, 320nm-es telekkel rendelkező ikerház 21,5MFt 20-772-2429
*Eladó Gödöllőn, tégla építésű, cirkós, jó állapotú 2szobás,53nm-es lakás
a Kazinczy krt. Iár:9,5 MFt 20-8042102
*Eladó az Egyetemnél két szobás mfszi lakás 11.9MFt 20-804-2102
*Új építésű társasházban, nappali +2 szobás lakás Gödöllő központjában
16,4MFt
Ugyanitt egyedi penthouse lakás 16,7MFt. Lakások
300.000Ft/m2 alatt 20-9447025
*Nagyfenyvesben 5szoba + 2nappalis 2004-ben épült újszerű ház nagypolgári környezetben eladó iár: 54 MFt 20-772-2429
*Gödöllő panorámás részén, 15%-os beépíthetőséggel 720M-es telek,
8.8MFt-ért eladó! 21m-es utcafront, víz, villany a telken! 20-539-1988
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*Sürgősen eladó Harasztban felújítandó családi ház! 700nm-es telken
15,5MFt +36 20 539-1988
*Szabadka u-ban erkélyes, konvektoros lakás eladó! Iár:9.9MFt! 20-539-1988
*Szadán 800 nm-es építési telek eladó Iár:6,9MFt 20-772-2429
*Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési TELEK családi
okok miatt eladó, illetve a Nyárkút utcában 2500 m2 SZÁNTÓ 2 db 25
m2-es épületekkel közművesítve eladó. Tel: 30/946-7702
*Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új lakóparkban
építési telkek ELADÓK! Tel: 30/946-7702
*Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű tetőtéri
lakás és garázsok eladók. Tel: 30/946-7702
*Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes berendezéssel (műszaki
felszerelés, háztartási gépek, bútorok stb). Fszt. 90nm: előszoba,
közlekedő, 2szoba, nappali, étkező, konyha (egybe) fürdő. Em. 80nm:
gyerekszoba, egy légterű óriási nappali, gardróbszobák, fürdősz.
Lépcsőfeljáró kívül belül, akár 2család részére is megoldható lakhatás.
300nm rendezett telek. I.ár: 30MFt 30/579-0545, 20/404-2383
*Olcsón eladó Zsámbok központjában, autóbuszhoz közel 1185nm-es
TELEK, még használható PARASZTHÁZZAL, megművelt kerttel, szőlővel,
gyümölcsfával. Csatornázás folyamatban, gáz van. Iár: 5MFt. 28/412186, 20/423-3473.
*Gödöllő központjában eladó bruttó 47 nm-es klimatizált, egylégterű
LAKÁS (egyedi gázfűtés, erkély, biztonsági ajtó). Azonnal beköltözhető.
Iár:10,9MFt. (Bútorozva: 11,9M.) Ingatlanközvetítők NE hívjanak! Érd:
70/362-2672.
*SZÉP ÖRÖKPANORÁMÁS környezetben lévő CSALÁDI HÁZ sürgősen
eladó: Szada Szőlőhegyen. Érd: egész nap 20/246-8775
*Elcserélném Budapest XVI. kerületben lévő nagy, erkélyes (16nm)
50nm-es (+tárolóval, autóbeállóval) újépítésű LAKÁSOMAT gödöllői kertes
HÁZRA. Tel: 20/557-0148, 20/420-6330 (egész nap).
*Gödöllőn a Szt. János utcában 64 nm-es, 2 szobás, ebédlős fiatalosan
felújított LAKÁS eladó egyedi fűtéssel. Érd: 30/308-1316
*Gödöllőn, az Egyetemen eladó földszinti, erkélyes 60nm-es egyedi
fűtésű 2szobás LAKÁS nagy tárolókkal csendes, parkos területen.
Azonnal költözhető. Iár: 13,9 MFt. 30/422-7603, 30/385-7372
*Vácszentlászlón, Gödöllőtől 13 km-re, horgásztó közelében, csendes
utcában eladó 1384 nm gyümölcsfákkal betelepített, bekerített ÉPÍTÉSI
TELEK, előtte közművel. Iár: 3,9MFt. 30/385-7372
*Eladó Szt. János utcai földszinti teljesen felújított 1,5 szobás LAKÁS
(tégla), tárolóval. Iár: 9,5MFt. Érd: 20/492-2721
*Gödöllő Palotakerten SÜRGŐSEN ELADÓ JÓ ÁLLAPOTÚ 64 nm-es VI.em.
LAKÁS Iár: 9,3 MFT. Tel: 20/226-7008
*Gödöllőn, Kazinczy Krt-on III. emeleti 56 nm-es, erkélyes téglaépítésű, jó
állapotú LAKÁS eladó. Irár 11,5 MFt. Érd: 20/3751539.
*HARASZTBAN tulajdonostól eladó 107nm-es, kétszintes, 4szobás
sorházi ingatlan első udvarral, hátsó kerttel. Nyugodt környezet,
városközpont, HÉV, Erzsébet park közelsége kifejezetten előnyös.
Ár:21MFt. 28/412-971, 20/222-5907
*Gödöllő, Palotakerten, 4 emeletes társasházban 67nm-es, erkélyes, 3
szobás LAKÁS tulajdonostól áron alul eladó. Központhoz közel, vasút,
busz, HÉV állomás 2percre. 20/9437-482
*Kistarcsán 8.000nm alapterületű, tanyasi jellegű terület eladó: állattartásra alkalmas régi épület, +ott tartózkodásra 3helyiséges épülettel.
Villany, fúrt kút van. 20/5650-698, kobold200@gmail.com
*Gödöllőn, BLAHÁN ELADÓ rendezett, felújított, téglaépítésű, paraszt
típusú CSALÁDI HÁZ 1.200 nöl-es telken. 2szoba, nappali, konyha, fürdőszoba, 2WC, pince, műhely. 30/878-8907
*Gödöllőn, Palotakerten IV: emeletes háztömbben 4.em. 59nm-es, 2
szobás, erkélyes, napfényes, parkra néző LAKÁS egyedi fűtésmérővel
eladó. Iár:12MFt. Tel: 30/254-7695
*Gödöllőn, a BLAHÁN 100 nm-es FELÚJÍTOTT CSALÁDI HÁZ ELADÓ. Iár:
24,7 MFt. Tel: 20/455-8831
*Vállalkozásnak is kitűnő telephely, iroda vagy garázs a városközponthoz
közel, 30-s főút mellett, saroktelken eladó: 3 szobás, összkomfortos
96nm-es 1.em. Tulajdonostól. Iár: 18,8MFt. 20/965-0066
*Gödöllőn a Kör utcában eladó 1+2 félszobás erkélyes, konvektoros,
69nm-es, 2.emeleti LAKÁS beépített bútorokkal, konyhai gépekkel.
Alacsony rezsi. Iár:14,8 MFt. 0630-483-3022, 0630-384-2587

*Budapesttől 50 km-re Héhalomba 2.000 nm-es, panorámás építési
telek eladó. Víz a telken, villany, gáz előtte. Iár: 1,5 MFt. Érd: 28/414-897
*Palotakerten 1+2 félszobás, tehermentes LAKÁS tulajdonostól áron
alul, sürgősen eladó. Érd: 30/201-3719
*Építsen saját lovardát! Gödöllőn, Repülőtéri útról nyíló 22.000+24.000
nm mezőgazdasági besorolású 3% beépítésű, nyugodt környezetű ingatlanokon. Irár: 700 Ft/nm. 20/965-0066
*Kedvező áron eladó rendezett 80 nm-es CSALÁDI HÁZ Gödöllő –
Máriabesnyőn. Ir.ár: 16 M Ft. Tel: 20/669-2655

*Gödöllőn, Antalhegyi utcában 440nm-es parkosított, játszóteres telken
2szintes, 4,5szobás, 2fürdőszobás konyha +ebédlős, dupla garázsos,
nagy részben felújított CSALÁDI HÁZ eladó. Gödöllő környéki kisebb házat
beszámítunk értékegyeztetéssel. Iár:23,5 MFt. 30/754-1219
*Gödöllőn, János utcában 3.em. 2szobás, konvektoros, erkélyes LAKÁS
eladó 10,3MFt-ért, vagy elcserélhető 1 szobás, konvektoros, erkélyes
lakásra értékkülönbözettel 1.em.-ig. 20/376-0694, 28/419-675

*A Paál László közben 68 nm-es,
2+1 fél szobás, kéterkélyes, egyedi
fűtésű, alacsony rezsijű, kiváló
állapotú lakás hosszútávra bérbeadó.
Bérleti díj:70 e. Ft/hó+ rezsi.
*A Blahán, 80 nm-es, 2,5 szobás jó
állapotú családi ház, 100 nm-es
telekrésszel hosszútávra bérbeadó.
Bérleti díj:80e. Ft/hó+rezsi.
*A Kossuth Lajos utcában 2003-ban
épült, 2. emeleti, 69 nm-es, nappali
+2 szobás társasházi lakás, zárt gépkocsi beállóval kiadó. Bérleti díj:85e.
Ft/hó+rezsi.

*Forgalmas út mellett 700 nm-es
telek
(vállalkozásra
alkalmas)
hosszútávra
bérbeadó.
Bérleti
díj:70e. Ft/hó.
*Az Alvégben, aszfaltos út mellett,
földszintes, 320 nm-es raktár kiadó.
Bérleti díj: 160 e. Ft/hó+ÁFA+rezsi.
Igény szerint 1500 nm-es telekrész is
bérelhető hozzá.
*A Palotakertben, harmadik emeleti, 62
nm-es, kétszobás, erkélyes lakás
hosszútávra bérbeadó. Bérleti díj: 55eFt
/hó+rezsi. Kéthavi kaució szükséges.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Kertvárosban, 2 szobás, 68 nmes, részben felújított családi ház gondozott 718 nm-es telken (díszfák,
ásott kút) garázzsal, 68 nm-es műhelynek, raktárnak alkalmas szuterénnel eladó. Irányár: 22 mFt.
*A Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2 szobás, felújított, hangulatos
családi ház 550 nm-es, ősfás saroktelken sürgősen eladó. Iár: 27,5 mFt.
*Kertvárosban 450 nm-es, nappali+6
szobás családi ház 3600 nm-es telken,
garázzsal, sok extrával (klíma, riasztó,
locsoló rendszer, elektromos kapu,
automatikus kerti világítás, járdafűtés,
kerti pavilonok stb.) eladó. Iá.:120 mFt.
*A Királytelepen 240 nm-es, 3 szintes,
kétlakásos, 6 szobás jó állapotú családi ház, szép gondozott, 506 nm-es
telken eladó vagy 2 szobás családi
házra és 1+2 fél szobás lakásra
cserélhető. Iár: 26 mFt.

Szada, Dózsa György út

2011. június 1–8.
Termékeink bomba áron!

Ár!

A minôség garanciája

179 Ft/kg

825 Ft/kg

139 Ft

599 Ft

105 Ft

129 Ft
Sertéslapocka

Steffl dobozos sör
0,5 l

Csirke farhát

278 Ft/l

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Saját füstölésû termékek

149 Ft

599 Ft/kg

Fresco zöldborsó
+ sárgarépával
400 g

Raid repülô,
mászórovar-irtó
400 ml

322,50 Ft/kg

1497,50 Ft/l

899 Ft
Szénsavas üdítôk
2l
52,50 Ft/l

Harmony special
24 tekercses
toalettpapír
37,45 Ft/tekercs

Grillbár napi ajánlat: 690 Ft
Lottózó, telefonkártya-feltöltés,
fémdoboz visszaváltás
Nyitva tartás:
H–P: 7–21, Sz: 7–18,
V: 8–18 óráig

INGATLANOK FORGALMAZÁSA, ÉRTÉKBECSLÉSE,
DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
KIADÓ INGATLANOK GÖDÖLLŐN:

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD
Ár!
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Rozsos barna kenyér 0,75 kg

199 Ft/kg

198,66 Ft/kg

79 Ft
Bagett 250 g 316 Ft/kg

199 Ft/kg
Füstölt csülök

Kovászolni való uborka

Új burgonya

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

*A Blahán, buszmegálló közelében
nappali+3 szobás, jó állapotú családi
ház, garázzsal 800 nm-es telken
eladó. Irányár: 26,5 mFt.
*Az Antal-hegyen, körpanorámás,
800 nm-es telken 2009-ben épült 138
nm-es, kétszintes, nappali+ 3 szobás,
ízléses, kiváló minőségű családi ház
eladó. Iá.: 69 mFt.
*Az
Antal-hegyen1850
nm-es,
panorámás telken, 2004-ben épült,
igényes, 3 szintes családi ház (nappali, 2 szoba, amerikai konyha,
gardrób, kamra, fürdő, mosókonyha,
tárolók, dupla garázs). A tetőtérben
egy önálló lakás kialakítható.
Irányár:65 mFt.
*A Nagyfenyvesben 120 nm-es, 2
lakásos, 4 szobás, régi építésű családi ház 802 nm-es telken, csendes,
aszfaltos utcában eladó. Iár: 29,5 mFt.
*Távol a város zajától, idilli
környezetben, 1998-ban épült, 542
nm-es, luxus kivitelű villa, 3 garázzsal, fűthető medencével, kerti lakkal,
sok extrával 4500 nm-es parkosított
telken (3 generáció számára is
megfelelő). Irányár:195 mFt.
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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

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Kovászolt uborka
Májustól augusztusig szívet melengető látvány,
amint a hasas, nagy befőttesüvegben a napon
érlelődik a kovászos uborka. Az otthont juttatja
eszembe, akárhol látom, s tényleg ezt romlékonysága miatt nemigen lehet kapni üzletbe, ezt
a háziasszonyok, nagymamák készítik. A fürtös
uborka mellett elmaradhatatlan a víz, só, kapor, s
egy darab kenyér (mehet még bele tormagyökér,
meggy-, babérlevél, bors, fokhagyma). A kenyérből élesztőgombák és tejsavbaktériumok hatására
erjedési folyamat indul, ami megváltoztatja az
uborka állagát, ízét üdítően savanykássá teszi.

Erjesztéssel sok étel készül, erjesztett túró a liptói,
a savanyúkáposzta, a joghurt, a bor, sör és maga a
kenyér, melynek lelke a kovász, tele élesztővel.
Az élesztőben a gombák a tápanyag (liszt vagy
cukor) hatására gázt képezve oly gyorsan szaporodnak, hogy térfogatuk többszörösére nő,
valóságos csoda, ahogy néhány óra alatt megkel a
kenyér. Emiatt vált szent szimbólummá.
Kovászolni cukkinit, káposztát is lehet, de az
uborka a legnépszerübb. Akkor jó, ha savanykás,
de nem válik puhává, fogaink között roppan egy
kicsit. Ehhez időben kell leállítani az erjedést, s
azonnal hűteni, mielőtt puhává válik.
(Valószínütlenül zöld színü, harsogó termékkel is
találkoztam, de nem fogyasztom, mert tudom,
hogy ezt kisadag rézgálic hozzáadásával érik el!)
Savanyúságként remekül kísér zsíros és száraz
ételeket, így jó pörkölthöz éppúgy, mint krumplis tésztához (grenadírmars). Sokan szeretik
meginni a visszamaradó levét. Ha nem teszik,
ebből készül a nyári melegben oly hűsítően
ható, kovászos uborkából készült hideg leves.
Salátát is készíthetünk belőle paradicsommal,
kapros tejföllel, fokhagymával. A Fagyöngyben
a kerti teraszon érlelem a kovászos uborkát, a
májusvégi nyárt idéző meleg időjárás megkönynyíti dolgomat. Lehűtve ilyenkor nincs
versenytársa a savanyúságok közt!
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu
(x)

ALBÉRLET KIADÓ
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtésű lakás kiadó. Tel.:
20/9455-583.
*Remsey körúton 60 nm-es 1+2félszobás, étkezős, felújított, bútorozott
LAKÁS mélygarázs beállási lehetőséggel kiadó. 20/9325-415
*Kiadó Gödöllő belvárosában igényes, egyedi fűtésű, légkondicionált
90nm-es LAKÁS. 85.000,-Ft +rezsi +2 havi kaució. Tel: 30/9617-621
*Kiadó Gödöllőn, Kazinczy körúton 1.em. gázfűtéses 2 szobás, 60 nm-es
LAKÁS hosszútávra. Érd: 30/970-7676
*2 szobás 4. emeleti gázfűtéses, félig bútorozott LAKÁS kiadó a Szőlő
utcában. 50.000,-Ft +rezsi, 2 havi kaució. Érd: 20/911-5992
*Gödöllőn a Szt. János utcában I.em.-i, jó állapotban lévő konvektoros, 2
szobás 50 nm-es LAKÁS hosszútávra kiadó. 30/638-4947
*LAKÁS KIADÓ A KÖZPONTBAN Gödöllőn: 104 nm, 1.em. egyedi fűtésű,
klimatizált, IGÉNYES, kerthasználattal. Kisgyermekesek kizárva. Szőlő
u.27. Érd: H-P 8-18-ig 28/430-209
*Cégeknek és magánszemélyeknek kiadó CSALÁDI HÁZ (3szoba +nappali
+2fürdőszoba +konyha +étkező.) Tel: 20/432-1572
*Kiadó BETHLEN u. 41.sz. alatti KERTES HÁZ bútorozottan vagy anélkül.
60.000,-Ft +rezsi. 2 havi kaució. 20/571-9786, 20/375-7651
*Petőfi téren vadonatúj, 34nm-es első emeleti LAKÁS hosszútávra
sürgősen kiadó. Irodának is! Érd: munkaidőben 20/965-0066
*Kiadó Gödöllőn új családi ház 360nm-es telken, nyugodt zsákutcában,
67nm-es. Családias környezet, busz, vonat, boltok közel. 80 +rezsi, és
egy lakrész (37nm, szoba-konyha, fürdő) külön bejárattal. 55.000,-Ft
–rezsivel együtt. 30/3378-718, 70/245-7380
*Gödöllőn az Alvégben, családi háznál külön bejárattal 1 szoba összkomfortos LAKÁS kiadó 1-2 fő részére, önálló víz, villany, gázórával. Tel:
30/597-0225
*Kiadó Gödöllő csendes részén kétszobás, összkomfortos, bútorozott
CSALÁDI HÁZ hosszútávra havi 50.000,-Ft +rezsiért. Tel: 20/3280-438
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Garázs kiadó a Szent János utcai garázssor közepén. Tel.: 20/340-5575.
*Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség,
mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is kitűnő. Iá:
14,9 mFt. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység céljára is.
Tel.: 20/9455-583.
*30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.:
70/281-5126.
*Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-es üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
*Kiadó és eladó üzlethelyiséget keresek 20-944-7025
*GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN 38 nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ (konyhával, riasztóval, ráccsal felszerelve)! Irodának és fodrászatnak is alkalmas.
Érd: 30/231-7508
*Gödöllőn, Központban, ÁTRIUM ÜZLETHÁZBAN, 24 nm-es üzlethelyiség
kiadó. Tel: 20/404-8071
*PETŐFI TÉR 11. alatt található udvari 30nm-es üzlethelyiség kiadó!
Irodának is alkalmas. Tel: 30/346-5408
*Kossuth L. utcában a Tűztorony melletti udvarban 70nm-es irodának
vagy üzletnek is alkalmas helyiség akciós áron kiadó. 20/9325-415
*SZABADSÁG TÉR 28. sz. alatti 26 nm-es üzlethelyiség kiadó.
(Parfüméria volt.) Tel: 30/224-7584

*Gödöllőn, az autópálya lejáró melletti frekventált helyen, Dózsa Gy.út
69.sz. alatti éjjel-nappal őrzött BERGER UDVARBAN raktárhelyiség,
műhely, iroda kedvező áron, egy havi bérleti díj kedvezménnyel, jó
parkolási lehetőséggel bérbe adó: 30/203-2770
*GARÁZSBEÁLLÓ KIADÓ A REMSEY MÉLYGARÁZSBAN. Érd: 30/201-7329
*KIADÓ IRODA KÖZPONTBAN, GÖDÖLLŐN, 104 nm, első emeleti, utcafrontos, klimatizált, igényes. SZŐLŐ u.27. Érd: H-P 8-18-ig 28/430-209
*Eladó 90 nm-es üzlethelyiség Gödöllőn, reális áron, berendezve vagy
anélkül! Sörözőként üzemelt, de más tevékenység céljára is alkalmas.
Érd: 70/271-3556
*DÁNYBAN KÖZPONTI HELYEN LÉVŐ, új, 15 nm-es alápincézett üzlethelyiség kiadó, esetleg eladó. Érd: 20/252-9204
*KIADÓ IRODA KÖZPONTBAN, Postával szemben, Gödöllőn, 32 nm, első
emeleti, utcafrontos, igényes. Érd: napközben 70/373-8154, 20/9294-669
*Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában GARÁZS KIADÓ. Tel: 30/9585-018
ÁLLÁS
*Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
*Keresek Mckenzie módszert alkalmazó gyógytornászt Gödöllőn. Tel.:
20/458-2002.
*EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Igazgatója (2100. Gödöllő, Ady E.
stny.56.) álláshirdetést tesz közzé VEZETŐ GONDOZÓ munkakör
betöltésére. A pályázati kiírás részletei a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon érhető el. Érd. az intézmény vezetőjénél: 28/512-405
*Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata – a Duna House –
gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű ingatlan értékesítő munkatársakat keres. Érd: 30/280-0450, palosi.erika@dh.hu
*FODRÁSZT, KOZMETIKUST, MANIKŰR PEDIKŰR MŰKÖRMÖST
FELVESZEK előnyös feltételekkel. Vendégkörrel előnyben. 30/676-4335
*Gödöllői telephelyű BÚTORSZERELVÉNY SZAKÜZLETBE
ÉRETTSÉGIZETT MUNKATÁRSAT keresünk! Fényképes önéletrajzát a
rekord-fa@invitel.hu e-mail címre várjuk.
*ÜZLETKÖTŐ ÉTELFUTÁROKAT KERESÜNK Gödöllő és környékéről.
30/738-0698
*Híddarura - forgódarura keresünk szakmunkásokat (darukötőzői vizsga
előny), továbbá csiszolókat és CNC gépkezelőket budapesti munkahelyre.
Fényképes szakmai önéletrajz szükséges. Érd. 10-17-ig: 70/431-8013,
devicekft@freemail.hu
*CO2 hegesztőket keresünk gödöllői munkahelyre (elvárás: min. 3 év
szakmai gyakorlat, rajzról önálló munkavégzés +tűzvédelmi vizsga.) Tel:
13-17-ig 70/342-6751, e-mail: indent-plus@freemail.hu
*VARRÓNŐKET KERESÜNK budapesti munkahelyre, hosszútávra, jó kereseti lehetőséggel. Érd: 20/772-5029
*Csömöri Auchanban lévő gyorsétterembe keresünk gyakorlattal rendelkező PULTOST és KONYHALÁNYOKAT. Jelentkezni: 70/2199-934
Személyesen önéletrajzzal: Teli-Tál ételbár.
*Multinacionális vállalatnál szerzett többéves tapasztalattal, mérlegképes végzettséggel, német és angol nyelvtudással, számítógépes
ismeretekkel rendelkező hölgy, részmunkaidős könyvelőirodai állást
keres, másodállásként. Érd: 70/424-0058
*Munkatársakat keresek internetes munkára. Nagyon jó kereseti
lehetőség. Független képviselő. Tel: 28/413-417, 30/600-4231
*Zártkörűen működő részvénytársaság azonnali belépéssel keres veresegyházi munkahelyére ÁCS, ASZTALOS SZAKMUNKÁSOKAT. Darukezelői
vizsgával, targoncavezetői jogosítvánnyal rendelkezők előnyben. Érd:
Kapcsos László 20/4241-469
*Gödöllői ÉPÍTŐIPARI CÉG KERES szakirányú végzettséggel, valamint
Windows és Office programok ismeretével rendelkező munkatársat.
70/328-5154
*MŰANYAG FRÖCCSÖNTÉSBEN jártas szakembert keresünk gödöllői
munkahelyre. Érd: Ráti Kft. 30/6811-284
*Gödöllői ARZENÁL ÁRUHÁZ ELADÓT felvesz. Szerelvény szakmában
való jártasság és számítógép ismeret szükséges. Érdeklődni személyesen
vagy a 28/430-530 telefonszámon.
*HEGESZTŐKET keresünk (porbeles és tömörhuzalos ismeret szükséges)
budapesti munkahelyre. Utazás és szállás biztosított. Érd: 10-19-ig
70/620-9901, apm10@freemail.hu
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SZOLGÁLTATÁS
*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
*GYÓGYTORNÁSZ magánrendelés az Ön otthonában! Gerincferdülés,
tartáshibák kezelése Schrott-módszerrel, reumatikus fájdalmak kezelése,
műtét utáni rehabilitáció.0670/7015617.www.mobilgyogytornasz.hu
*Kertrendezést, fűkaszálást, füvesítést, permetezést és egyéb kerti
munkákat vállalok. Tel.: 30/242-9441
*Külső és belső ház felújítást, homlokzati hőszigetelést színezéssel is,
vállalok. Tel.: 30/242-9441
*Tapétázást, festést, mázolást, lépcsőház és homlokzatfestést rövid
határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is,
30 éves szakmai tapasztalattal. Tel.: 06-20/325-4944.
*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.

Gödöllői Szolgálat
*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?
Fogalmad sincs, mikor melyik szerkezetet, igeidőt használd? Rengeteg
időt, energiát és pénzt fektettél már nyelvtanulásodba, mégsem érzed
magad sikeresnek? GYERE EL MAGABIZTOSAN ANGOLUL TRÉNINGÜNKRE! www.oktatars.hu/siker
*TÖLTSD A NYARAT AKTÍVAN, JÓ HANGULATBAN INTENZÍV ANGOLTANULÁSSAL. Utazz velünk, zakatol az OktaTárs Expressz! 40 órás intenzív
tanfolyamaink mellé most +20 ÓRÁT AJÁNDÉKBA ADUNK! Hívd a 20/
297-1210 –et vagy nézd meg weboldalunkat: www.oktatars.hu/nyar2011
*TOP-TAN: Nyári szuperintenzív, 75 órás, 3 hetes felkészítő angol nyelvtanfolyam középszintzű érettségire és középfokú nyelvvizsga alapozása június
4-22-ig, (szombaton is) Egyéni órák, üzleti angol és német is. További tanfolyamok: www. toptan. hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.

*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása
0-24-ig. 70/241-8999.

*GYAKORLÓ ÓRÁK JOGOSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐKNEK. Tel: 30/369-4942
*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános, intenzív és vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal
felnőttek és gyerekek részére egyaránt, 560 Ft/óra díjtól. I.L.I.
Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 2O/543-1775. Az I.L.I.
Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb nyelviskolája, a Nyelviskolák Szakmai
Egyesülete által is AJÁNLOTT nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)

*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu
szerelés, javítás 2órán belül. 20/9-177-555

*MATEK TANÁRT keres középiskolás gyermekének? Olyat, ahová szívesen
jár, ahol akár még a matekot is megszereti? Nyáron is. 20/359-1196

*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I. Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői
u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/556-2653, E-mail:info@ili.hu

*Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak.
TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel. 28/415-998, 20/388-4953

*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések
tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094

*Kineziológia kezdő tanfolyam I. júni. 25-26. II. (tanulási problémák) júli
8-10. indul Gödöllőn. Előzetes jelentkezés Barna Krisztina: 20/323-1856

*KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 30/508-1380

*TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kezdőknek és haladóknak, folyamatos
bekapcsolódási lehetőséggel. Ha tenni szeretne egészségéért, várjuk! Érd:
20/544-8021

*Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédelmi
mérés. 70/264-3660

*KÉNYEZTETŐ RELAX SZALON NYÍLT NAP JÚN. 4-én. Kozmetika:
30/2682-084. Testmasszázsok, talpmasszázs: 20/460-0456.
Gyógypedikűr, Manikűr, Műköröm: 30/406-2572
*25% ÁRENGEDMÉNNYEL ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS!
Szobafestés-mázolás, tapétázás, kartonozás, asztalos, ács, lakatos, kőműves
munkák. Víz, gáz, fűtésszerelés, szigetelés. Hideg és meleg burkolás,
közületeknek is. Ingyenes árajánlat! Tel:20/9-361-233, 28/610-982

*FESTÉS TANFOLYAM Kezdőknek és haladóknak egyaránt; különböző
technikák kipróbálásával - festés, rajz, pasztell 2011. június 16-18. Árnika Központ, Gödöllő, Szabadság út 45. További info: Ujváry Éva
06/20/575-7049 www.aranyarnika.hu

*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel: 70/414-1629

ADÁS~VÉTEL
*KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és csatornázási
munkák rövid határidőre. Tel: 30/202-0050

*Eladó egy Sony Playstation 3-as, 250 GB, slim! 2 játékkal. Tel: 20/5551829

*KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként
is. Tel: 30/528-7777

*Eladó 100nm-es szétszedhető téliesített faház 4,3 MFt, 8 m-es
lakókonténer: szigetelt, húzható 450.000,-Ft, perilap, oroszpala, beton
kerítésoszlop, 4×1,5m-es galambház 70.000,-Ft, katonai híradósláda
150.000,-Ft. Érd: 20/494-2029

*SZALAGFÜGGÖNYÖZÉS a felméréstől a kivitelezésig. Óriási szín és
anyagválaszték Gödöllőn a Kossuth Lajos u. 14.sz. alatti belsőépítészeti és
lakberendezési stúdióban. Tel: 30/202-0045

*Eladó újonnan, bontatlan állapotban, 366×732×122 cm-es több személyes kerti medence fél áron. Ir.ár: 80.000,-Ft. Érd: 28/430-574, 70/6295426

*KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat azonnali
kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679

*Díszes KOVÁCSOLT VASÁGY matraccal, 4 éves, alig használt Thomson
50 - 2006. januári kiadású televízió sürgősen eladó. Tel: 06-20-9650066

*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna bekötés, régi
rendszerek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek, konvektorok
tisztítása, javítása. Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel: 20/9527289, 28/476-229
*FŰNYÍRÁST, SZAKSZERŰ PERMETEZÉST VÁLLAL A KERTEMBER. T:
20/414-6823
*FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható. Női hajvágás:
1800 Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek hajvágás: 600 Ft. Hívjon bizalommal! 70/280-2276
*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
*Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag gombás benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talp masszázs. 28 év szakmai háttér.
Óvakodjon a házaló, kínálkozó kontároktól! Bárándi József 20/532-7275
*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi munkát vállal.
Bármilyen kerti munka, földmunka, lakatos munkák, kerítések készítése,
javítása, festése. Csapadékvíz elvezetés, lambériázás, tetőjavítás,
szigetelés, kőműves munkák, fakivágás, dryvitozás. 30/402-7276
*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi áron!
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650

*JÓ MINŐSÉGŰ KIS BÁLÁS LUCERNA ELADÓ. Száraz helyen tárolt, 500,Ft/bála. Gödöllő. Tel: 20/520-6000
*Tüzifa, gázkazán eladó. 30/9144-950, 20/9611-688
*1db váltós felnőtt TRICIKLI, és 1db görgős járókeret eladó.
Megtekinthető: Gödöllő, Kiss József u.32. Tel: 20/498-8655
EGYÉB
*Keresek Mckenzie módszert alkalmazó gyógytornászt Gödöllőn. Tel.:
20/458-2002.
*Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
*Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
*Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
*FŐZŐVERSENY!! ÍZEK VERSENYE GÖDÖLLŐN a Silver-Horgászpark
területén 2011.07.02-án. Csapatok jelentkezését várjuk. Benevezési díj:
5.000,-Ft/csapat. Nevezési határidő: 2011.06.20-ig. Infó: 20/478-6556.
Szeretettel várunk minden látogatót zenével, sörsátorral. www.silverpark.hupont.hu

*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804

*Ha kikapcsolódásra vágyik, rendkívüli árengedménnyel megteheti
TISZAINOKÁN. Bővebb ismertetést kaphat a www.tiszatanya.hu honlapunkon, s megtekintheti a Tiszazugról készített kisfilmünket. Makra
Lászlóné és Vinczeffy Zsolt.

*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel:
30/9229-553.

*MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, virág-,
hárs-, erdei-, aranyvessző-, ámor-, gesztenye-, repce krém-, selyemfű-,
lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721

*Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel: 30/9229-553.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel:
20/9133-165

*VÁLASZTÁSI KISGIDÁK ELADÓK! Tel: 70/3394-604
*NEM TÁPOS, MAGYAR HÍZÓK ELADÓK ŐSTERMELŐTŐL! Élősúly: 400,Ft/kg; Hasítva, konyhatisztára pucolva: 500Ft/kg. MANGALICA hízók eladók!
Élősúly: 500Ft/kg; Hasítva, konyhatisztára pucolva: 650Ft/kg. 20/413-1031

*Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
*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
OKTATÁS
*GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL, DE ATTÓL
TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD, AMILYET
SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY NEM JÖSSZ MAJD
KI A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS
ÉS EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS ELÉGEDETTSÉGI
ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK! NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ MA! WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK
ANGOLUL, NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS OROSZUL
CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN - FKNYSZ: 13-0920-04. ESETLEG
TELEFONÁLNOD KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40
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A siker képlete
Mi az oka annak, hogy egyesek könnyen és gyorsan megtanulnak angolul, mások
pedig örök újrakezdők maradnak?
Marilyn King, amerikai olimpiai öttusázó
szerint a sikernek van egy általánosan megfogalmazható képlete, amely, úgy gondolom, egy
az egyben alkalmazható a nyelvtanulásra is.
SIKER = szenvedély + vízió + cselekvés
Szenvedély: maga a hajtóerő, a szükséges energia forrása.
Vízió: kristálytiszta célok meghatározása és
cselekvési terv készítése.
Cselekvés: minden, amit a cél eléréséért a
szenvedélyünkkel összhangban teszünk.
Mi történik, ha valamelyik összetevő hiányzik?
1. Ha van szenvedélyed és víziód, de nem cselekszel, akkor ÁLMODOZOL.
Nagyon sok nyelvtanuló pontosan tudja, hogy mit
kellene tenni, van célja és a motivációja is erős. A
cselekvés mégis hiányzik vagy nem megfelelő
minőségű vagy mennyiségű. A probléma:
• nincs leírt, ellenőrzőlista alapú cselekvési
terve, ezért ad hoc módon tanul,
• nem jó a cselekvési terv, nem a célhoz vezető
dolgokat csinálja, pl. szavakat magol kifejezések szövegkörnyezetben tanulása helyett,
• a jó dolgokat csinálja, csak nem elegendő
mennyiségben.
2. Ha van víziód és cselekszel, de nincs
szenvedélyed akkor KÖZÉPSZERŰ LESZEL.
Tipikusan ez akkor fordul elő, amikor hiányzik a
belső motiváció. A nyelvtanuló külső kényszerből tanul, például kell a felvételihez a nyelvvizsga pont, vagy a főnöke küldte a tanfolyamra.
A rossz hír: ha nem találod meg a szenvedély
elemet nyelvtanulásoddal kapcsolatban, akkor
nem tudsz kiemelkedően jó lenni, középszerű
nyelvhasználó leszel. Tapasztalatom szerint sok
esetben a szenvedély hiánya az oka annak, ha
valaki több éve újrakezdő, illetve közép-haladó
szinten feladja a nyelvtanulást.
A jó hír: ahhoz, hogy középszinten megtanuld a
nyelvet, nem kell, hogy a nyelvtanulás legyen az
életed értelme és egyetlen élvezete, de fontos,
hogy találj benne örömöt, ami segít abban, hogy
véghez vidd, amit elterveztél.
3. Ha van szenvedélyed és cselekszel, de nincs
víziód: EL FOGSZ JUTNI VALAHOVA, DE
AZT VESZED MAJD ÉSZRE, HOGY NEM
A MEGFELELŐ CÉLT ÉRTED EL.
Ebbe a hibába eshetnek a nyelvtanulás "szerelmesei", akik szenvedéllyel és kitartással tanulják a
nyelvet, de nem tűztek ki célt maguk elé.
Az is sokszor előfordul, hogy a nyelvtanuló
nagyon szeret például olvasni a célnyelven és
ezért szinte csak így tanul. A hallott szövegértést
viszont ki nem állhatja, ezért azt sosem gyakorolja. Mivel az olvasás nem jó alapja a beszédnek, éppen ezért az eredmény az, hogy nem tud
megszólalni.
A következő néhány hétben a nyelvtanulási siker
fenti három összetevőjéről: a célokról, a motivációról és a cselekvésről lesz részletesen szó.
Csősz Ildikó
OktaTárs Nyelvstúdió - Gödöllő, Kandó K. u. 2.
www.oktatars.hu/angolul
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 8.
Megfejtés: 1. 140 éve született neves szobrászunk; 2. Legismertebb szobra a városligetben
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os vásárlási utalványát nyerte: Vas Ákos, Ligeti Juliska u. 51., Bódis
László, Egyetem tér 3.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Fekete István, Erzsébet krt. 1.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Janiga Krisztián, Palotakert
13. fsz. 1.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Sztarenszky Tiborné, Mandula u. 6., dr. Hollósy Tamás, Dalmady Győző u. 5.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Tuboly Imre, Szent
János u. 1/c.

Utazni jó

Néhány nap az olasz Adrián
Idén tavasszal elhatároztam, hogy ellátogatok az
eddig általam csak hírből ismert olasz Adriára. A
közkedvelt üdülőövezetet tűztem ki úti célomul,
azaz Bibionét, Lignanót és Gradót. Útközben
hihetetlen látványt nyújt Ausztria tájképe: erdők,
mezők, szőlők egyaránt. Mindenfelé rend és tisztaság honol, mintha a fűszálak szálanként
lennének összefésülve. Elrejtve az erdő szélén
egy-egy házacskát, templomot is felfedezhetünk.
Érdemes úgy időzítenünk, hogy ebéd környékére a
Wörthi-tóhoz érkezzünk, itt ugyanis nem esik
nehezére senkinek egy séta vagy akár egy ebéd

elfogyasztása sem. Egy kis pihenő után már csak
az Alpok lenyűgöző hegylábai közt kell átkelnünk,
hogy megérkezzünk a tengerpartra.
Szívélyes fogadtatásban van részünk, az olasz
konyha méltán híres mesterei nem sajnálnak sem
ételt sem italt a megfáradt turistáktól. Leginkább
helyi jellegzetességeket kínálnak, avagy grappát
(törkölypálinka), proseccot (fehér bor), pizzát és a
tengernek minden féle-fajta gyümölcsét. Nem esik
nehezünkre a „luculluszi lakoma” után megtalálni
hálószobáinkat.
Másnap újult erővel kerekedünk fel, hogy bejárjuk
a környék városkáit. Grado, melyet lagúnái,
hangulatos utcácskái miatt amolyan kis
Velenceként tartanak számon, a Trieszti-öbölben,
az olasz Adria Magyarországhoz legközelebb eső
részén található. Jellegzetes mediterrán építészete,
homokos tengerpartja, vakítóan világító fehér
köves terei egy pillanat alatt nyaraló üzemmódra
kapcsolják az embert, ha esetleg eddig még nem
hatalmasodott volna el rajtunk ez a felemelő érzés.
Elmulaszthatatlan valamely eldugott teraszon
elszürcsölni egy jó erős eszpresszót vagy megkóstolni a világhírű olasz fagylaltot.
Bibione és Lignano teljes mértékben átadta magát
a turistáknak. Lépten, nyomon szálloda, apartman
vagy üdülőtelep, de mégsem túlzsúfolt, ugyanis
fenyőerdők, kertek, parkok tagolják a teret. Aki
megunná a parton való heverészést, annak
lehetősége nyílik aktív kikapcsolódásra is, akár a
szállodák fitnesz termeiben, akár a városokon
áttekergő bicikli utakon. Aki fel tud korán kelni, ne
halassza el a partról megszemlélni a napfelkeltét.
Egész más színek, illatok, hangok keringenek
ilyenkor a levegőben, mint a nap bármely más szakában. Ez az élmény különleges emlékként marad
meg az emlékezetben és arra késztet, hogy időről
időre visszatérjek az olasz Adriára.

FB.

