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(3. old.)
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Reneszánsz hangulatot varázsolt a Gödöllő Consort a múzeum udvarára július 7-én
kora este a „Kicsi nimfák tündérszépek…”című előadással.
(5. old.)

Lovrencsics Gergő egy góljával és egy gólpasszával nyert a lengyel Lech Poznan az
Európa Liga selejtezőjében a kazah Zsetiszu csapata ellen.
(8. old.)

Nemzetközi Ifjúsági Tábor Balatonlellén

Kertészeti munkák

Híd a generációk és a nemzetek között

Viharkárok

Óriási sikerrel zárult a Gödöllői
Testvérvárosi Egyesület és Gödöllő Város Önkormányzata által rendezett egyhetes Nemzetközi Ifjúsági Tábor Balatonlellén, ahol tizenegy ország fiatal
diákjai, pedagógusai vettek
részt a programokon, akik Gödöllő testvérvárosaiból érkeztek, de izraeli diákokat is fogadtak a táborban.
A testvérvárosi egyesület eredményes
pályázata alapján az „Európa a Polgárokért” (Europe for Citizens) uniós keretprogramon belül az „Ifjúsági Tábor
Magyarországon – Híd a generációk
között” (Youth Camp in Hungary –
Building Bridges between Generations) elnevezésű rendezvénnyel valósulhatott meg több ország fiataljainak
együttes táborozása.
Ez a nemzetközi tábor példaértékű
mintaként járult hozzá az ifjúságon
keresztül a nemzetek egymás közötti
elfogadásához és megbecsüléséhez
sokféle program kínálatával az országok bemutatkozásán, kulturális, zenés és sport programokon, vetélkedőkön, beszélgetéseken keresztül ahhoz,
hogy a résztvevők valóban egy közösségként gazdagodjanak élményekkel.
A diákok először Gödöllőre érkeztek, ahol megismerték városunk nevezetességeit és beleláttak a kulturális
élet gazdagságába, valamint a Világ-

béke-gong megszólaltatásával fejezték ki egymás elfogadását. A Városi
Könyvtárban dr. Gémesi György
polgármester és Sándorné Pálfalvy
Beáta, a testvérvárosi egyesület elnöke köszöntötte az ifjúságot. A polgármester elmondta, a tábor ötlete még a
múlt évben született és a nyertes uniós pályázatnak köszönhetően szervezhette meg a gödöllői városi csapat

több ország diákjai számára az egyhetes programsorozatot. Mint mondta, a
táborozás során nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy a gyerekek minél
jobban megismerjék egymást, bemutassák saját kulturális értékeiket. Sándorné Pálfalvy Beáta felhívta a figyelmet arra, a tábor gazdag programkínálata mellett kiváló lehetőség nyílik életre szóló barátságok kötéséhez.

Balatonlellén Gémesi György polgármester, Tóth Tibor alpolgármester és Pecze Dániel sportreferens
részvételével színes műsorok, előadások, játékos feladatok, uniós kérdésekkel kapcsolatos eszmecserék,
sportesemények, kvízek vártak a diákokra, nem feledkezve meg a strandolás és vitorlázás lehetőségéről sem a
kánikulában.
(folytatás a 4. oldalon)

Nem kevés feladat hárul a VÜSZI
kertészeti részlegének munkatársaira
a nyári időszakban. A folyamatos kánikulában is gondoskodni kell a növényekről, ellátni az aktuális feladatokat, és megküzdeni a viharkárokkal,
amik jelentős többlet feladatot jelentenek.

Az elmúlt hetek kánikuláját csak
néhány percre enyhítette a június 6-án
este ránk tört zivatar, a város faállományában azonban több helyen is károkat okozott.
A viharos szél több helyen ágakat
tördelt le, a vasútállomás előtti területet, Máriabesnyő több utcáját, és az
Alsópark sétányait ágak borították
szombat reggelre.
Az Alsóparkban és az egyetemi városrészben, valamint a 3-as főút mellett fákat tört derékba a viharos szél.
(folytatás a 2. oldalon)
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A biztonságosabb közlekedésért

A növényeknek is melegük van

Felújítások városszerte

Kertészeti munkák

Kedvezett az időjárás a nyári
munkáknak, így az elmúlt hetekben zavartalanul végezhették feladataikat a VÜSZI Kft.
munkatársai. Valamennyi folyamatban lévő felújítás az
ütemterveknek megfelelően
halad.
Lassan végéhez közeledik a Lumniczer utcai híd felújítása. A munkát
még május végén kezdték el, s tervek
szerint július végére be is fejezik. Az
átépítés „látványos” szakasza már lezárult, a betonozási munkákat is befejezték, jelenleg az úgynevezett technológiai kötési időszak van, azaz a
betonozást követően 28 napot kell
várni a kötésre, ezt követően kerülhet
sor az aszfaltozásra. Ha az időjárás
nem szól közbe, akkor ezt már a héten
elvégzik. Az átadásig azonban várni
kell hó végéig, mivel csak az aszfaltozás után végezhetik el az olyan járulékos munkákat, mint például a korlát,
vagy a környező árkok kialakítása.

kakő szegélyek közötti aszfalt burkolatút építenek.
A munkát a palotakerti bejáratnál
kezdik, és a gyalogosforgalom biztosítása érdekében több szakaszban
végzik.

járatától az Ady sétányig újul meg a
már rendkívül rossz állapotban lévő
járda. A jelenlegi járólapos járdát teljes egészében felbontják, és nagykoc-

Zajlanak a járdafelújítások is. A
Gomba utcában már túl vannak az
építés első szakaszán, itt már csak az
aszfaltozás maradt hátra, amire az
ütemterv szerint a hónap végén, más
aszfaltozásokkal egyidejűleg kerül
sor.
Hétfőn megkezdték a munkát az
Állomás utcában is, a Palotakert be-

Máriabesnyőn is dolgoznak a szakemberek, itt azonban jelenleg a Besnyő-patak medrében zajlik a munka.
A Szivárvány utcai vasúti aluljáró és
a bazilika közötti kereszteződésnél javítják az átereszt, ami várhatóan a hó
végére készül el. Mivel a múlt évben
a Besnyő utcai és a Mikes utcai áteresz javítása már megtörtént, ezzel a
felújítással a Besnyő-patak valamennyi áteresze jó műszaki állapotba
kerül.
Elkészültek a szárítópusztai utat lezáró sorompók is. Az utat a máriabesnyői oldalról és a vasút felől is lezárták a
forgalom elől, ami remélhetően megakadályozza majd, hogy az
utat és annak környezetét egyesek ismét illegális hulladéklerakónak
használják.
Természetesen az illetékes szervek számára
továbbra is biztosított
a területre való behajtás.
(k.j.)

(folytatás az 1. oldalról)

A VÜSZI munkatársai a városi területeken gondoskodtak a vihar következtében kialakult balesetveszélyes helyzetek elhárításáról, és az
ágak elszállításáról.
A városi növényzet gondozása különösen fontos ebben a melegben, a
kertészeti részlegben dolgozók naponta öntözik a növényeket, s végzik
a szokásos nyári munkákat. Ezek keretében már másodszor kaszálják az
önkormányzati tulajdonú telkeket,
ami egyben a területek parlagfűmentesítését is jelenti.
A városi játszótereket is folyamatosan ellenőrzik, és szintén folyama-

Gipsz okozhatta a szennyezést
Sokan aggódtak az elmúlt hetekben a
Rákos-patakon június 24-25-én történt szennyezés miatt. Szerencsére a
patakba került anyag nem volt mérgező.
A patak vizének elszíneződéséről,
és a keletkezett üledék megjelenéséről június 25-én értesítették a katasztrófavédelem szakembereit. A bejelentést követően a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség el-

Lakossági fórum

Kánikula

Nyáresti fogadóóra

Az idén már másodszor rendeltek el hőségriadót,
ráadásul legutóbb több mint tíz napon át tartott a
rendkívüli kánikula. Ilyenkor rendkívül fontos,
hogy elegendő mennyiségű folyadékot fogyaszszunk. Nem mindegy azonban, hogy honnan!
Mint minden kánikula idején, városunkban
most is folyamatos volt a vízosztás. A Gödöllői
Lokálpatrióta Klub tagjai a belvárosban gondoskodtak frissítőről, a főtéren a DMRV munkatársai is kínálták az innivalót a gyalogosoknak, a
hőség idején a Polgármesteri Hivatalban, munkaidőben a földszinten ásványvíz várta a betérőket.
Bár a belvárosban több ivókút szolgálja a lakosság számára az ingyenes ivóvíz hozzáférést,
sajnos nem egy esetben tapasztaltuk, hogy volt
aki a szökőkútból, volt aki a vízjátékból töltötte
meg poharát, holott, ezek vize nem iható!
A nyári melegben sokan használták felfrissülésre a városi szökőkutat, és a vízjátékot is. A
szerkezetek nem fürdésre szolgálnak, hanem díszei a főtérnek.
Ezzel kapcsolatosan Budapest Főváros Kormányhivatala, Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi
Kistérségi Népegyészségügyi Intézet részéről dr.
Vörös József kistérségi tisztifőorvos az alábbi
tájékoztatást tette közzé.
„A nyári kánikulában egyre többen használják
a köztéri szökőkutakat felfrissülés céljából.
A szökőkutak használatával kapcsolatban az
alábbiakra hívom fel a figyelmet.
A szökőkutak vize szennyeződhet porral, talajszemcsékkel, állati ürülékkel. Amennyiben nem
gondoskodnak a megfelelő tisztításról, fertőtlenítésről, illetve ha a szökőkút nem üzemel folyamatosan, a kút belső felszínén olyan élőbevonat
(nyálkás, csúszós réteg) alakul ki, amit a ha-

Közbiztonsági kérdésekről, a Tiszta Udvar
Rendes Ház programról és egyéb, a 8. számú választókerületet érintő kérdésekről
esett szó július 13-án, Tóth Tibor alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője kihelyezett fogadóóráján.
Mint azt Tóth Tibor a rendezvényen elmondta, a választókerületéhez tartozó területen bekövetkezett körzeti megbízott
váltás jó apropót adott a találkozóra,
amelyen lehetőség nyílt néhány aktuális kérdés
megvitatására. Elmondta, bár a körzeti megbízott
munkája elsősorban a Palotakertre vonatkozik,
arra kérte a rendőrséget – ami ebben partner is
volt –, hogy terjessze ki a hatáskört a 8. számú
választókerület kertvárosi részére is.
A résztvevőknek Farkas Imre alezredes, a
Gödöllői Rendőrkapitányság Közrendvédelmi
Osztályának vezetője bemutatta a Palotakert új
körzeti megbízottját Cserni Renáta törzsőrmestert, aki június óta látja el a területen a feladatokat. Kiemelte, célja, hogy segítséget nyújtson a
lakosságnak a mindennapi problémák megoldásában a Palotakerten, és a körzethez tartozó kertvárosi részen. Farkas Imre alezredes a Palotakert
és a kertvárosi rész közbiztonságáról úgy fogalmazott, mindkettő nyugodt városrésznek nevezhető.
A Tiszta Udvar Rendes Ház programról Tóth
Tibor beszélt, aki elmondta, tudja, hogy a társasházak nehezebben tudnak bekapcsolódni a programba, de úgy véli számukra is meg van a lehetőség, hogy összefogással, odafigyeléssel szebbé, fenntarthatóbbá tegyék környezetüket. Kiemelte, az akció az ő esetükben sokat tehet a
közösségek összekovácsolásáért.
A fórum témái mellett természetesen
egyéb, a lakosságot foglalkoztató kérdések
is szóba kerültek, így például a szelektív
hulladékgyűjtéssel és az illegális hulladék
lerakással kapcsolatos problémák, valamint a városrész lakóinak gondot jelentő
kukázás – ez utóbbi esetében a rendőrség
segítségére is számítanak az itt élők.
Szó esett a városi kerékpáros fejlesztésekről is, Tóth Tibor röviden összefoglalta
azokat az elképzeléseket, amik segítségével az idén kerékpáros barátabbá válhat a
város közlekedése. Ezekhez – mint mondta

Gödöllőn az alábbi közkutak üzemelnek:
Hegy u. 13, Batthyányi u. 30, Antalhegyi u.
13.1,Petőfi tér 11., Szílhát u. 17., Röges u. 57.,
Köztársaság u. 34., Török Ignác u. 2., Zrínyi u.
35., Juhar u. 15., Isaszegi u. 19., Kőrösi Csoma
Sándor u. 17.
Ivókút található a Vasútállomáson, a
Máriabesnyői Bazilikánál, a Szabadság téren (az
OTP Nyrt. fiókja előtti területen)és a Városi Piacon (Pelikános kút.)

(j.u.)

Nem volt mérgező a Rákos-patak vize

Hideg fejjel gondolkodjunk!

gyományos technológiákkal nehéz eltávolítani.
A kórokozók elszaporodhatnak az élőbevonatban, ami egyúttal rejtekhelyként is szolgál számukra a fertőtlenítőszerekkel szemben. Egy meleg nyári napon a szökőkutakban lévő víz könynyen felmelegszik, a 25°C feletti hőmérséklet
pedig szintén elősegíti a mikroorganizmusok elszaporodását.
A szennyeződésekkel elsősorban hasmenést
okozó mikroorganizmusok (egysejtűek, baktériumok és vírusok) kerülnek a szökőkútba. A fertőződés lehetősége akkor áll fenn, ha a vizet véletlenül lenyelik (pl. pancsolás közben, vagy vizes
kézzel élelmiszert megfogva). Az ilyen jellegű
fertőzésekre a gyerekek a felnőtteknél fogékonyabbak.
A szökőkutak esetében kiemelten fontos egy
ún. „feltételesen kórokozó” baktérium, a Legionella. A Legionella baktériumok a vízhálózatokon keresztül jutnak a szökőkutakba, és a nyári
kánikula idején elszaporodhatnak. A szökőkutakban üzemelés közben nagy mennyiségű vízpermet keletkezik, amit könnyen belélegezhet az,
aki benne fürdik. Az apró vízcseppekkel a legionellák a tüdő léghólyagocskáiba is képesek lejutni és helyileg gyulladást okozni. A betegség súlyossága az enyhe influenzaszerű tünetektől az
akár halálos kimenetelű tüdőgyulladásig terjedhet. A Legionella az egészséges emberre és gyermekekre nézve általában veszélytelen, de egy legyengült immunrendszer esetén enyhébb-súlyosabb megbetegedést válthat ki. Elsősorban az
idősek, az erős dohányosok és a daganatos vagy
immunológiai betegek számára jelent kockázatot. Az esetleges fertőződéseket megelőzendő,
fontos, hogy az emberek a kánikula idején is tartsák be a higiénés szabályokat, ne használják fürdésre a dekorációs célból létesített szökőkutak
vizét, ne hűsítsék vele arcukat, nyakukat.”
Bár a főtér díszeinek vizének tisztaságáról, és
a berendezés karbantartásáról a VÜSZI munkatársai gondoskodnak, vizük így sem alkalmas
(b.z.)
sem fürdésre, sem ivásra!

tosan javítják az előforduló meghibásodásokat. Ez a feladatkör most tovább bővült, július elején ugyanis a
Fenyvesért Egyesülettől átvette a város a Máriabesnyőn, a fenyvesi városrészben található játszóteret, és átadta
a VÜSZI kezelésébe. A létesítményt
az átvételt követően a VÜSZI ideiglenesen lezárta, mert el kell végeztetni
az ott található játékok időszakos biztonsági ellenőrzését, karbantartási
munkákra is szükség van. Ennek
megtörténte után, a játszóteret ismét
használhatják majd a gyerekek.

végezte a vizsgálatokat, melynek
eredménye, hogy a víz nem tartalmazott toxikus anyagot, valamint a Rákos-patak medrében üledéket képző
anyag a kalcium-szulfát (gipsz). A
vizsgálatok alapján beavatkozási
igény nem merült fel.
A Rákos-patak és a Gödöllő–Isaszegi tórendszer normál üzemmódra
visszaállt, a horgászati tilalmat viszszavonták.
(ny.f.)

– sok esetben nem pénz kell, pusztán szervezéssel megoldhatóak.
Több felvetés is elhangzott az Alsóparkkal
kapcsolatban. A résztvevők jelezték, továbbra is
komoly gondot jelentenek a kutyáikat póráz nélkül sétáltatók, míg mások a tervezett fejlesztésekről érdeklődtek. Az alpolgármester elmondta,
nemsokára kikerülnek azok a táblák, amik a szabályos kutyás közlekedésre hívják fel a figyelmet a park területén. Kiemelte, a szabályok betartása azért is fontos, mert a tervek szerint az Alsóparkot új funkcióval szeretnék megtölteni: futó- és erősítő pályát alakítanának ki, ami nem
csak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is
kellemes, és egészséges kikapcsolódásra adna
lehetőséget.
Tóth Tibor felhívta a figyelmet arra, hogy a
most megtartott kihelyezett fogadóóra csak néhány konkrét témára korlátozódott, az ősz folyamán nagyobb képviselői beszámoló keretében
tájékoztatja majd a választókerületben élőket
képviselői munkájáról és a városban folyó fejlesztésekről, aktuális kérdésekről. Mint mondta,
ekkor lehetőség lesz majd az eddig végzett munka áttekintésére is.
(b.k.)
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Elismerés az egészségünkért munkálkodóknak

Összefogás az egészséges gyermekekért

Semmelweis intelmei ma is aktuálisak

Az Anyatej Világnapja

Dr. Tóth Mária házi gyermekorvos, Hetényi Péterné, a Tormay
Károly Egészségügyi Központ
röntgen asszisztense és a Tormay Károly Egészségügyi Központ szakmai közössége részesült az idén a Gödöllő
Egészségügyéért Díjban. Az
önkormányzat elismeréseit hagyományosan az ezúttal július
3-án, a Művészetek Házában
rendezett
Semmelweis-napi
ünnepségen adta át dr. Gémesi
György polgármester.

1992-óta rendezik meg az
Anyatejes Táplálás Világnapját
az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF kezdeményezésére. Az esemény része annak az átfogó programnak,
aminek célja a csecsemők
egészséges táplálása. A világnappal arra kívánják felhívni a
figyelmet, hogy ma is nagyon
sok csecsemő hal meg szerte a
világon azért, mert nem jut
anyatejhez.

Az eseményen dr. Szabadfalvi András, a Tormay Károly Egészségügyi
Központ igazgató főorvosa emlékezett meg a magyar orvostudomány
legnagyobb nemzetközi tekintélyéről,
a magyar orvosi múlt kiemelkedő
egyéniségéről, Semmelweis Ignácról,
az “anyák megmentőjéről”.
Mint a főorvos felidézte, a bécsi
közkórházban négy évtizeden keresztül alig 1,25 százaléka halt meg az
anyáknak. De az 1820-as évektől
emelkedni kezdett a gyermekágyi láz
következtében elhunytak száma. Rohamosan romlott azután, hogy a szülészet klinika rangjára emelkedett és
ellátta a medikusok és szülésznők
gyakorlati oktatását is. A legszörnyűbb „járvány” 1841 és 1843 között
a medikusok által látogatott osztályon
tombolt. Volt olyan hónap (1842 október), amikor a szülő anyák 29,3
százaléka adta életét, mielőtt tényleg
megismerhette volna az anyaság örömét.
A hivatalos körök a gyermekágyi
lázat ragályos betegségnek tartották
és járványként kezelték. Semmelweis
naponta látta örülni és meghalni az
anyákat, anélkül, hogy segíteni tudott
volna rajtuk. Későbbi írásaiban maga
mondja el a felfedezés történelmét és
a szörnyű lelkiállapotát: „Minden
kérdéssé és megfejthetetlenné vált
előttem, csak a halottak nagy száma
volt kétségbevonhatatlan valóság”.
Semmelweis eközben megfigyelte,
hogy a klinika első részlegén a gyermekágyi láz miatti elhalálozás 2-3szor magasabb volt, mint a második
részlegen. A két részleg között mindössze annyi különbség volt, hogy az
elsőben orvostanhallgatókat, a másodikban bábákat képeztek. Feltette azt
a hipotézist, hogy talán a hallgatók
visznek be valamit a nőkhöz, amikor
szülés közben megvizsgálják őket.
Egyik barátja (Kolletschka, a törvényszéki bonctan tanára) sebfertőzésbe halt bele, amelyet úgy kapott,
hogy megvizsgált egy gyermekágyi
lázban meghalt nőt. A két eset hasonlósága is alátámasztotta Semmelweis
állítását, amiben arra a következtetésre jutott, hogy mivel a hallgatók a
boncteremből közvetlenül a szülészeti osztályra mennek, a betegségben
meghaltaktól magukkal viszik a fertőzést az egészséges anyákhoz. Elrendelte tehát, hogy a hallgatók mossanak kezet klórozott vízben minden
egyes vizsgálat előtt.
Ezzel az eljárással a halálozási
arány az első részlegen 18,27%-ról
1,27%-ra esett vissza, majd 1848
márciusában és augusztusában egyetlen szülő sem halt meg. A fiatalabb
bécsi orvosok felismerték Semmelweis felfedezésének fontosságát és
megadtak neki minden támogatást.
Felettese és még jó néhányan ezt nem
értették meg. Ahelyett, hogy lelkesen
fogadták volna ezt a módszert, az orvostársadalom többsége nem vett róla
tudomást, vagy hevesen támadta.
Semmelweis halála után csak hét
év elteltével tartottak először emlékbeszédet (a Budapesti Orvosegyesületben). Azóta Semmelweis munkásságának méltatása az orvostörténeti

Az Anyatejes Táplálás Világnapját
városunkban is minden esztendőben
megünneplik a Gödöllői Védőnői

szakirodalom igen jelentős részét foglalja el; új tanulmányok még a közelmúltban is szép számmal jelentek
meg.
Semmelweis felfedezésének a fontossága nem halványult el; a jelentősége élesebb fénnyel kell, hogy világítson, mint korábban bármikor és az
intelmei (például hogy „mossunk kezet”) sohasem voltak olyan aktuálisak, mint éppen napjainkban!
Az Egyesült Nemzetek Gyermeksegély Szervezete (UNICEF) szerint

naponta 1500 nő hal meg világszerte
elkerülhető szövődmények következtében terhességben, vagy szülésnél.
Négymillió újszülött nem éli túl a
szülés utáni első 28 napot. A legnagyobb kockázatú szülőnők NyugatAfrikában élnek.
A nőknek a világ legszegényebb
országaiban 300-szor magasabb kockázatuk van, hogy a terhesség és a
szülés következtében meghaljanak,
mint az ipari országokban. De a „jóléti”, gazdag országokban sincs minden rendben e téren. Az Európai Prevenciós és Betegségellenőrző Centrum (ECDC) adatai szerint Európában minden 20. beteg kap kórházi infekciót. Ez Németországban évente
kb. 500 ezer esetet jelent. (Becslések
szerint ezen okból Németországban
évente tízezer beteg hal meg).
Nekünk, Semmelweis szellemét
követőknek minden tőlünk telhetőt
meg kell tennünk a gondjainkra bízott
lakosság egészségének megóvásáért,
a betegségek megelőzéséért és a gyógyítás terén. Orvosok és politikusok
együttes felelőssége marad mindig
az, hogy gazdasági kényszerhelyzet
esetén se csorbuljon a lakosság érdeke és az egészségügyi ellátás átalakítása csak akkor indokolt, ha az minőségileg magasabb és eredményesebb szolgáltatási rendszert eredményez – hangsúlyozta beszédében dr.
Szabadfalvi András.

Ezután a kitüntetések átadása következett:
A Gödöllőn született dr. Tóth
Mária kisgyermek korától gyógyítani akart. Álma teljesült, hiszen 1972ben orvosi diplomát szerzett. Kezdetben Mezőtúron praktizált, 1979-ben
került Kistarcsára. 1988-tól szülővárosában dolgozhatott gyermek háziorvosként, több intézményben iskolaorvosként is. Mint az őt bemutató filmben elmondta, nagyon szeretett a családokhoz járni, felmérni, milyen körülmények között élnek. Ennek révén
mindenütt kicsit családtagnak is érezte magát.
Hetényi Péterné vácszentlászlói
születésű, de már Gödöllőn, a Török
Ignác Gimnáziumban érettségizett.
1979-től dolgozik városunkban.
Büszke arra, hogy csecsemő- és gyermekápoló oklevelet szerzett, tudtuk
meg róla a vele készült kisfilmből.
Röntgenfelvételeket készít, amit
rendkívül felelősségteljes munkának
érez, hiszen minden beteg más és
más, és munkájával a további kezelésekre is hatást gyakorol.
A Tormay Károly Egészségügyi
Központ százezer lakost lát el. Legfőbb feladatának – mint dr. Szabadfalvi András a központot bemutató
filmben elmondta – az alapellátás orvosai gyógyító munkájának kiszolgálását tekinti. Emellett kölcsönösen segítik egymást a Flór Ferenc Kórházzal. Az elmúlt évek százmillió forintos műszerfejlesztése a jövőbeli feladatok teljesítésének záloga. A legfontosabb érték azonban a központ
felkészült szakmai közössége.
– Rövidesen állami kézbe veszik az
intézményünket. Mi azt követően is a
Gödöllőn és a vonzáskörzetében élőket gyógyítjuk, gödöllőiként a továbbra is önkormányzati felügyelet
alatt maradó alapellátást segítjük –
mondta az intézet szakmai közösségének munkáját elismerő díj átvétele
után dr. Szabadfalvi András. – Az
alapellátásban jön létre a legtöbb orvos-beteg kapcsolat. A rendelőintézet
és a háziorvosok munkája még soha
nem volt funkcionálisan olyan összefüggő mint napjainkban. A kitüntetés
az elmúlt évtizedek munkájának szól,
de mi ezt olyan bizalmat adó elismerésnek tartjuk, ami azt mutatja, hogy
továbbra is számíthatunk az önkormányzat segítségére. Még most is védőernyő a fejünk felett az önkormányzat, hiszen a jelenlegi helyzetben is több millió forintos támogatást
kapunk munkánk végzéséhez. Erre a
segítségre a jövőben is számítunk,
mert nem lesz könnyű feladat a lakosság közeli ellátás biztosítása az
egyre inkább szűkített kórházi lehetőségek mellett.
(l.t.)

Szolgálat szervezésében. Bár a hivatalos dátum augusztus 1., a rendezvényt rendszerint a nyár folyamán
tartják, az idén július 13-án gyűltek
össze az édesanyák és a gyerekek
Városháza dísztermében.
A résztvevőket
Tóth Tibor alpolgármester köszöntötte, aki két
kisgyermek édesapjaként maga is
jól tudja, milyen
fontos, és milyen
sokat jelent az
anyatej a csecsemők számára.
A szülők és az
apróságok ezt követően a Simonváros testvérek:

Zille, Csenge és Csanád előadásában
csángó népdalokat hallhattak, majd
Benedek Krisztina és Dezső Piroska Tipegő-Topogó bemutatója színesítette a
programot,
alaposan
megmozgatva az aprónépet és a szülőket.
A rendezvényen a
Gödöllői Védőnői Szolgálat munkatársai külön
köszönetüket fejezték ki
azoknak az édesanyáknak, akik saját gyermekük mellett más csecsemőknek is juttatnak
anyatejet.
Az elismerésben Gudics Bíborka,
Hídvégi Szilvia, Kolozsi Anita és
Türk Attila Zsoltné részesült.
(ny.f.)
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Nemzetközi Ifjúsági Tábor Balatonlellén

Hatodik alkalommal Gödöllőn!

Híd a generációk és a nemzetek között

Csángó gyerekek látogatása

(folytatás az 1. oldalról)

Az „Elfogadni és megbecsülni egymást” c. fotókiállítással egybekötött,
hivatalos megnyitón részt vett Helena Bambasová cseh, Roman Kowalski lengyel és Maruli Tua Sagala
indonéz nagykövet, akik nyitott szívvel beszélgettek a diákokkal ifjúsági
kérdésekről. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Habsburg György,
a Magyar Vöröskereszt elnöke is, aki
az Európai Unióról, az önkéntesség
kérdésköréről tartott előadást a gyerekeknek. A Balatonlellei Rendőrörs
csapatának kutyabemutatójával a diákok beleláthattak abba is, hogyan dolgoznak a rendőrkutyák a mindennapokban, a Magyar Vöröskereszt munkatársainak előadásán keresztül pedig
az önkéntes tevékenységek, egészségügyi kérdések, segítségnyújtások
széles körét is megismerték a részt-

vevők. A Gödöllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői tevékenységük bemutatása mellett beszélgettek a diákokkal arról, hogyan valósul meg Gödöllőn a szolidaritás,
esélyegyenlőség az iskolákban, tanulásban, képzésekben és az elhelyezkedésben. Mindemellett ízelítőt kaphattak a résztvevők a roma kultúra,
zene sajátosságaiból is.
A táborban a fiatalok megalakították az Európai Ifjúsági Parlamentet,
amelynek keretében aktívan, lelkesen
vitatták meg és dolgozták ki álláspontjaikat olyan kérdéskörökben, mint
például az integráció, mit jelent Európában élni és tanulni; a fiatalok és
az idősek közötti kapcsolat, generációk közötti szolidaritás, esélyegyenlőség; miért fontos kisebbségi kérdésekkel foglalkozni, hogyan járulunk
hozzá a különböző kultúrák és vallá-

A gödöllői programok között szerepelt a tavaly már bevált szárítópusztai
kalandpark megrohamozása és a
moldvai táncház a Berka együttes zenéjére. Örömünkre, nem ütközött komolyabb ellenállásba Dobos doktor
úr fogászati vizsgálata.
Budapest panorámájában a dunai
kishajóról gyönyörködtünk. A Margitsziget látványosságai, az állatkert,
a szökőkút és a játszótér is újabb élményeket adtak a gyerekeknek.
Kellemes szombati estében élveztük a Szabadság Napi műsort és a tűzijátékot.

Az újabb családok is sok szeretetet
és élményt kaptak a gyerekektől:
Varjú Attila, Gál Éva, Bibere Ildikó
és Farkas Margit is megismert és
megszeretett egy vagy két csángó
gyermeket. Volt olyan gyermek, aki
négy napig alig evett és alig beszélt,
de a búcsúzáskor átadott vendéglátójának egy csángó szőttest: „ezt Kendnek adom”! Ki kell emelnem Méder
Ákosnét, aki már többször volt vendéglátó, de az idén kiváló logisztikai
munkájának volt köszönhető több
program sikere. Dr. Bea János
keresztszülő Vácról hordta fáradhatatlanul keresztlányát és két barátnőjét a programokra.
Sajnos
az
anyagiak előteremtése mindig nagy izgalommal jár. A
gödöllői hívek
az idén is felekezetre való tekintet nélkül támogatták adományaikkal a csángó gyerekeket. Hálásan köszönjük!
Köszönet az önkormányzatnak, és
polgármester úrnak hogy az idén is
felkarolta ezt a programot!
Reméljük jövőre is sikerül megszerveznünk a lészpedi gyerekek nyaralását!

(t.a.-sz.h.)

Vasárnap a Kárpát-medencei búcsúban néhány énekkel vendégeink is
hozzájárultak a mise ünnepélyességéhez.
A délután a családokkal telt: Aqua
Worldben, igazi vaddisznó lesen, 3D
moziban, grill partin.
A hétfő a kultúráé volt: a gödöllői
könyvtár lelkes fiatal dolgozói játékos, magyar nyelvet gyakorló feladatokkal ismertették meg a gyerekeket.

Büttner Sarolta,
programszervező
Rajz:Bálint Péterke lészpedi kisdiák rajza
Fotó: Farkas Tibor vendéglátó család

„Kék eget, kedves Ottó!”

(Nincs) uborkaszezon a Civil Házban
az önkormányzat szakbizottságainak
munkájában.
A koordinációs stáb és Kovács
László ügyvéd úr előkészítő munkája
nyomán további jelentős témaként
szerepelt a napirenden egy „ernyő
szervezet” létrehozásának terve, aminek keretében egy már több éve működő egyesület válna a Gödöllői Civil
Kerekasztal ernyőszervezetévé, elkerülve ezzel egy esetleg új civilszervezet alapításával járó hátrányokat. Ezt
a tervet az önkormányzat is messzemenően támogatja.
Megkezdődött a felkészülés a
2012. évi, szeptember 8-9-én Belvárosi Napok keretében sorra kerülő Civil Utca szervezésére is, ahol nem
csak a Gödöllői Civil Kerekasztal
tagjai, hanem más, városi civilszervezetek részére is adott a lehetőség a
bemutatkozásra.
A szervezők július 31-ig várják a jelentkezőket a 70/634-5680-as mobilon.

A változatos program megvalósulásához nagyon sokan segítettek.
Mindenekelőtt a vendéglátó családoknak tartozom köszönettel, akik
nagy izgalommal várták a gyerekeket, és mindenre kiterjedő figyelemmel szervezték programjaikat. Néhányan már korábban is vállalkoztak
erre az izgalmas feladatra: Kolta Dóra, Füle Kornélia, Vass Éva, Simon
Angéla és Horvátné Márti.

sok, hagyományok megbecsüléséhez,
valamint javaslatok megfogalmazása
a fogyatékkal élők helyzetének javítására.

A szervezők köszönetüket fejezik ki azoknak, akik néhány éjszakára szállást biztosítottak a külföldi gyerekeknek:
Rátkai Krisztina, Török Zsuzsa, dr. Szabó Csaba, Hegedűs Anna,
Szedmák Ágnes, Székelyhidi Enikő, dr. Merva Mária, Benedek Marika,
Hedrich Márta, Berzsenyi Ilona, dr. Kozák Jánosné, Sörös Zsuzsa, Petz
Krisztina, Tóth Csilla, Menyhártné Kozák Anikó, dr. Szabó Hajnalka,
Szutor Róbert, Prohászka Olga, Karsai Győzőné Lia, Szlávik Anikó,
Klachman Dóra, Herceghalmi János, Rózsavölgyi János, Varga Árpád,
Dombóvári Lászlóné Katalin, Tóth Erika, Katonáné Pinka Andrea, Hanula Viktória, Sándorné Pálfalvy Bea, Scherzinger Mária, Bajczy Tünde, dr.
Daróczy Miklós, Friz Réka, Péterfi Csaba, Nagy Marianna, Buka Enikő,
Vigh Ilona, Dobosné dr. Pál Gabriella,Tóthné Pataky Anikó.

A tavaszi nagy ház- és kerttakarítás
után kívül-belül megszépült a Civil
Ház, a CIB Bank adománya jóvoltából tetszetős bútorok, a Gödöllői
Kertbarátoknak köszönhetően zöldnövények kerültek a helyiségekbe. A
szépítésben, dekorálásban önkéntes
külföldi diákok voltak segítségünkre.
Így méltó környezetben kerülhetett
sor a gödöllői Születés Hete, valamint
a „Május a családok hónapja” rendezvények eseményeire, melyek keretében a házbeli civilek számos közérdekű közösségi programmal várták az
érdeklődőket.
A közelmúltban tartotta soron következő plenáris ülését a Gödöllői
Civil Kerekasztal, melyen részt vett
Tóth Tibor alpolgármester úr és Six
Edit civil referens. Így a tagszervezetek számára alkalom nyílt a bemutatkozásra, valamint szóba került a civilek képviselete, időnkénti részvétele, véleménynyilvánítási lehetősége

Idén már 6. alkalommal szerveztük meg 24 lészpedi kisdiák
és tanítójuk Márton Attila magyarországi nyaralását. A balatoni programoknak különösen
kedvezett az idei kánikula.
Nemcsak a fürdés volt kellemes, hanem az elmaradhatatlan csoki múzeum látogatás,
vízi biciklizés, vidámparkozás
is hatalmas sikert aratott.

Addig sem marad üresen a Civil
Közösségi Ház! A Kertbarátok javaslatára szalonnasütő, piknikező hely
kialakítását tervezzük, a Védőnői
Szolgálat kezdeményezésére valószínűleg egy kis játszótéri berendezést
sikerül szerezni magánszemély adományából. Egy hónap szünet után
augusztusban ismét megkezdődnek a
babamama klub foglalkozásai a Socius Kör Egyesület és a védőnők szervezésében, melynek keretében többek között kismama angol tanfolyam,
babamama torna, kéthetenként bababörze, játék- és ruha cserebere várják
az édesanyákat és a legifjabb családtagokat.
További információkat találhatnak
a „Civil Közösségi Ház, Gödöllő”
facebook oldalunkon is, valamint a
06-70/634-5680-as telefonszámon.
Gödöllői Civil Kerekasztal
koordináció

Megdöbbenéssel értesültünk, hogy Nagy Ottó, a gödöllői Guinness rekorder, a Gödöllői Repülőtér egykori
parancsnoka, ejtőernyős, hőlégballonos, múzeum alapító, örökre távozott közülünk.
1995. október 14-én olyan hőlégballonos rekord született hazánkban, amit a Guinness rekordok könyve is
regisztrált:
10 ejtőernyős összesített ugrásszáma meghaladta a
81 ezret. Tizenketten emelkedtek a magasba, a közel
7 ezer köbméteres, HA-003-as felségjelzésű hőlégballont 3200 méter magasba emelték. Ezután 700 métert süllyedtek, majd az ejtőernyősök 2500 méteres
magasságban elhagyták a fedélzetet, és elképesztő precizitással értek földet. A sikeres rekordkísérlet az
újkori ballonrepülés 18. születésnapján valósult meg.
Nagy Ottó nevéhez emellett 1487 ejtőernyős ugrás, több mint ötszáz órányi hőlégballonozás, 173 új vagy
javított ballon berepülése kapcsolódik.
Békéscsabán született, s katonai pályát választotta, ahol beleszeretett a repülésbe. Gödöllőn ma is sokan
úgy emlegetik, mind a reptér egykori parancsnokát. Megszerette a várost, itt telepedett le, s Körösfői utcai
házának egyik szobáját múzeumnak rendezte be repülős emlékeiből.
Március 2-án a Városi Könyvtár és Információs Központban a róla készített portréfilm bemutatóján még
örömmel válaszolt az est moderátora, barátja, Kresz Albert fotóművész kérdéseire. Emlékét örökre megőrzi
Fuszenecker Ferenc – Szabadi Attila alkotópáros: Repülni mindörökké – Nagy Ottó ballonkapitány című
filmje.
77 évesen, hirtelen távozott közülünk. A Dózsa György úti temetőben, szűk családi körben helyezték örök
nyugalomra.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Valóra vált mese
Ha elvész egy nyuszi – például,
mert kiesik egy léghajóból – ,
még megkerülhet, de lehet készíteni helyette másikat is. Hogyan? Azt pontosan megtudhatjuk Bartos Erika Bogyó és
Babóca című, a legkisebb mesére szomjazóknak szóló mesekönyv sorozata legújabb darabjából, a Mese az elveszett
nyusziról kötetből.
Mert ez a kötet: bábkönyv. A szerző a
könyvhöz mellékelt füzetben elmondja: régi vágya volt, hogy Bogyó,
Babóca és a többiek bábfiguraként is
megjelenjenek. Valamint testet öltsön, megfogható legyen a környezetük, minden kellék, minden ház, járgány, bútordarab, de a természet, még
a csillagos ég is.
Ki tudta, hogy létezik olyan: csillaglyukasztó? Pedig létezik. Ezzel lehet csillag alakú lyukakat kivágni egy
sötétkék lapon, hogy aztán hátulról
megvilágítva szakasztott valósághűen, csillagtengertől ragyogva megjelenjen előttünk az éjszakai égbolt.
A Bogyó és Babóca könyvek hűséges olvasói, nézetői tisztában vannak
vele, hogy minden egyes szereplőnek
mindig is egyedi, különleges házikó

dukált. Ezek a házikók elkészíthetők.
Melyik gyurmából, melyik hullámpapírból vagy kartonpapírból. Ha a házépítésen sikeresen túljutottunk, következhet a házak díszítése, ami már
igazán csak gyerekjáték.
Beavattatunk, mit tegyünk, ha azt
akarjuk, hogy valódi szivárványcsúzdánk meg gesztenyehintónk legyen.
Be abba is, hogyan alakítható ki a terep, a dombok, a fák, a lombok.
A gyerekek legjobb ismerősei, maguk a szereplők, ki hinné aztán, mikor már bábfiguraként állnak előttünk, rózsaszín plüssel bevont pingponglabda fejet viselnek. A főszereplők különböző ruházatban, arckifejezéssel is elkészítendők, ha azt akarjuk, hogy egy-egy mesében, jelenetben hitelesek legyenek.
A szobáik, konyháik, fürdőszobáik
berendezésénél semmi sem szabhat
határt az alkotói fantáziának. Bartos
Erika még parányi süteményeket is
süt, hogy a bábok terített asztala igazán vonzó, étvágygerjesztő legyen.
De hát a nyuszi? Vele mi a helyzet?
Hiszen a mostani könyvünknek a
nyuszikészítés a csúcspontja. Babóca
a kedvenc lila nyusziját ejtette ki véletlenül a léghajóból. Bogyónak viszont, aki elhatározza, hogy megör-

vendezteti egy másik nyuszival, nincs
lila anyagja kéznél. Csak másfajta.
Főleg szürke. Egy kis darab ilyen
szürke, egy még kisebb olyan szürke.
Meg még egy csöppnyi barna is. Kockás. Csigamintás. A nyuszi főleg
szürke lesz, csak a farkincája virít világoskéken, az apró, fehér pöttyös világoskék anyagból kerül rá.
Minden jó, ha jó a vége. Babóca
jobban örül a setesuta, különböző
anyagokból megformált nyuszinak,
mint valami tökéletes, elegáns jószágnak örülne. A lila nyuszit, ami
persze meglesz végül, cserébe Bogyónak ajándékozza. Két nyuszi áll
tehát a valódi süteményekkel dúsan
megrakott asztal előtt, melyhez az
összes szereplő odafér. Megünneplendő a dupla sikert.
(Bartos Erika: Bogyó és Babóca –
Mese az elveszett nyusziról)
-nád-

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

Szerelemről és hölgyekről
2012 a Nők Éve” rendezvénysorozat
eseményeit
gazdagította.
A kánikula ellenére valamennyi széket, sőt, a padokat és a növényzet szegélyét is elfoglalta a közönség a Gödöllő Consort estjén. Reneszánsz muzsika csendült fel, J.S. Bach, Gastolli, Hollborne, Kállay
Rota és Telemann művei
mellett bolgár, horvát és
szlovák népdalok hangzottak el, amelyek a hölgyek előtt tisztelegtek, s
a szépséget, a szerelmet
idézték meg. A zenék

közt Shakespeare és Petrarca soraival
hódoltak a lányok, asszonyok előtt a
Garabonciás Színtársulat tagjai: Albert Márton, Nagy Zoltán, Péterfi
Csaba és Tóth Benedek Ernő jóvoltából népszerű és kevésbé ismert verseket hallhatott a közönség.
A koncert anyagát rövidesen CD-n
is megvásárolhatják majd a reneszánsz muzsika kedvelői.
jb

Belga és indonéz dallamok csendülnek fel Gödöllőn

A zene mindenkié
Két érdekes koncert gazdagítja városunk kulturális palettáját a következő
hetekben. Július 29-én a turnhouti zeneiskola növendékei adnak hangversenyt a máriabesnyői bazilikába, augusztus 1-jén pedig az Indonéziai
Egyetem PARAGITA Kórusa lép fel a
Lovardában.
Belga testvérvárosunk zeneiskolájának növendékeit oktatja a magyar
Auer József fagott művész, az Eindhoven Filharmonic szólófagottosa,
aki az idén Magyarországra szervezett zenei tábort. Ennek egyik programjaként növendékei Gödöllőn is
bemutatkoznak július 29-én. A máriabesnyői bazilikában, 19 órától hallhatja a közönség az ifjú muzsikusokat, a koncertet ingyenesen tekinthetik meg az érdeklődők.
“Igen! Szeretünk énekelni!” – így
szól az Indonéziai Egyetem Paragita
Kórusának jelmondata. A Jakartából
érkező énekesek koncertje különleges
élményt ígér azoknak, akik akik au-

gusztus 1-jén 19 órakor meghallgatják. Indonézia egyik legrégebbi egyetemének kórusa a Debrecenben megrendezésre kerülő XXV. Nemzetközi
Bartók Béla Kórusversenyen vesz
részt július 25-30. között, ezt követően mutatja be tudását a gödöllői közönségnek.
A kórus 1983-ban alakult, és azóta
számtalan sikert aratott Indonéziában
és a világ számos országában. Szíve-

Eső a kertben
A Nők Éve alkalmából a legkülönbözőbb műfajú rendezvények valósulnak meg Gödöllő
város támogatásával. Július 6án pénteken este kerti ünnepségre került sor a GIM-ház előterében, az érkezőket jazz zene fogadta – Molnár Bence
improvizációi –, asztalokon hűsítő limonádé várta.

Zenés, verses nyáresti koncert

Reneszánsz hangulatot varázsolt a
Gödöllő Consort a Gödöllői Városi
Múzeum udvarára július 7-én kora
este. A művészeti csoport a „Kicsi
nimfák tündérszépek…” című programja a „Híres Hölgyek Gödöllőn,

Animációs filmek bemutatója

Az ünnepség keretében a kertre nyitott ajtajú kiállítóteremben animációs
filmeket vetítettek, a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem animáció szakán
végzett rendezőnők munkáit, szám
szerint tizenkettőt. Különböző terjedelmű rövidfilmeket, a leghosszabb
14, a legrövidebb 1 perces volt.
Animációs film. Nevezhetnénk
akár rajzfilmnek is. Az Idegen szavak
szótárában pedig ez áll: animáció=élénkség, lelkesség, kedv; buzdítás, biztatás, bátorítás.
Az amerikai filmünnepen, az Oscar-díj átadáson eddig két magyar
film lehetett ott a díjazottak között, az
első éppen egy animáció. 1981-ben

Rófusz Ferenc A légy című alkotása.
Óriási lehetőségek rejlenek az animációban: hiszen ott mindent lehet. A
legkülönbözőbb formák és színek
játszhatnak, a történéseknek semmi
sem szab határt.
Nekem a GIM-házban bemutatott
filmek közül leginkább Traub Viktória Eső című munkája tetszett, az,
ahogyan ábrázolta: az eső – ami persze korántsem csupán önmagát jelenti
–, mindent átalakít, felold, elsöpör.
Másoknak más tetszett vagy nem tetszett, mint a vetítést követő taps vagy
éppen néma – döbbent? – csönd tanúskodott róla.
A formáról az alkotó lányok, nők
már mindent tudnak. A formában rejlő lehetőségeket megtanulhatták az
egyetemen. Hogy önálló mondanivalójukat kialakítsák, nem is feltétlenül
szükséges élettapasztalat, elég a fiatalos frissesség. Vagy akár visszatérés a
gyermeki játékossághoz, gyermeki
humorhoz. Hogy megvalósulhasson
az animáció, ami ugye: élénkség, lelkesség…
N. A.

Fúvós testvéri kapcsolat
sen működnek
együtt más kórusokkal
és
szimfonikus zenekarokkal. Jártak már többek
között Ausztriában, ahol a
Bécsi Szimfonikus Zenekarral adtak közös
koncertet, felléptek Angliában, és részt
vettek számos
nemzetközi versenyen Németországban, Norvégiában, Dél-Koreában és
Japánban.
Városunkban már több alkalommal
mutatkoztak be az indonéz művészeti
élet szereplői, mindig nagy sikerrel.
Az augusztus 1-jei koncerten ismét
ízelítőt kaphatunk e távoli ország kultúrájából. A hangversenyre a belépés
ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak.
(k.b.)

Csehországi siker
Két fesztiválon is fellépett a Gödöllői
Fúvószenekar júniusban. A nagy sikerű IV. Gödöllői Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivált megelőzően Csehországban mutatkoztak be, ahol a
szintén nemzetközi mezőnyben egyedüliként képviselték a magyar színeket.
Fúvósainkat a Brandys nad LábemStará Boleslav-i zeneiskola Big
Bandje hívta meg, hogy június 14-16.
között egy Prágától északra fekvő
kisvárosba, Ceská Kamenicében lépjenek fel, ahol Big Band-verseny, valamint fúvószenekari találkozó volt.
Csehországból, Lengyelországból,
Szlovákiából, Németországból és
Magyarországról érkeztek a zenekarok, akik a mazsorettes felvonulást
követően a város főterén közös produkciót adtak elő.
A részt vevő nyolc fúvószenekar
kilenc zeneművet, indulókat és tánc-

zenei darabokat szólaltatott meg, elsősorban cseh szerzőktől.
Ceska Kameine mellett Decinben
is felléptek a gödöllői muzsikusok,
akik ezt követően már a vendéglátási
feladatokra koncentráltak, hiszen június 30-án városunkban rendeztek fúvószenei fesztivált. Erre a Brandys
nad Lábem-Stará Boleslav-i zeneiskola Big Bandje látogatott el, akiket
nagy szeretettel fogadott a közönség.
A két város zeneiskolája közötti
együttműködés igazán eredményesnek tekinthető. Tavasszal a gödöllői
zeneiskola csoportjai mutatkoztak be
cseh testvérvárosunkban, s a két fúvószenekari fesztivál után újabb tervek születtek: márciusban a Gödöllői
Ifjúsági Vonószenekar és a brandysi
vonószenekar ad majd közös koncertet a kastélyban.
(b.dz.)
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Sokszor csak oda kell(ene) figyelni!

Értékeink védelme
A gödöllőiek büszkék a város
építészeti és természeti értékeire, és sokat tesznek is azért,
hogy megőrizzék, gyarapítsák
azokat. Sajnos azonban mindig akadnak olyanok, akik fitytyet hánynak az írott és az íratlan szabályokra, sőt, sokszor
még a józan észre is, nem kevés gondot és költséget okozva
ezzel a városnak, és balesetveszélyes helyzeteket előidézve
önmaguk számára.
Sokan emlékszünk még arra, amikor
télen egyesek az Erzsébet-szikla oldalát használták szánkópályának, cseppet sem törődve azzal, hogy tönkre teszik az odaültetett növényeket.
Szánkózni igaz, nem lehet nyáron,
de szaladgálni igen. Ennek az ártatlan

szórakozásnak az áldozata a Világfa
dombja, ami egyébként a rajta kialakított köves úttal a műalkotás része, s
ami elég méltatlan állapotban van.
Hiába áldoz ugyanis mindennapos
munkát, és sok pénzt a VÜSZI arra,
hogy a szándéknak megfelelően zöld
fű borítsa a domb oldalát, ha az oda
látogatók nem a kialakított utat, használják „közlekedésre”.
A terület és a létesítmények nem
rendeltetésszerű használata a főtéren
is sok probléma forrása, bár a térfelügyeleti rendszernek és a közterület
felügyelet éberségének köszönhetően
itt azonnal közbe tudnak avatkozni az
illetékesek, ha arra szükség van. Nem
csak az ő munkájukat könnyítené
meg, hanem a pihenni vágyókat is
kellemetlen percektől kímélné meg
sokszor egy kis odafigyelés.
Lapunkban nem egy alkalommal
felhívtuk már a figyelmet arra, hogy a
főtér vízjátéka és szökőkútja dekorációs célokat szolgál, nem fürdést! Az
itt folyó játéknak is megvannak a határai, amit be kell tartani, a kisgyerekek esetében pedig a szülők, nagyszülők feladata, hogy betartassák! A főtér
ugyanis közterület, nem játszótér. Létesítményei is ehhez mérten felelnek
meg a szabályoknak, rendelkeznek a
szükséges engedélyekkel. De nincs az
a biztonsági szabály, amit egy kisgyerek ki ne tudna játszani. A szökőkút peremén szaladgálni lehet, hogy
jó játék, de a gyerek megcsúszhat, és
ha beleesik a medencébe komoly sérüléseket szenvedhet, s mindemellett
jelentős károkat okozhat a szökőkút

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

A kapucinus kereszt

műszaki berendezésében. Hasonlóan
oda kell figyelni a vízjátéknál is, ahol
az elmúlt hetekben szintén gondot
okozott a szülői oda nem figyelés.
Ilyen esetekben kellemetlen meglepetésként érheti a szülőket, ha az okozott kárt meg kell téríteni.
Az talán már fel sem tűnik sokaknak, ha az apróságok a növények köré
helyezett mulccsal rendeznek célba
dobó versenyt. Ez sok esetben nem is
jelentene problémát, ha a tisztelt szülők odafigyelnének arra, hogy az
ágyásokból kikerülő talaj takaró viszsza is kerüljön eredeti helyére! Mivel
ennek a pótlása is pénzbe kerül.
A fenti esetek példáit – sajnos – a
mindennapokból vettük. Ezek mind
megelőzhetőek, csak egy kis odafigyelés kell hozzá.

A máriabesnyői bazilika és környéke számos különleges műalkotást kínál a látogatóknak. Ilyen a kolostor
templomudvarának bejárata mellett
jobb oldalon, a templom közvetlen
szomszédságában látható kapucinus
kereszt, ami egy kőkorlátokkal szegélyezett terasz közepén áll, s mintegy
tíz méter magasra emelkedik.
Az alkotás 2 méter magas díszes kő
talapzaton áll, 6 méter magas fakereszt, rajta a megfeszítés eszközei, tetején kakas. Felirata: Ezt a templomot
és kolostort alapította Gróf Grassalkovics Antal és neje Klobusiczky Terézia Grófnő 1763-ban.
A keresztet, Szent Imre herceg halálának 900. évfordulója alkalmából,
1930. április 17-én szentelték föl. A kapucinusok jellegzetesnek mondható
keresztjén nem korpusz látható, hanem Jézus keresztre feszítésének jelképeit
helyezték el rajta.
A kapucinus keresztet Quittner Ervin a XX. század első felének neves műépítésze tervezte, és Krisztián Sándor szobrászművész és restaurátor (18761940) készítette, a kereszt vas és bronz díszeit pedig, Jungfer Gyula lakatosmester gyártotta le.

(k.j.)

Királyi kalandok a kastélyban

Nagy siker a 3D-s film
Nem mindennapi premier koronázta
meg június 28-án, a „Gödöllői Királyi
Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tévő újjáépítése és
családbarát szolgáltatásokkal történő
fejlesztése” projekt záró rendezvényét.
Itt mutatták be ugyanis Ragályi Elemér operatőri és rendezői munkájával
elkészült 3D-s filmet a kastély történetéről.
A lovarda felújítása keretében két
szekcióterem is épült annak szintje
alatt, melyek egyikében – a projekt turisztikai fejlesztéseinek részeként – 3D
vetítőtermet alakítottak ki. A kastély
történetét és a királyi család, elsősorban Erzsébet királyné Gödöllőn töltött
napjait bemutató „Gödöllői Kastély
egykor és ma” című filmet itt tekinthetik meg az érdeklődők. A film rendező-operatőrének Ragályi Elemér

Kossuth-díjas operatőrt kérték fel.
A filmben láthatóak
a kastély építési fázisai, valamint az egykori barokk kert. Megjelenik az építtető, Grassalkovich Antal, akit
1751-ben Gödöllőn maga Mária Terézia látogatott meg, s szerepet kap a különleges barokk színház is.
A kastély második fénykora a Kiegyezést követő királyi időszak. A nézők bepillantást nyerhetnek a királyi
család Gödöllőn töltött mindennapjaiba. Filmbe fogalmazták a királyi pár érkezését a tavaly felújított Királyi Váró
előtt, a vasútállomáson. A kastély parkjában lovas jeleneteket rögzítettek.
Láthatják a reprezentációt és a korabeli sportélet. A királyt, mint az ország

első számú hivatalnokát munka közben
is megjelenik, de egyik szenvedélye, a
vadászat is bemutatásra kerül.
A királynéi apartmanok élettel telnek meg: láthatjuk Erzsébet királynét,
amint magyarul tanul, megismerhetjük
a szépségápolási szokásokat és Mária
Valériához fűződő kapcsolatát is elénk
tárja a film, csakúgy, mint ahogy a
hozzá fűződő legendákat. A film nem
csak a bemutatón aratott nagy sikert,
hanem a látogatók körében is.
(k.j.)

Kapucinus keresztek sajátossága, hogy azokon nem a megfeszített Krisztust ábrázolják, hanem szenvedésének eszközeit, latin nevükön az Arma
Christit, melynek jelentése: Krisztus fegyverei, vagy címerpajzsa a bűn és a
halál elleni küzdelemben.
Ezek a Jézus Krisztus elárulásával, megkínzásával és megfeszítésével
kapcsolatos tárgyak: 30 ezüstpénz, kötelek, ostor, vesszőnyaláb, töviskorona, bíborköpeny, lándzsa, izsópszál, ecet, szivacs, fogó, szögek, kereszt, kakas, kézmosó edény, Veronika kendője, és a kőkés.
A keresztet 2005 nyarán újították fel.
(forrás: Gödöllői Szolgálat, www.katolikus.hu, www.keesz.hu)

Sztopka Anna kiállítás a Boróka Egészségházban

Ép testben ép lélek

Ép testben ép lélek. Talán ez is lehetett volna a mottója Sztopka Anna festőművész kiállítás megnyitójának, ami rendkívüli helyen, a Boróka Egészségházban
került megrendezésre. Az Újfenyves egyik legnagyobb emberforgalmát lebonyolító helyén, a megszokott impozáns környezet méltó átmeneti „otthona” lett az ország egyik legmagasabb szinten jegyzett művészének, Sztopka Anna festményeinek. A kiállítást Pintér Zoltán önkormányzati képviselő nyitotta meg. Képei nem
csak a Boróka Egészségházba, nem csak Újfenyves városrészbe, de Gödöllőre is a
szó valóságos értelmében is új színt hozott. Felvetődik a kérdés: körvonalazódik
Gödöllő új kulturális alközpontja? Bízunk benne, hogy igen, hiszen ez még tovább szélesíti a helyi kultúra amúgy sem szegény palettáját.
A kiállítás megtekinthető 2012. december 31-ig, az Egészségház nyitva tartási
ideje alatt, a kiállított képek megvásárolhatók.
(ny.f.)
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Megmentették a fajtársai által megsebesített gólyafiókát

Kertészkedési tippek júliusra

A példás összefogás segített Borson
Nehéz elképzelni, hogy a fehér
gólyákra nem csak mi emberek, hanem olykor saját fajtársaik is veszélyt jelentenek. A
fiatal kifejlett egyedek saját
erejüket is próbára téve igyekeznek megszerezni már lakott fészkeket. Ezek a támadások a legtöbbször ki is merülnek annyiban, hogy tesznek
pár kört a kiszemelt fészek
fölött, de néha véres verekedésbe torkollanak.
Így történt ez Ibrányban is, ahol a
Magyar Madártani Egyesület (MME)
szakembereit szívszorító látvány fogadta a fészekhez felemelkedve. A
három, anyányi fióka közül kettő elpusztult, s véresen, kitekeredett végtagokkal feküdt a fészekben. A harmadik szintén vérfoltokkal, s a fején
sebekkel feküdt mellettük.
A fészek melletti ház lakói elmondták, hogy 4-5 idegen gólya támadt a
fiókákra. A tetemek állapota alapján
valamikor az előző esti órákban vagy

aznap reggel pusztulhattak el a kis
gólyák. Az MME munkatársai Borsot
lehozták, a két elpusztult fiókát pedig
a szomszéd ház lakói eltemették.
Bors a hasonló esetekben már tapasztalatot szerzett Nyíregyházi Állatparkba került, ahol megvizsgálták
és a gyógyulás idejére otthont adtak
neki.
Az állatorvosi vizsgálatok során
kiderült, hogy csak felületi sérüléseket szenvedett, főként a fején.
Jó étvágyának is köszönhetően szépen növekedett. A nagy melegben palackból spriccelve rendszeresen ka-

Új békafajt neveztek el Károly hercegről
Ecuador esőerdeiben honos új békafajt
neveztek el Károly hercegről; a Hyloscirtus princecharlesi-ről a Zootaxa folyóiratban jelent meg tanulmány.

A barna, narancssárga pettyekkel ékesített színpompás kétéltűt 2008-ban Luis
A. Coloma ecuadori zoológus azonosította múzeumi preparátumok között.
Egy évvel később a tudós a Cotacachi-Cayapas Nemzeti Parkba
szervezett expedíció során talált néhány békát.
Két fiatal egyedet fogságban nevelt fel az Amphibian Ark nemzetközi
kétéltűvédelmi szervezet abban a reményben,
hogy sikerül szaporítani
a békákat, majd vissza-

pott frissítő zuhanyt is,
amihez hasonlót kapnak
a fészkükben felcseperedő gólyafiókák is szüleik csőréből.
Két héttel később a
terveknek megfelelően
Bors elhagyhatta a Nyíregyházi Állatparkot és
átkerülhetett a Kócsújfalutól északkeletre fekvő Górés-tanyára, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának madárrepatriáló telepére.
Az udvarban két hasonló korú
gólyafióka ücsörgött egy kosárfészekben, őket Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből hozták még kisebb korukban (szüleik valószínűleg kidobták őket a fészekből).
Bors tehát jó helyre került és két
barátjával erősödhet, készülhet a
nagy útra, s augusztusban a magyar
pusztáról indulhat el a vad gólyákkal
együtt Afrikába.
mme

telepíteni természetes élőhelyükre – olvasható a BBC hírei között.
Az Amphibian Ark kezdeményezte a
béka elnevezését Károly herceg tiszteletére annak elismeréséül, hogy mennyit
tesz a brit trónörökös a kétéltűek élőhelyének, az esőerdőnek a megőrzése
érdekében.
Mint a szervezet szóvivője rámutatott,
szokatlan, hogy valakiről neveznek el
egy új fajt, de ezzel a lépéssel Károly
herceg erőfeszítéseit szeretnék elismerni, aki évtizedek óta kampányol a még
meglévő esőerdők megőrzése érdekében.
A brit trónörökös csütörtökön highgrove-i rezidenciáján fogadta Luis A.
mti
Coloma ecuadori zoológust.

Törpezebuboci az állatkert új lakója

Minden kerti munkának meghatározott ideje van, amit érdemes mindig tiszteletben tartani. Habár az időjárás késleltetheti vagy siettetheti a kerti
munkák idejét, július hónapra
a következő tennivalókat tervezhetjük be!
Júliusi tennivalók a kertben
– A tátikákat le kell csipkedni virágzás után, hogy elősegítsük a második
növekedést.
– Nyessük meg és trágyázzuk a
szarkalábat és a lángvirágot,
hogy másodjára is kivirágozzanak.
– Számos növény könnyen
szaporítható bújtással. A vasfű
(képünkön), kecskerágó, borostyán és kúszórózsa csupán
néhány olyan növény, amely
gyökerezni fog, ha a hajtásokat
jól rögzítettük és jól befedtük
talajjal.
– Legjobb, ha egy éles metszőollóval vagy késsel levágjuk a virágokat, elkerülve így azt,
hogy kárt tegyünk a fejlődő növényben. A ferde vágás nagyobb nedvszívó felületet biztosít a vízben, és
megakadályozza, hogy a szár alapja a
váza aljára „feküdjön”. A legjobb, ha
egy vödör vízzel megyünk virágot
szedni a kertbe, nem pedig kosárral.
– Válasszuk szét és ültessük át a szakállas íriszt, felhasználva a rizómák
erős végeit. A régi középső részt dobjuk el. Vágjuk vissza a leveleket körülbelül 15 cm-re.
– A magas virágokat karózni kell,
hogy a szél ne tehessen bennük kárt.
Használjunk olyan karót, amelyik
elég nagy ahhoz, hogy megtámassza a
növényt, de ne legyen túl szembetűnő. Használjunk puha zsinórt
vagy sodort madzagot a megkötéshez.
– A barnás vagy szürkés foltot a gyepen okozhatja egy tompa vagy helytelenül beállított fűnyíró penge, amelyik nem vágja, hanem tépi a füvet,
úgyhogy nem árt időnként leellenőrizni fűnyírógépünket.
– Tároljuk a növényvédő szereket
biztonságos helyen, az eredeti csomagolásukban, elzárva a gyerekek és háziállatok elől. Használjuk óvatosan a
rovarirtó szereket a kertben, elolvasva a címkéket és követve a rajta leírt
utasításokat. A figyelmeztetések és
óvintézkedések a mi védelmünket
szolgálják.
– Egyes növényvédő szereknél több
napot kell várni az utolsó permetezés
és a betakarítás között. Olvassuk el és

kövessük az összes utasítást, mielőtt
alkalmaznánk a növényekre. Használat előtt alaposan mossunk meg
minden terméket.
– Védekezzünk a szúnyogok ellen,
kiiktatva minden fölösleges vízforrást
(a pangó víz a szúnyogok kedvenc
gyülekező helye).
– A kert körülbelül 2,5 cm esőt vagy
vizet igényel minden héten. A kora
reggel a legjobb időszak a locsoláshoz. Az esti öntözés azért nem a legmegfelelőbb, mert az egész éjszakára
nedvesen maradt levelek hajlamosab-

bak a gombabetegségekre. Talajtakarással csökkenthetjük a vízveszteséget és javíthatjuk a termést. (Korábbi
cikkeinkben már beszéltünk a hatékony talajtakarásról és annak fontosságáról!)
– Az őszi saláta, retek, sárgarépa,
cékla, fehérrépa, kelkáposzta és spenót betakarításhoz vessük el a magokat július végén, augusztus elején.
– Ültessük folyamatosan az olyan
növényeket, mint bab vagy csemegekukorica, hogy folyamatosan szüretelhessünk, amíg le nem esik az első
hó. Egy kis kert is nagy mennyiségű
zöldségeket termelhet, ha egész nyáron ültetünk bele.

– Ellenőrizzük a zöldségek és virágok talajának nedvességtartalmát.
Ahogy emelkedik a hőmérséklet, néhány növénynek napi két locsolásra is
szüksége lehet.
– Próbáljuk friss vízzel vonzani a rovarevő madarakat a kertbe. edenkert

Zebinának és Zebnek, a Fővárosi Állatkertben élő zebuházaspárnak most először született kislány utóda.
Június végén született, de most már a látogatók is megnézhetik a
kis zebuborjút a karámban. Eddig csak fiai voltak a szarvasmarhákkal közeli rokonságban lévő törpezebupárnak.
Az anyuka, Zebina féltő gondoskodással veszi körbe az első lányát,
az apuka, Zeb pedig elszántan védelmezi a családját, ha szükséges.
Szerencsére különösebben nem kell megerőltetnie magát, hiszen a
zebukkal szomszédos tigrisek – akik persze már kifigyelték az új
jövevény érkezését – természetesen nem tudnak átmenni a zebuk Fotó: Bagosi Zoltán
otthonába. A zebuknak is van púpjuk, mint a tevéknek, de a frissen született borjaknál még alig látszik a felnőttkorban
igen jellegzetes zsírpúp, hiszen egy jól fejlett púp nagyon megnehezítené az újszülött áthaladását a szülőcsatornán. A
púp leendő helyén így csak egy kisebb dudor fedezhető fel az ifjú zebuborjú hátán.
nlcafe.hu

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

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

Kiscicák
9 hetes tarka kiscicák
Domonyvölgyben
a „Tövis” vendéglőtől
szerető gazdira várnak.
Spicc: Idősebb spitz kan. Ked‐
ves, emberhez szokott, ápolt
kutya. Eredeti gazdáját keres‐
sük!

Tiborc: Felnőtt, nagytestű,
keverék kan. Kiegyensúlyo‐
zott, bújós kutya. Családi ku‐
tyának, gyerekek mellé is
ajánljuk.

Hófehér: Fiatal labrador‐
agár keverék szuka. Aktív,
de nem tolakodó eb. Ere‐
deti gazdáját keressük!

Báró: Felnőtt keverék kan.
Nagyon kedves, energikus,
szófogadó. Családi kutyának
kiváló lenne.

Tel: 20/965-9771
Este: 28/488-178

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Július 21‐22., 9‐11 óráig:
Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.
Rendel: dr. Horváth Márk állatorvos
Tel.: 20/3855‐726
Július 28‐29., 9‐11 óráig:
dr. Koleszár István rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 30/535‐5523
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London 2012 – Három gödöllői a XXX. játékokon

A legfialabb 400-as menő és a diplomás maratonista
A XXX. nyári ötkarikás játékok
kerülnek megrendezésre július
27. és augusztus 12. között, a
nyári
játékok történetében
immáron harmadszor az angol
fővárosban, Londonban.

A földgolyó legnagyobb és legrangosabb sporteseménye, melyen a világ
számos országa szerepelteti sportolóit.
A 2012-es londoni olimpia hatalmas izgalmakat ígér minden sportkedvelőnek,
és ami a legfontosabb, hogy a magyar
olimpiai csapat csaknem 150 sportolójának szurkolhatunk, köztük három gödöllőinek, Tóth Kriszta asztaliteniszezőnek, valamint Deák Nagy Marcell és
Erdélyi Zsófia atlétáknak az ötkarikás
játékokon. Összeállításunkban a gödöllői olimpikonokat mutatjuk be, valamint
azt, hogy mikor, hol láthatjuk őket majd.
A 400 méteres síkfutásban magát kvalifikáló Deák Nagy Marcell eredménysora igen imponáló: Junior-vb ezüst, Universiade arany, valamint a legutóbb egy
hete véget ért XXI. Atlétika Európa-bajnokságon 2. hely, amivel minden idők
legfiatalabb magyar érmesévé lépett elő.
A 20 éves gödöllői atlétát, Benkő Ákos
tanítványát faggattuk London előtt.
– Remek főpróbát tartott az ötkarikás játékok előtt. Milyen érzés a leg-

fiatalabb Európa-bajnoki érmesnek
lenni?
– Nagyon jó érzés, hogy ezzel az eredménnyel ilyen „rekordot” dönthettem
meg. Eszembe sem jutott az Eb előtt,
hogy egyáltalán van ilyen, azt sem gondoltam, hogy döntőbe kerülhetek. Igazából másnap fogtam fel, hogy mit is értem el, rengeteg gratuláció és dicséret
után tudatosult bennem, hogy mekkora
dolog is ez.
– Az első olimpiája lesz a londoni.
Gondolta gyerekkorában, hogy 20
évesen a földkerekség legrangosabb
sporteseményén állhat majd rajthoz?
– Gyerekkoromban nem gondoltam
ilyesmire. Amikor 15-16 éves lettem és
komolyabban kezdtem el foglalkozni az
atlétikával, akkor fogalmazódott meg
bennem ez a cél. Már alig várom, hogy
megérezhessem milyen az ötkarikás játékok hangulata!
– Hol tart a felkészülésben, milyen
eredménnyel lenne elégedett Londonban?
– Úgy gondoljuk edzőmmel, Benkő
Ákos bácsival, hogy nagyon jól haladunk és a kontinensviadal nagyon hasznos volt olyan szempontból is, hogy
megtudtuk, merre tartunk. Sosem szeretek konkrét eredményben vagy helyezésben gondolkodni, mert nem szeretek
magamra terhet rakni az ilyen nagy versenyek előtt. Ha sikerülne a 45,42 másodperces egyéni csúcsomat tovább javítani az olimpián, annak nagyon
örülnék.
– A következő játékok helyszíne, Rio
de Janeiro már foglalkoztatja?
– Néha gondolok rá, de olyan messze
van még, hogy igazából nem nagyon
szoktam foglalkozni vele, addig még

Deák Nagy Marcell

rengeteg minden történhet.
– Mini tippversenyünkben Tóth
Kriszta 9 aranyérmet remél. Ön hány
magyar aranyat tippel?
– Szerintem 5 vagy 6 aranyérmünk lesz,
bizakodó vagyok, reméljük a legjobbakat!
Erdélyi Zsófia hosszútávfutó a maratoni távon indul majd a londoni játékokon.
A gödöllői atléta hölgy 5 évet tanult az
Amerikai Egyesült Államokban, ahol az
idén nyáron fejezte be tanulmányait és
diplomázott le francia nyelv és irodalomból. Természetesen a tanulás mellett
a sportra is volt bőven ideje: a tavaly decemberi Las Vegasi Maraton megnyerését követően a január 15-én megrendezett, Houstoni Maratonon elért 5. helyével kvalifikálta magát a londoni játékokra. A 24 éves maratonista hölgy is
készséggel válaszolt kérdéseinkre.
– Nem tévedünk nagyot azzal, hogy a
leghosszabb időt egyhuzamban Ön
fogja eltölteni a londoni játékokon
versenyzéssel. De, ha jól tudom, friss
húsnak számít még a mezőnyben.
– Igen, lehet azt mondani, hogy nem a
maratoni táv a legfőbb számom, ugyan-

is még csak két maratonin
volt szerencsém indulni,
bár, azok nagyon jól sikerültek. A londoni olimpián
futok harmadszor majd
ezen a távon. Azért választottam a 42195 méteres távot, mert edzőmmel,
Csoma Ferenccel úgy
láttuk, hogy itt van a legtöbb esélyem a kvalifikációhoz szükséges ’A’ szintet teljesíteni.
– Mondhatni, hogy tökéletes éve volt.
Nyert Las Vegasban, majd Houstonban kvalifikálta magát, sőt, megvan a
diploma is. Meséljen az USA-ban eltöltött időről!
– Tökéletes évnek azért nem ne-vezném, mert becsúszott egy aprócska sérülés, és így az amerikai országos bajnokságot ki kellett hagynom, ami eléggé
megrázott. Szerettem volna megnyerni,
de erre nem volt lehetőségem, sajnos.
Főleg az utolsó évemben szerettem kint
lenni az USA-ban, bár ez annak is köszönhető, hogy ebben az időszakban
többet tudtam koncentrálni a futásra, köszönhetően annak, hogy az iskolai elfoglaltságaim már lazábbak voltak.
Többet tudtam edzeni és a versenyekre
koncentrálni, ez a maratonira való felkészüléshez elengedhetetlen. Az eredmények igazolták is ezt.
– Hol tart a felkészülésben, milyen
eredménnyel lenne elégedett Londonban?
– Az előbb említett serülésem miatt egy
picit vissza kellett fognom magam az
edzéseken, de szerencsére most már teljes erőből készülök a játékokra. Az
olimpián igazán örülnék annak, ha sike-

rülne az egyéni legjobb időmet megfutni, vagy megközelíteni a legjobb eredményemet.
– Ez lesz az első olimpiája. Gondolom
már izgatott!
– Természetesen nagyon izgatott vagyok, bár talán még fel sem tudtam fogni teljesen. Úgy érzem, majd a kiutazásom napján kezdek igazán felfokozott
hangulatba kerülni. Várom már nagyon.
– Mini tippversenyünkben Tóth
Kriszta 9, míg Deák Nagy Marcell 5-6
aranyérmet jósolt. Ön szerint milyen
lesz a magyar „aranytermés”?
– Szerintem hat aranyra képes lehet a
magyar csapat. Tippelni viszont nem
szeretnék, hogy melyik sportágban szer-tlzünk első helyet.
Erdélyi Zsófia

Mikor, hol láthatjuk ket?
Asztalitenisz (Tóth Kriszta):
Július 28., szombat 10 órától:
egyéni versenyek kezdete
Atlétika:
Férfi 400 méter (Deák Nagy Marcell):
Augusztus 4., szombat 11 órától
Női maratoni (Erdélyi Zsófia):
Augusztus 5., vasárnap 12 órától
Részletes programot megtalálják a.
mob.hu, valamint az nso.hu oldalon.

Küzdősport – Karate

Törökbálinti érmek
A gödöllői Saino Karate-do Sportegyesület Törökbálinton vett
részt a XII. alkalommal megrendezésre kerülő Törökbálint Kupán, amelyről három éremmel tértek haza Ács Tibor tanítványai.
Bencsik Emese a második, míg Péter Lea a harmadik helyet szerezte meg formagyakorlatban, míg Lengyel Brigitta küzdelemben ért el 3. helyezést. A csapat negyedik tagja, Hévizi Kristóf az
5-8. helyen végzett küzdelemben.
-ll-

Labdarúgás – Felkészülés a Megye I-re

Gergőtől kérték a legtöbb autogrammot
(képünkön) a drukkerek.

Lovrencsics Gergő kiváló belépője

Gödöllői felkészülés – Öt edzőmeccs a programban

niusban Pápáról kölcsönvett, gödöllői kötődésű labdarúgó góljával és gólpasszával verte meg hazai pályán ellenfelét, a kazah Zsetiszu csapatát.

Fotó: nso.hu

Remekül sikerült Lovrencsics
Gergő bemutatkozása tétmérkőzésen a Lech Poznan színeiben. Az Európa Liga-selejtezőjében induló lengyel alakulat a jú-

Nem véletlen, hogy a magyar játékos
volt a legnépszerűbb a lengyel szurkolók körében az elmúlt heti EL mérkőzést
követően. Lovrencsics előbb egy remekbe szabott gólpasszal örvendeztette
meg a hazai közönséget (Rafa Murawskit szolgálta ki), majd egy bal oldali beadásra érkezett határozottan és lőtt az ellenfél kapujába. A találkozót követően

Atlétika – 54. Nemzetközi Baltaton bajnokság

Egy aranyérem Veszprémből
Focizz velünk, csatlakozz a Bikákhoz!
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó-szakosztálya várja 5-17 éves
kor közötti, focizni vágyó fiúk jelentkezését korosztályos labdarúgó csapataiba. Gyere, focizz velünk és légy
részese az élménynek! Érdeklődni:
+36/20-958-04-14-es telefonszámon.

Lányok figyelem!
Az egy éve indult tömegsportos leány
csapatunkba várjuk15-18 év közötti,
focizni szere-tő lányok jelentkezését.
Érdeklődni: +36/30-580-86-18-as
telefonszámon.

Július 7-én rendezték meg Veszprémben az 54. Nemzetközi
Balaton atlétika bajnokságot, amelyen a Gödöllői EAC versenyzői is képviseltették magukat a különböző versenyszámokban. A gödöllői atléták Kaptur Éva jóvoltából egy aranyérmet szereztek.
Az, hogy nem lett még több érem, gétől ez miatt, aki toronymagas
csak annak tudható be, hogy két, a esélyese volt az előfutamok időversenyszámában esélyenek szá- eredményei alapján a 200 méteres
mító versenyzőnket is diszkvalifi- távnak is (majd két másodperccel
kálták – tegyük gyorsan hozzá, jobbat futott, minta döntőt nyerő
hogy jogosan – a szervezők.
versenyző), míg Kovács Zoltán
A 100 méteren aranyérmes Kaptur szintén 200 méteren rontott, így
Éva esett el a duplázás lehetősé- nem tudta érvényesíteni a papírfor-

Július 16-án kezdi meg, immáron az új
edző, Lilik Pál irányításával a felkészülést a Gödöllői Sport Klub megyei I
osztályban szereplő felnőtt csapata. A
heti három edzéssel készülő GSK öt felkészülési mérkőzést tervez. A csapat játszik majd az NB III-as Tura ellen (kétszer), az Újpest U19-es alakulata, valamint a szintén harmad osztályú Tápiószecső ellen, míg az ötödik ellenfél még
nem ismert. A Pest megyei I osztályú
bajnokság, a versenykiírás értelmében
az augusztus 18-ai hétvégén kezdődik
majd.
-limát.
GEAC eredmények:
Férfiak, 100 m döntő: 5. Pozsgai
Dániel
400 m: 7. Tölgyesi Botond, 10. Tarlukács Ádám
Nők, 100 m: 1. Kaptur Éva
200 m: 4. Kálmán Csenge Zsuzsanna
400 m gát: 10. Zsíros Zsanett
Magasugrás: 7. Kovács Emma, 9.
Ajkler Eszter Sarolta
Távolugrás: 4. Vincze Dorina, 5.
Kovács Emma, 6. Ajkler Eszter
-lt-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

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

“NŐK, AKIK

FORMÁLJÁK A
VILÁGOT”

CÍMŰ FOTÓKIÁLLÍTÁS LÁTHATÓ

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

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában Múzsák
kertje címmel csoportos képző- és iparművészeti kiállítás látható.
Kiállító művészek:
Anti Szabó János képzőművész, Bikácsi Daniela festőművész,
Deák Ilona festőművész, F. Orosz Sára keramikusművész, Fábián
Dénes Zoltán képzőművész, Farkas Éva kárpitművész, Horváth
Kinga festőművész, Katona Szabó Erzsébet textilművész, Karsai
Zsófia keramikusművész, Kovács Péter festőművész, Kun Éva
keramikusművész, Makovecz Anna képzőművész, Márvány Miklós festőművész, Nádas Alexandra festőművész, Orosz István grafikusművész, Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész, Remsey
Flóra kárpitművész, Szuppán Irén textilművész, Velekei József Lajos szobrászművész, Wehner Tibor művészettörténész
A kiállítás megtekinthető: 2012. szeptember 30-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18 óráig,
illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.
A kiállítás a „Híres Hölgyek Gödöllőn” programsorozat keretében valósul meg.
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
telefon/fax 28-419-660; e-mail gimhaz@invitel.hu; www.gimhaz.hu
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Az Invitel folytatja a fejlesztéseket

KERTÉSZ-GONDNOK

A vállalat jelenleg nem tervez áremelést
Az Invitel az ország több területén végrehajtott optikaihálózat-fejlesztési
programjával
alapozta meg az elmúlt hónapokban azokat az előremutató
fejlesztéseket, amelyekkel jelentősen megváltoztatta szolgáltatási portfolióját.
A megújulás legfontosabb célja: a lehető legmagasabb szintre emelni az
otthoni szórakozás, szórakoztatás élményét, és még korszerűbb szolgáltatásokkal ellátni az üzleti tele- és infokommunikációs piacokat.
„Az Invitel számára a siker igazi fokmérője az ügyfelek elégedettsége.
Minden fejlesztés erről szól: a televíziós újítások, a magyar piacon leggazdagabb HD-kínálat 18 csatornával, a júliustól elérhető m3D csatorna, amely térbeli élménnyé teszi az
olimpiai közvetítéseket, az egyre népszerűbb HBO GO, amely lehetőséget
ad a többképernyős televíziózásra, a
HD DVR set-top boxok és az üzleti
ügyfeleknek szánt innovációk, ICT
portfólió-bővítés” – mondta el David
McGowan, az Invitel vezérigazgatója a vállalat július 5-én megtartott sajtótájékoztatóján.
A lakossági piacon folyamatosan bővülnek azok a nagysebességű optikai
hálózattal ellátott területek, ahol elérhetők az Invitel IPTV szolgáltatásai,
az interaktív televíziózást biztosító

2012. július 18.

Közérdek

ós csatornaválasztékkal, rendkívül
gyors internettel és kedvezményes
telefonszolgáltatással, valamint a csomagajánlatokra jellemző extrákkal és
kedvezményekkel.

Bejelentéssel, napi 6-8 órás munkakör betöltésére keresünk
családi házhoz leinformálható, intelligens férfit.
(Jó karban lévő, fizikai munkát ellátni képes
nyugdíjas jelentkezését is elfogadjuk.)
Hosszú távra tervezünk.
A munkakör betöltésének feltételei:

kényelmi funkciók, miközben az interaktív szolgáltatást a vállalat elindította a digitális kábeltelevízióval lefedett területeken is. Mindemellett a
cégnél elérhető az Antenna Hungária
MinDig TV Extra szolgáltatása is.
– Az Invitel saját szolgáltatási területén mindenhol képes televízió szolgáltatást nyújtani.
– Az IPTV és digitális kábeltévé szolgáltatásaink 4 csomagjában 18 új HD
csatorna érhető el.
– Az Invitelnél az internet segítségével az országon belül bárhonnan nézhető az HBO GO.
– Az m3D műsor sugárzása már
elkezdődött. Júliustól augusztus közepéig az Invitel egyes hálózataiban
ingyenesen elérhető a térhatású 3D-s
csatorna.
– A nyár elejétől a digitális kábeltelevíziós területeken új beltéri egységekkel bővítették kínálatukat,
amellyel lehetővé teszik az interaktív
televíziózást: a műsorok megállíthatóvá, felvehetővé, visszatekerhetővé
váltak.
– Az Invitel új csomagokat vezetett
be MIXER S, M, L és XL néven.
Személyre szabható, egyszerű, áttekinthető csomagok, széles televízi-

Mindezen fejlesztések dacára a vállalat jelenleg nem tervez áremelést a
telefonadó kapcsán.
Az Invitel sikeresen folytatta fejlődését az üzleti tele- és infokommunikációs piacokon is. Az IT világa az
előfizethető informatikai megoldások
irányába halad, ennek egyik kulcsmondata: „bérelj és ne megvedd”. Az
Invitel előfizethető informatikai szolgáltatásai pedig éppen erről szólnak:
olyan megoldásokat nyújtani, amelyekkel hatékonyabban és sikeresebben működhetnek, végső soron több
pénzt kereshetnek az ügyfelek.
Az Invitel számára rendkívül fontos
az innováció, és az, hogy támogassa
azokat a tehetséges hazai kis- és középvállalatokat, amelyek a nehéz gazdasági körülmények ellenére is képesek a maradandó üzleti értékek létrehozására. Nekik és róluk szól az InnoMax Díj, az Invitel üzleti innovációs
pályázata, amelyre idén rekordszámú,
közel 100 nevezés érkezett. Rendkívül népszerű az InnoMax Klub is,
ahol rendszeresen találkozhatnak és
megoszthatják tapasztalataikat egymással a vállalat ügyfelei.
További információ:
www.invitel.hu

Feladatok:
A kert napi gondozása (ültetés, fűnyírás, metszés, permetezés, medencék karbantartása, kerti takarítás) mellett külső, házi karbantartó munkák elvégzésére is szükség van, mint pl. kerítés festés, izzócserék, parkoló takarítás, vagy
adott esetben az öntöző rendszer megjavítása, burkólólap visszaragasztása,
esetleg vásárlásban segítség.
A munkakört télen-nyáron be kívánjuk tölteni. Télen a hó eltávolítása, téliesítés, fagymentesítés a feladat. Nyáron több munka és több munkaidő, télen kevesebb munka, kevesebb munkaidő ugyanolyan feltételekkel. Állatokat gondozni nem kell, de az állatok tisztelete és szeretete alapvető kritérium.
Fizetésről személyes találkozó alkalmával tudunk egyeztetni.
JELENTKEZÉS: 06-20/433-8993

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Július 16-23-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Július 23-30-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Július 30-aug. 6-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Augusztus 6-13-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

AJÁNLÁSOK A TISZTA UDVAR - RENDES HÁZ PROGRAMHOZ
A pályázat benyújtásának a határideje: 2012. július 31.
A pályázat elbírálása: 2012. szeptember 1-30.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

Ünnepélyes díjkiosztó: Ősz folyamán.

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.

JELENTKEZÉSI ADATLAP a „TISZTA UDVAR - RENDES HÁZ GÖDÖLLŐ 2012” pályázathoz
A pályázaton induló magánszemély, lakóközösség/társasház neve:…………………………...................
.…………………………...........................................................................................................................
A nevezni kívánt ingatlan címe: …..…………………………………………………………...................
A pályázó/kapcsolattartó telefonszáma, ha van, akkor e-mail címe is.........................................................
Előzetes kérdőív az ingatlanról:
CSALÁDI HÁZ

- erkölcsi bizonyítvány,
- leinformálható előző munkahely(ek) címmel, telefonszámmal,
- bármilyen szakmunkás képesítés (festő, lakatos, kőműves stb.)
- kertgondozási gyakorlat
- egészségügyi vizsgálat (munkáltató költségére)
- gödöllői, illetve nem több mint 20 km-es körzetben lévő lakcím.

TÁRSASHÁZ/LÉPCSŐHÁZ
igen

nem

igen nem

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

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

2. Szelektíven gyűjtik-e a hulladékot?

2. Szelektíven gyűjtik-e a hulladékot?

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

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

A Gödöllői Szolgálat nyári megjelenései
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a Gödöllői Szolgálat a nyár
folyamán az alábbi időpontokban jelenik meg:
AUGUSZTUS 1., AUGUSZTUS 15.
Ezt követően ismét visszaáll a heti megjelenési rend.
A hirdetésfelvétel az alábbiak szerint tart nyitva:
NYÁRI NYITVA TARTÁS:
Július 16-tól 20-ig zárva
Július 24 - 27-ig: 10 órától 16 óráig
Július 30-tól augusztus 3-ig zárva
Augusztus 7-től a megszokott nyitva tartási rend szerint várjuk kedves
ügyfeleinket. Megértésüket köszönjük!
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A szálloda udvarán
üzlethelyiségek
KIADÓK!
Érdeklődni: 06-28/816-817-es
telefon számon
Gselmann Katinál
NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819
szobafoglalás és információ: 28/816-817
www.ekhotel.hu
info@ekhotel.hu
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Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét,
hogy a Művészetek Háza 2012. július 14. és
augusztus 3. között zárva lesz, emiatt
Szolgálat hirdetésfelvétele módosul a
következő időszakban:

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

20/525-53-66, 70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu

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

INGATLAN
+Gödöllő központjában 3. emeleti igényesen felújított 56 nm-es, erkélyes,
2 szobás lakás eladó. Irányár: 11,7 MFt Érdeklődni lehet: 06-30-498-1405
+ALKUKÉPESEN ELADÓ MÉRT FŰTÉSES LAKÁS!!!! Gödöllőn Palota-kerten
63 nm-es 2 szobás VII. emeleti, átlagos állapotú, laminált parkettás lakás
eladó! Iár: 7.6 Mft!!! Tel.:0630/228-1060
+1 MILLIÓS KONYHABÚTORRAL!! Gödöllőn JÁNOS UTCA KÖRNYÉKÉN 40
m2-es, TELJES KÖRŰEN FELÚJÍTOTT KONVEKTOROS, TÉGLA, mfszt.i
lakás eladó! Iár: 8.2MFt. Tel.: 0630/228-1060
+Aszód legolcsóbb lakása SÜRGŐSEN ELADÓ! Falujárókon 52 nm-es 2
szobás 3. emeleti tégla gázos, felújítandó lakás!!I ALKUKÉPES!! Ár:
5.2MFt. Tel.:0630/228-1060
+ALKUKÉPESEN SÜRGŐSEN LAKÁS ÁRÁÉRT!!! Gödöllőn, Öreghegyen
eladó kétszintes, 95 nm-es, nappali + 3 szobás felújítandó ikerház 466 nm
telken, garázzsal! IÁr.: 13,5MFt. Tel.:0630/228-1060
+Sürgősen eladó, jó állapotú 2 szobás, erkélyes, napos, jó fekvésű, egyedi
fűtésmérős, alacsony rezsijű, palotakerti lakás. Iár: 7,9MFt 20-772-2429
+Gödöllőn, Kossuth L.u.ban 1 szobás, 34nm-es befektetésnek is kiváló
lakás eladó Iár 6,8MFt 20-772-2429
+Sürgősen eladó lakás a szent János u-ban, 64m2, magasföldszint,
beépített konyhabútor Iár:10.9Mft 20-539-1988
+Kertvárosias részen 720m2-es, összközműves, 18m-es utcafrontú telek
kis bontandó házzal 12.5Mft-os áron eladó! 20-539-1988
+GÖDÖLLŐN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ 1 szintes, 2 szoba +nappalis sorház 300nmes telekkel, kulcsrakészen 17 MFt, (beépíthető tetőtérrel)! 20-772-2429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Óriási lehetőség! Új építésű 720nm-es telken épült, 4 lakásos sorházban,
2 szoba +nappalis, 62nm-es sorházi lakás. Iár 15,5MFt 20-7722429
+Sürgősen eladó kertvárosban 2szoba +konyha-étkezős, tégla, jó állapotú
kockaház eladó Iár 16 MFt 20-7722429
+PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI FEKVÉSŰ, ERKÉLYES JÓ ÁLLAPOTÚ
LAKÁS AKCIÓS IRÁNYÁRON 7,9MFt 20-8042102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új építésű nappali+
1szobás, konyha-étkezős bruttó 55nm-es, cirkófűtéses lakás eladó kulcsrakészen. I.ár 13,7MFt 20-7722429
+Gödöllőn sürgősen eladó gyönyörű, 740nm-es összközműves építési
telek. I.ár 11,9MFt 20-7722429
+AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba nappalis garázs
összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel kulcsrakészen eladó
24,5MFt-ért 20-7722429
+Alkalmi vétel! Kossuth Lajos utcában részben felújított 2 szobás lakás
7.9 MFt Irányáron eladó 20-8042102
+Sürgősen eladó Harasztban 2 szoba +nappalis, 85 nm-es, jó beosztású,
fedett kocsi beállós családi ház 500 nm-es telekkel Iár 19,7MFt 207722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Szőlő utcában 2 szobás erkélyes lakás eladó, Iár: 8,5 MFt 20-8042102
+Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy
terasszal eladók 15,5MFt-tól 20-8042102

+Eladó Gödöllőn, központban másfél szobás felújított lakás Iár:
7 M FT 20-8042102
+Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfsz.i lakás
9.6MFt 20-8042102
+SÜRGŐSEN ELADÓ!! Gödöllő központjában, a Tűztorony házban 1.em-i,
45m2-es, két szobás lakás eladó ! 20-5391988
+Gödöllőn, Blahai részen jó állapotú, szigetelt, 110m2-es családi ház,
700m2-es saroktelken eladó! Iár:30.9Mft 20-539-1988
+Gödöllőn a Kazinczy Krt.-on két szobás lakás eladó Iár: 8.8MFt (20) 804-2102
+Gödöllőn Központban egyedi fűtésű felújítandó, negyedik emeleti lakás
erkéllyel 8.5Mft-os irányáron eladó! 20-5391988
+Eladó lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim részére (20) 804-2102
+Kiváló befektetés! Eladó Gödöllő belvárosában, Erzsébet park szomszédságában, 100 nm-es nappali+3 szobás családi ház, kertrésszel,
garázzsal. Üzleti tevékenységre, irodának, vagy visszabérlésre is alkalmas. I.ár: 24,9 mFt. Érd.: 06/20-417-7687
+17 éve működő nyereséges, tartozásmentes vállalkozás családi okok
miatt átadó. Jól bejáratott piaccal, munkával, referenciákkal, honlappal. Biztos megélhetés, perspektíva, a befektetés megtérülési ideje a befektetési
összeghez képest rövid, egy – két év. Érd.: 06-20-41-77-687
+Gödöllőn a Blahán eladó 3 szobás, kertes családi ház, áron alul! Eladási
ár: 14,5 mFt. 3628, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó kertvárosi, haraszti, alvégi családi házak Gödöllőn 16-20 mFt
között! 70 nm-től 110 nm-ig. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn eladó a Belvárosban kétszintes, kétgenerációs, kettő külön bejárattal rendelkező 2x 100 nm-es családi ház, benne összesen 4 szoba, 2 fürdőszoba, 2 konyha, pince, garázs. Telekméret: 650 nm. I.ár: 27 mFt. 3619 Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllő központjában eladó egy 82 nm-es, jó tájolású, nappali+ 3
szobás, jó állapotú lakás. Az ár tartalmaz egy teremgarázs beállási helyet
is. I. ár: 17,9 m Ft. 3598, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó a János utcában, egy felújított házban igényesen felújított lakás.
44 nm, i.ár: 10,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn a Bethlen G. utcában 2 szobás házrész 500 nm-es
telekrésszel. I.ár: 11,9 m Ft. 3548, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ÁRZUHANÁS! Veresegyházon, a piaci és eladási ár alatt 10m Ft-tal olcsóbban, 2 szintes, többgenerációs ház eladó. 2+2 szoba, 2 fürdőszoba. A
ház jó állapotú, arányos elosztású, igényesen kivitelezett. A szuterén 80
nm, a tetőtér 60 nm. I.ár: 18,5 mFt. 3620, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Építési telkek eladók kedvező áron a Duna utcában, Pipacs utcában,
Búzavirág, Kelemen utcában. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt
kertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két
különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz
tartozik még egy teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő,
konyha. 2 állásos garázs+szauna is van. Iá.: 30,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba,
2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar,
kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403,
20-420-6243 (egész nap).

+Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2. emeleti, erkélyes,
alacsony rezsivel rendelkező, egyedi gázfűtéses, pezsgőfürdős, cserépkályhás, részben felújított lakás. Parkolás az erkély alatt biztosított. Iá: 10.8
mFt. Tel.: 70/3350-379.
+CSALÁDI OKOK MIATT sürgősen eladó Gödöllő legszebb részén egy 1070
nm-es bekerített telek. Iár: 4,8 MFt. Tel: 30/771-5794
+Eladó, vagy értékkülönbözet megfizetésével elcserélhető Domonyvölgy
belterületén, a 30-as úttól 350 méterre, egy 82 nm-es családi ház, 638 nmes telekkel. Iár: 12 MFt. Érd: 30/521-7005, 30/916-2518
+Galgahévízen mezőgazdasági földek (jelenleg) eladók. Galgahévízen –
tóparton (Beke – 8.000 nm). Galgahévíz üdülőterületén, horgásztónál
(Bika tó – 3.560 nm). Tel: 20/968-0336
+Gödöllő, Palotakerten 44 nm-es, 1,5 szobás (felújított) lakótelepi lakás
eladó. Nagyobb lakás cseréje érdekel az Erzsébet krt. – Kossuth L. utca
környékén. Tel: 20/968-0336
+Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában 3.em. nagykonyhás, egy és két félszobás, egyedi fűtésű, felújított állapotban lévő lakás. Berendezéssel vagy
berendezés nélkül. Érd: 30/9-557-796
+Kertvárosban, a városközponthoz közel 4 lakásos társasházban 1.em.
96 nm-es, 3 szobás, felújított lakás kertrésszel, garázsépítési
lehetőséggel sürgősen eladó. Iár: 19,2 MFt. Tel: 20/965-066
+Gödöllőn Címer és Kereszt utcákkal határoltan reprezentatív környezetben
építési telkek egyben vagy megosztva tulajdonostól vásárolhatók. Előbb látni
kell, majd érdeklődni lehet ezen a telefonszámon: 20/529-4404
+A Szt. János utcában a rönkvár mellett 42 nm-es, 1,5 szobás LAKÁS
ELADÓ bútorozottan vagy bútor nélkül. Ugyanitt a János utcai garázssoron GARÁZS ELADÓ. Érd: 20/823-1718.
+Ez megéri a pénzét! Eladó 220 nm-es kertes CSALÁDI HÁZ 80 nm-es
ÜZLETHELYISÉGGEL Gödöllőn. Iár: 23 MFt. Tel: 70/978-7770
+Gödöllőn Ambrus Zoltán közben 64 nm-es 1+2 félszobás, 2. emeleti, erkélyes távfűtéses lakás eladó. Iár: 12 MFt. Tel: 70/611-8841
+Gödöllőn, BLAHÁN eladó téglaépítésű ház 1.200 nm-es telken. 2
szoba, nappali, összkomfort, pince, műhely, kábeltévé. Ingatlanos ne
hívjon! Tel: 30/878-8907
+Gödöllőn, központhoz közel sürgősen eladó 4.em. 57nm-es 2 szobás, erkélyes, panorámás 2010-ben felújított lakás. A vételár részét képzik: konyhabútor, klímaberendezés, saját pince és garázs. Iár: 12,5 MFt. Tel: 70/702-9747
+1 szobás, 1.em. 30 nm-es, konvektoros téglalakás eladó Gödöllőn a Szent
János utcában. Iár: 7,5 MFt. Tel: 30/389-5510
+Gödöllő központjában igényes, 60 nm-es, földszinti, társasházi lakás zárt
udvarban, kocsibeállóval eladó. Alacsony rezsiköltség, jól felszerelt. Iár: 17,5
MFt. Érd: 20/3304-266
+Eladó Kastélyhoz közeli utcában 120 nm-es, 3szobás családi ház. Teljes
közmű. Padlófűtés Vailant kazánnal. Dupla garázzsal, 800 nm kerttel. 24,5
MFt. Olcsóbb panelt beszámítok. Tel: 06-31/310-6844
+Gödöllő kertvárosában 579 nm-es parkosított saroktelken 2 szobás, konvektoros fűtésű, téglaépítésű, családi ház eladó. Iár: 17,5 MFt. Érd:
20/588-9570, 28/415-703
+HÁZ ELADÓ GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 150 nm-es, 2 lakrészes, külön
bejáratú FELÚJÍTOTT. KERT 830 nm. Iár: 28,9 MFt. Tel: 30/418-7206
+Gödöllő központjában, csendes helyen, hőszigetelt téglaházban teljes
felújítás utáni másfél szobás, konvektoros, egyedi mérőórás, 44 nm-es lakás
eladó. Beépített konyhabútor, külön WC, saját pince. Tel: 70/406-2064
+Gödöllő központjában, a Tűztorony házban 35 nm-es, 1,5 szobás
téglalakás eladó. Iár: 12 MFt. Érd: 20/437-8155
+Gödöllőn, Blahán a Boncsoki dűlőúton eladó 1600nm-es telek. Víz, gáz,
villany a telken, egy 30nm-es ház alapja és alsószint falai kész állapotban
+1db faház. Iár: 7MFt. 30/9778-145
+ELADÓ vagy CSERE! DÁNY-SZENTKIRÁLYON lévő kertes házamat eladnám, vagy gödöllői lakásra cserélném. Iár: 9,5 MFt. Tel: 20/5565-261
+ELADÓ PETŐFIBÁNYÁN (Hatvantól 15 km) 47 nm-es, másfél szobás társasházi lakás. Alacsony fenntartási költségek, összkomfort, nyugodt
környezet. Iár: 5,8 MFt. Tel: 70/314-5907
+DOMONYVÖLGYBEN a strandtó és horgásztó között ELADÓ két egymás
mögötti 300 négyszögöles telek, az egyik telek végén kis patakkal. 15 %
beépíthetőség, villany a telekhatáron. Tel: 20/260-8636
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Július 20. péntek 22h Mozaik08. Andy Weed (birthday set), Peter M., Lawrence, Nomean,
Xeno (Belépő 24h-ig 500Ft majd 1000Ft Finlandia akció!) 21. szombat 22h „Made in Hungary“
Magyar buli, hogy a külföldiek is értsék! Dj Téglási Pisti és 25 év énekelhető dalai! (A
belépőjegyed a pultnál italra válthatod! 1000Ft! Fütyülős akció!) 27. péntek 22h hardcore & rap
united - A.M.D. vs. N.K.S. (belépő 1000Ft) 28. szombat 22h Special Edition Idd le a belépőd
árát majd Dj TomHouse és Dj Tompa Modern tánczenéket játszik neked a teraszon! (A
belépőjegyed a pultnál italra válthatod! 1000Ft! Bacardi & Coca-Cola akció!)

+Gödöllő központjában 35 nm-es konvektoros téglalakás eladó, új
nyílászárókkal. Alacsony rezsi. Iár: 7,9 MFt. Tel: 20/3238-106
+Eladó Gödöllőn a János utcában egy 1,5 szobás 2.em. erkélyes, konvektoros lakás. Kertes ház csere is érdekel. 9,9 MFt. Tel: 20/2288-460
+Balatonfőkajáron a Balatontó 3 km-re 130 nm-es kertes amerikai
típusú családi ház eladó. Gödöllő, Kerepes környéki ingatlan cserét
beszámítok. Tel: 30/378-9368
+Gödöllő Belvárosában, központhoz közel, jó közlekedésnél részben felújított,
páratlan adottságokkal rendelkező, 75 m2-es, nappali +3 szobás társasházi
lakás eladó. 1994-ben épült, 5 lakásos, szigetelt téglaépület. A lakás 2. emeleti,
világos, jó elosztású (minden szoba külön nyílik), és -szinte egyedülállóantovábbi 20 nm-re igény szerint bővíthető a tetőtér felé. Az ingatlan fűtéséről és
melegvíz-ellátásáról automata kombicirkó gondoskodik, így fenntartási költsége jól kiszámítható és rendkívül kedvező. Nappali, konyha-étkező, 3 szoba,
kamra, fürdő-wc és még egy wc található benne, a közlekedőben beépített
szekrényekkel, valamint egy saját, zárható tárolóval. A lakáshoz 6 nm-es, nagy
erkély tartozik, valamint az autók számára 2 felszíni beálló zárt parkolóban. A
társasháznak saját új játszótere is van. Óvoda gyalog 2 perc. ÁRA: 14,9 M. Érd:
0620-569-6814. INGATLANOSOK NE HÍVJANAK!!!
ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik különbejáratú,
bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal, TV, telefon, internet
szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE KIADÓ. Azonnal költözhető, kizárólag
nem dohányzó személy részére. Egy havi kaució szükséges! Ár: 30.000 Ft.
+ a rezsi fele. Érd.: +36/20 447-4499
+Gödöllőn, János utcában, egyedi fűtéses, 2. emeleti, bútorozott, felújított 1,5 szobás lakás kiadó. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+TETŐTÉRI LAKÁS – 82 nm, 2 szoba, fürdőszoba, konyha, kicsi erkély,
bútorozva, UPC TV, internet, klíma, dohánymentes – Gödöllőn kiadó
(70.000,-Ft + rezsi.) Tel: 30/2878-662
+Gödöllő központjában, Erzsébet kir. körúton, HÉV-től 5 percre 4.em. 1,5
szobás, 55 nm-es, távfűtéses panellakás kevés bútorral hosszútávra
kiadó. 37.000,-Ft/hó +2 havi kaució. 70/533-5859
+Kiadó 110 nm-es, bútorozott lakás kerttel, parkolóval. Érd: 70/978-7770
+Gödöllőn a Komáromi utcában kétszobás, összkomfortos családi ház
bútorozottan hosszútávra KIADÓ vagy ELADÓ. Csere is lehetséges kétszobás, erkélyes gödöllői lakásra az első emeletig értékegyeztetéssel.
Érd: 28/414-093, 30/613-1280
+Gödöllőn belvárosi kertes házban kiadó 2szoba +nappali, teljes komfortos,
76nm-es lakás nagy terasszal, részben bútorozatlanul. Kéthavi kaució, 6070.000Ft/hó. Központi fűtés, Tv, internet, telefon, alacsony rezsiköltség +udvari
vagy garázs gk.parkolási lehetőség stb. Augusztusi 1-i költözéssel. 20/465-8814
+Gödöllő városközpontban első emeleti, másfél szobás, bútorozott, gázkonvektoros, alacsony rezsijű lakás kiadó. 45.000,-Ft/hó +egyhavi kaució+
rezsi. Érd: 20/2600-189
+Erdőszél utcában téliesített 30 nm-es faház kis kertrésszel kiadó. Havi
40.000,- +kéthavi kaució. Tel: 20/492-1580
+Gödöllőn kertvárosban 2 szobás, egyedi fűtéses, kertes ház garázzsal
kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel: 28/413-376, 70/704-6618
+Ambrus Zoltán közben 4.em. 1,5 szobás, erkélyes lakás kiadó augusztus
1-től. 50.000,-Ft +rezsi + 1 havi kaució. Érd: 30/500-7028
+Gödöllő központjában, csendes helyen 2 szoba összkomfortos, berendezett, egyedi órákkal ellátott lakás kiadó. Ugyanitt diáklányoknak kedvező
áron, kauciómentesen lakás kiadó. Tel: 06-28-412-463
+Palotakerten HÉV-hez, egyetemhez, vasútállomáshoz, buszhoz
közeli 1 szobás, felújított, bútorozott földszinti lakás kiadó. Tel:
28/421-135, 20/418-5348
+Présház utcában, családi házban csendes, világos lakrész bérbeadó egy fő
részére. Internet. Rezsivel együtt 45.000,-Ft. Tel: 20/240-4635
+Gödöllői 3 szobás kiadó CSALÁDI HÁZAT KERESEK. Tel: 30/203-6001
+Gödöllőn, Ambrus Zoltán közben, 1,5 szobás lakás kiadó. 45.000,-Ft/hó
+rezsi, 1 havi kaució. Tel: 20/979-6913
+Gödöllőn az Erzsébet parki lakótelepen 2,5 szobás, konvektoros, bútorozott lakás hosszútávra, igényesnek kiadó. Tel: 20/212-1350
+Veresegyházon, csendes, ám frekventált helyen lévő családi ház kiadó.
(66 nm +tetőtér). Tel: 70/573-9096
+Gödöllőn, Bethlen Gábor utcában 3 lakásos társasházban lakrész
hosszútávra kiadó, önmagára és környezetére igényes bérlőnek aug. 1-től
60.000,-Ft +rezsi bérleti díjért. 2 havi kauciót kérek. Érd: 70/576-2479
+Palotakerten egy szobás, 5. em., EGYEDI FŰTÉSES lakás hosszútávra
kiadó. Tel: 20/453-2057
+Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes családi házban, külön
bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkomfortos, bútorozott lakás /kábeltévé,
internet/ 50.000Ft + rezsi, egy havi kaucióval kiadó. 70/271-1543
+Gödöllőn, Palotakerten, parkra néző, 2 szobás, 1.em. erkélyes lakás
felújítva, újonnan bútorozva hosszútávra kiadó. (Egyetem, tömegközlekedés
5 percre). Tel: 30/6588-961
+Kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton 60 nm-es 2 szobás, gázkonvektoros
első emeleti felújított lakás hosszútávra. Tel: 30/970-7676
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+75m2 üzlethelyiség kiadó Gödöllő belvárosában szeptembertől reális
áron. Érd: 20/9421-768
+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.
+Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely
akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is kitűnő. Iá: 13,5 mFT.
Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
+Gödöllőn a Táncsics Mihály úton KIADÓ egy 20 nm-es, számos lehetőségre
alkalmas üzlethelyiség KEDVEZŐ bérleti díjon. Érd.: +3620/9194-870
+Gödöllő Centrumában a szökőkútnál 17 nm-es üzlethelyiség
kiadó! Tel: 30/272-8158
+Gödöllőn a Kossuth L. utcában 30 nm-es udvari üzlethelyiség szeptember
1-től hosszútávra kiadó. Jelenleg irodaként működik. Tel: 70/611-8841

+Gödöllő belvárosában földszinti 66 nm-es cirkós iroda kiadó lakásnak is.
Tel: 30/9617-621
+Kiadó vagy eladó Gödöllő központjában, liftes épületben 2 db egyenként 31
nm-es – akár egybe is nyitható – légkondicionált, egyéni mérőórás, új építésű
– lakás célra is használható – iroda, udvari beállóval. Érd: 20/970-9952
+Kazinczy körúton téglagarázs kiadó. Érd: 30/201-7329
+Gödöllő Kossuth L. utcában 25 nm-es üzlethelyiség kiadó. Fodrász,
kozmetika, iroda, stb.! 35.000,-Ft/hó. Tel: 20/3238-106
+Gödöllőn AMBRUS Z. köz 15-ben vízórával, villanyórával ellátott, 21 nmes egybeállásos GARÁZS eladó. Tel: 20/260-8636
+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI) telephelyén folyamatosan őrzött, illetve kamerával védett terülten raktár és irodahelyiségek
kedvező áron kiadók. Érdeklődni lehet (28) 410-988/100-as melléken vagy
a +36 20 462-4808 telefonszámon.

ÁLLÁS

+VILLAMOSSÁGI ÉS GÉPÉSZETI SZERELŐ Gödöllői, mezőgazdasági automatizálással foglalkozó cég munkatársat keres automatizált állattartó technológiák
villamossági és/vagy gépészeti szerelésére, szervizelésére hazai és külföldi projektekhez. Feltételek: Vezérléstechnikai és villamos ismeretek és/vagy gépészeti
ismeretek, jogosítvány. Előny: kommunikációképes angol nyelvtudás.
Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával várjuk a caliper@caliper.hu címre.
Bővebb információ a +36(28)510-985-ös telefonszámon.
+KOZMETIKUST, MANIKŰRÖST, PEDIKŰRÖST, MŰKÖRMÖST, MASSZŐRT
keresek gödöllői központban (Petőfi tér) lévő szépségszalonomba.
Ügyfélkörrel rendelkezők előnyben! Érd: 20/411-7224
+Gödöllői cég munkatársat keres ”B” kategóriás jogosítvánnyal, valamint
targoncakezelői ismerettel. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
következő e-mail címre: fbettina81@gmail.com
+2 hetente 2-3 napra jó erőben lévő női segítőt keresek bentlakással.
Érd: 30/9914-717
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*A Nagyfenyvesben nappali+2 szobás, 88 nmes, jó állapotú családi ház 642 nm-es gondozott
telken sürgősen eladó. Vonat, hév, iskola a
közelben. Iár: 23 mFt.
*Máriabesnyőn, 2004-ben épült, 90 nm-es, nappali
+2 szobás, amerikai konyhás családi ház (kandalló,
riasztó, fúrt kút) a vasút közelében eladó. Iár: 21 mFt.
*Máriabesnyőn, csendes utcában, nappali+ 3
szobás,120 nm-es felújítandó családi ház, 855 nm-es
telken buszmegálló közelében eladó. Iár: 18,8 mFt.
*Az autópálya lehajtó közelében 222 nm-es, nappali +3
szobás, galériás családi ház (cserépkályhával), parkosított kertben, kerti berendezésekkel eladó. Iá.: 38 mFt.

MezĘgazdasági gépalkatrészek kereskedelmével
foglalkozó, osztrák tulajdonú cég

ADMINISZTÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI
ASSZISZTENST

+Szakmai tapasztalattal, villamossági ismeretekkel is rendelkező autószerelőket keresünk, a Gödöllőn és Hatvanban működő szervizeinkbe. Jelentkezni, szakmai önéletrajzzal, az info@chevroletkatona.hu email címen lehet.
+Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
+A Sziget Vendéglőbe mosogatónőt felveszünk. Tel:. 06-20/3309-564.
+NEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐKET keresünk „E” kat. jogosítvánnyal. Pályakezdők jelentkezését is várjuk, nyelvtudás nem szükséges. Tel:
+36202721211.
+Magyarország meghatározó bankja keres pénzügyi végzettséggel pénzügyi tanácsadót. Rugalmas munkaidő, kiemelkedő juttatások. Céltudatos
vezető egyéniségek jelentkezését várjuk. Önéletrajzokat a rozsai@invitel.hu
–ra várom.
+GÖDÖLLŐI KÁVÉZÓBA, teljes munkaidőre, FELSZOLGÁLÓ, PULTOS
MUNKAKÖRBE, szakképzett munkaerőt keresünk. Érd: 30/400-4762
+Cégünk – a Kokilla Prec Kft. – telephelyére (Isaszeg-Szentgyörgypuszta)
keres egy fő munkatársat teljes munkaidőre, irodai munkára, kereskedelmi,
ipari és egyéb tevékenységeink támogatására. Kezdés: 2012. szeptember 3.
Az angol és német nyelv tárgyalási szintű szóbeli, és jó színvonalú írásbeli
használata alapfeltétel, ezért kérjük, hogy fényképes, szakmai önéletrajzát
és a motivációs levelet magyar, angol és német nyelven is szíveskedjen
megküldeni a kokillaprec@vnet.hu e-mail címre, tárgy-rovatban a „Pályázat”
szó feltüntetésével.

keres gödöllĘi munkavégzésre.
Feladatok: általános adminisztrációs feladatok
elvégzése, klasszikus irodai adminisztráció
(levelezés, faxolás, nyilvántartások, adatbázisok
kezelése), iratkezelés, postai ügyintézés, számlák
kezelése, számlázás, egyéb pénzügyi feladatok
elvégzése Axapta vállalatirányítási rendszerben,
anyagok elĘkészítése a külsĘ könyvelés számára,
egyéb általános asszisztensi és szervezési
feladatok
Követelmény: asszisztensi tapasztalat titkársági
illetve pénzügyi területen, tapasztalat
vállalatirányítási rendszer használatában,
számítógép magabiztos felhasználói szintĦ
kezelése, leginkább MS Excel, Word, Ppt,
önálló munkavégzés, pontosság, precizitás,
megbízhatóság, jó kapcsolatteremtĘ készség,
német (vagy angol) nyelvtudás.
Jelentkezését és önéletrajzát az alábbi e-mail címre
várjuk: t.turoczi@prillinger.hu

+Gödöllő központjában lévő szépségszalon keres munkájára igényes
fodrászt! Érd: 20/3304-266 Brazda Réka
+MOST NYÍLÓ VIRÁGBOLTBA VIRÁGKÖTŐT KERESEK. Tel: 30/693-6973
+A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ munkakörre keres részmunkaidős (napi 4 órás)
helyettesként foglalkoztatott munkatársat. A részletes pályázati kiírás
megtekinthető a www.abc.hu/allasajanlataink internetes oldalon.
+Gödöllői cukrászdába gyakorlott, szakképzett eladót, felszolgálót felveszünk!
Jelentkezés: szakmai önéletrajzzal a solier@invitel.hu címen.

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület? Ajánljuk a reklámcikket,
ahol csak a mondanivalója szabhat határt, s mi meg is írjuk Ön helyett!
További információ: 70/381-76-94
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+Takarítónőt keresünk azonnali belépéssel Gödöllő belvárosában.
Munkaidő: kb. 12-16 óráig, heti 5 alkalommal. Önéletrajzát a 2100
Gödöllő, Pf.:146 címre várjuk.
+Kerti gyomlálás! Gödöllő belvárosában lévő családi házhoz keresünk megbízható dolgozót. Önéletrajzát a 2100 Gödöllő, Pf.:146 címre várjuk.

+KERTÉSZ-GONDNOK bejelentéssel, napi 6-8 órás munkakör betöltésére
keresünk családi házhoz leinformálható, intelligens férfit. (Jó karban lévő, fizikai
munkát ellátni képes nyugdíjas jelentkezését is elfogadjuk.) Hosszú távra tervezünk. A munkakör betöltésének feltételei: - erkölcsi bizonyítvány, - leinformálható előző munkahely(ek) címmel, telefonszámmal, - bármilyen szakmunkás
képesítés (festő, lakatos, kőműves stb.), - kertgondozási gyakorlat, - egészségügyi vizsgálat (munkáltató költségére), - gödöllői, illetve nem több mint 20 km-es
körzetben lévő lakcím. Feladatok: A kert napi gondozása (ültetés, fűnyírás, metszés, permetezés, medencék karbantartása, kerti takarítás) mellett külső, házi
karbantartó munkák elvégzésére is szükség van, mint pl. kerítés festés, izzócserék, parkoló takarítás, vagy adott esetben az öntöző rendszer megjavítása,
burkolólap visszaragasztása, esetleg vásárlásban segítség. A munkakört télennyáron be kívánjuk tölteni. Télen a hó eltávolítása, téliesítés, fagymentesítés a
feladat. Nyáron több munka és több munkaidő, télen kevesebb munka, kevesebb
munkaidő ugyanolyan feltételekkel. Állatokat gondozni nem kell, de az állatok
tisztelete és szeretete alapvető kritérium. Fizetésről személyes találkozó alkalmával tudunk egyeztetni. JELENTKEZÉS: 20-433-8993
SZOLGÁLTATÁS
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+LOMTALANÍTÁST, hagyaték, vashulladék, ingyen elszállítását, (és
számítástechnikai veszélyes hulladékot), pince, padlás takarítását vállaljuk.
Tel: 06-70-677-9390
+GYERMEKFELÜGYELETET, IDŐSGONDOZÁST (bevásárlás, ügyintézés),
háztartási munkát, számítógép használatának oktatását (nyugdíjasoknak
is) vállalom. Házhoz megyek. Középkorú, intelligens, magasan képzett, lelkiismeretes hölgy személyében. 20/532-4168
+SIRKŐ, SÍREMLÉK TISZTÍTÁS: 06-30-571-6895
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás,
hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors,
megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+KŐMŰVESMESTER munkát vállal Gödöllőn és közelében. Tel: 20/3440-347
+Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédelmi
mérés. 70/264-3660
+Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása
0-24-ig. 70/264-3660
+Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu
szerelés, javítás 2órán belül. 70/264-3660
+KÖLTÖZTETÉS ZONGORA ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS. Tel:
30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
+TAKARÍTÁST, mosást, főzést vállalok. Hétvégén és ünnepnapokon is!
Tel: 20/260-9550
+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
+Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/628-8185
+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel:
30/9229-553.
+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás, burkolás, festés,
lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel:
20/9133-165
+Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
EGÉSZSÉG

A Gödöllői Szolgálatot az interneten is olvashatja: www.szolgalat.com
Az Ön hirdetését a weboldalon ajándékba adjuk! HIRDESSEN BENNE!

+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni
felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 20/4234828, www.interiortrans.hu
+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések
tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzatfestés rövid
határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is, 28
éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944
+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, csatornázás, csatorna bekötés,
régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380
+AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK, fagyasztók, mikrók javítása garanciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/522-1258
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi áron!
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi munkát vállal.
Bármilyen kerti munka, földmunkák, kerítések készítése, javítások, festések.
Tetőjavítás, kőműves munkák, csapadékvíz elvezetés. Fakivágás. 30/402-7276
+SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, külső belső szigetelő munkák, villanyszerelés. Tel: 30/386-4456
+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
+KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat azonnali
kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679
+PALATETŐK ÁTFEDÉSE bontás nélkül, cserepes lemezzel, vagy bitumetes
lemezzel, cserépfestés! Tel: 30/368-3810
+Asztalos vállalja antik bútor javítását, fényezését, restaurálását.
Konyhabútor, beépített bútorok javítása, készítése. Lépcsők gyártása,
faburkolatok felrakása. Lapra szerelt bútorok összeállítása, kiegészítők
készítése, ajtók-ablakok illesztése, javítása, zárak javítása, cseréje, laminált
padló lerakása. 70/533-5859, szilagyiasztalos@gmail.com
+FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható. Női hajvágás:
1800 Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek hajvágás: 600 Ft. Hívjon bizalommal! 70/280-2276
+FÉK – KUPLUNG ALKATRÉSZEK ÉRTÉKESÍTÉSE, JAVÍTSA –
ESZTERGÁLÁSA. Érd: 20/3303-396
+VÁLLALOK LAKÁSÁNÁL BURKOLÁS, kőműves, festés és ácsmunkákat.
Tel: 06-20-228-7674
+„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipp-hopp majd én
megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE,
ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. 20/2038-718
dr.asztalos.javitas@gmail.com
+HŰTŐGÉPJAVÍTÁS! Régi és új típusú NO-FROST rendszerű hűtőgépek
javítása hétvégén is. Tel: 30/273-9143 www.hutodoki.hu

+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
+PEDIKŰR házhoz megy! Szakképzett, több éves gyakorlattal rendelkező
pedikűrös pedikűr-manikűrt vállal. Gödöllő területén házhoz megyek.
20/353-6578
+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag gombás
benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talpmasszázs. 30 év szakmai
háttér. Óvakodjon a feketén dolgozó, házaló kontároktól! Bárándi József
20/532-7275
+Lazuljon el otthonában, vagy szalonomban! Feszültségoldó, energetizáló
olajos masszázzsal. Igény szerint házhoz is megyek. 20/499-7306

OKTATÁS
+Nyári szuperintenzív angol nyelvtanfolyamok: 2 hetes TELC nyelvvizsgára
felkészítő tanfolyam augusztus 21-31-ig (max 5 fő), pótvizsgára
felkészítés, szintemelés egyéni órákban: www. toptan. hu, toptan1999@gmail.com, Mobil:30-224-75-63.
+NYÁRI AKCIÓS NYELVTANULÁS A STUDIO ONLINE NYELVISKOLÁBAN!
GYERE EL ÉS REGISZTRÁLJ 2 INGYENES ANGOL ÓRÁRA MINDENFÉLE
KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL! Gödöllő, Állomás tér 5. 06/70 670 4097
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+Nem úgy sikerült a jegyed matekból, fizikából, kémiából, ahogy szeretted
volna? Esetleg megbuktál? Ez esetben jó, ha már júliusban elkezded a
felkészülést a pótvizsgára. Ha jövőre javítani szeretnél idei osztályzatodon,
akkor augusztusban várlak. Hívd Karcsi bácsit! Tel: 30-908-4130.
+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OROSZ, OLASZ, SPANYOL INTENZÍV tanfolyamok
indulnak. Tanfolyamtípusok: 1. NYELVVIZSGA felkészítő; 2. BESZÉDgyakorló,
3. KÜLFÖLDI munkavállaláshoz és állásinterjúkra felkészítő. Anyanyelvi és
magyar diplomás tanárok. Óradíjak: 620 Ft/órától. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő,
Kőrösfői u. 2., Tel: 28/511366. info@ili.hu (Ny.sz:13-0295-04)

Mókavár Családi
Napközi
Égésznyáronnyitva!
Anyáriszünetbenvállaljukóvodás,
bölcsƅdéskorúgyermekekellátását
(óriástrambulin,játszóvár,pancsoló
medence,kézmƾvesfoglalkozások).
Úszótábortindítunk:2012.08.13Ǧ17Ǧig,
4Ǧ7éveseknekajánljuk.Ára:28.000Ft.
Óvodás,bölcsÝdéskorúgyermekek
jelentkezésétvárjuka2012Ǧ13Ǧasévre!
Beiratkozásfolyamatos!
Infó:Tel:70/310Ǧ018
www.mokavarnet.hu

+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten minden korosztálynak. ORIGO, GOETHE, ÖSD, TELC nyelvvizsga felkészítő. Nyári intenzív. KOLLARICS KATALIN 30/611-0036
+MATEKTANÁRT keres középiskolás gyermekének? Olyat, akihez szívesen jár, ahol végre megérti és egy kicsit meg is szereti
a matekot?! Nyáron is! 20/359-1196

Gödöllői Szolgálat

+HÍZÓ ELADÓ GÖDÖLLŐN. Tel: 06-30-215-0049
+Méretváltozásból kifolyólag eladom kiváló állapotban lévő divatos
ruháimat 500,-Ft/db áron (S/ 155 cm/ 50 kg). Nyári, őszi, tavaszi.
Érd: 20/533-0739
+Eladó egy használt BOSCH SIWAMAT 2055 típusú mosógép 10.000,-Ftért. Tel: 20/336-4068
+Eladó Gödöllőn LONGIJA 4 üt. 50 cm3-es segédmotor és BILLIÁRD
ASZTAL 2x1,5 m-es, érmével működő. Tel: 30/418-7206
+Eladó egy 1,6 x 2 méteres, ágyneműtartós, rugós franciaágy Gödöllőn.
Ár: 14.000,-Ft. Érd: 30/274-0031
+SZÁRAZ AKÁC, TÖLGY TÜZIFA ELADÓ. Gödöllőn ingyenes kiszállítással.
20/2922-405
+GARDEROB /RUHÁSSZEKRÉNYT, minél nagyobbat vennék. Beépíteni
való szekrény is megfelel. Tel: 70/248-4503 - napközben, 28/412-263 –
este, 70/222-8606.
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+Azonnali készpénz fizetés mellett elcserélem kifogástalan állapotú, négy
éves Opel Astra 1.4. Enjoy típusú autómat, más hasonló kategóriájú, legfeljebb egy éves használt személygépkocsira. Tel.: 30/6342-172.
ÜDÜLÉS
+Kiadó nyaraló a Balatonnál, Fonyódon 2500-Ft/fő/éj-től!!!
Kellemes, nyugodt környezetben várjuk vendégeinket az ízlésesen berendezett nyaralónkban. Tel: 06-20-392-5760; Honlap:
http://lorincznyaralo.webnode.hu/
+KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR! Szakképzett pedagógusok szerveznek
a nyári szünet idejére több alkalommal, 8-10 éves gyermekek számára,
életkoruknak megfelelő, tudományos-megismerő tevékenységre
alapozó szabadidőtábort, érdekes kiegészítő programokkal. Időpont:
augusztus 13-tól reggel 8 órától 16 óráig. Helyszíne: Gödöllő,
Művészetek Háza. Napi háromszori étkezést biztosítunk meleg ebéddel.
Részvételi díj: 16.000,-Ft. Több alkalomra és testvérekre kedvezményt
biztosítunk. Érdeklődés, jelentkezés: 30-210-5058
EGYÉB

+NÉMETTANÁR tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vállal.
Tel: 30/274-1797
+KÉMIA és MATEMATIKA pótvizsgára és középiskolai előkészítőre
felkészítést vállalok. Tel: 20/5565-800
+PÓTVIZSGÁRA felkészítést és az eddig nem érthető területek megtanítását vállalom, kilencedikes és nyolcadikos matematikában. Csak a
lényeg, áttekinthetően, rutinnal. Hívjon, segítek! Belváros 30/331-4426
+Pótvizsgára felkészítés általános és középiskolások részére. 20 év tapasztalat 100% eredményesség! Hívjon most! Szigeti Tanoda 30/274-9530
ADÁS~VÉTEL
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+CSEMPEKÁLYHÁKAT BONTÁSBÓL VESZEK! Tel: 70/248-4503, este:
28/412-262

15

+Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
+Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, virág-,
hárs-, erdei-, ámor-, gesztenye-, repce krém-, selyemfű-, lépesméz kapható.
3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+TENISZEZŐK FIGYELEM!! A galgamácsai iskola teniszpályájához
SÜRGŐSEN üzemeltetőt keres. Érdeklődni: 06202219811
+HÍZÓ ELADÓ GÖDÖLLŐN. Tel: 06-30-215-0049
+9 hetes TARKA KISCICÁK Domonyvölgyben a „Tövis” vendéglőtől szerető
gazdira várnak. Tel: 20/965-9771, este: 28/488-178

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális számát, az alábbi
elérhetőségeken tehet bejelentést:70/383-1922, 20/525-5366, 70/381-7694.
E-mail: kisgyorgy.tibor@lapterjeszto.hu, info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2012. AUGUSZTUS 1.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Muntyán Tivadarné, Palotakert
6/b., Kuznyecova Krisztina, Kos‐
suth L. u. 53.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Lestyán Péter, Kazinczy krt. 10.,
Rendek Diána, Iskola u. 24.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyer‐
te: Krolikovszki Eszter, Honvéd u.
19.
A Városi Mozi belépőjét
nyerte: Tóth Lilla, Rigó u. 39., Já‐
nosi Erika, Fiume u. 12.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: : Pálmai Tímea,
Fűzfa u.25., Varga Viktorné, Hu‐
nyadi u. 42.

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

