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Oszvald Marikának, a Fővárosi Operettszínház tagjának ítélte oda az idei díszpolgári címet legutóbbi ülésén Gödöllő
város képviselő-testülete.
(2. old.)
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Fergeteges koncertet adott a Gödöllői Városi Vegyeskar, az Új Liszt Ferenc Kamarakórus és a University of Delaware
Chorale (USA) a kastélyban.
(5. old.)

A londoni ötkarikás játékokon városunk
olimpikonjai közül még Deák Nagy Marcellnek és Erdélyi Zsófiának szurkolhatunk.
(8. old.)

Művészeti és családi programok augusztusra

Gödöllői emlékek

Zenés Gödöllői Nyárvége

Világfalu

A foglalkozásoknak azonban csak egy
része kapcsolódik a barokk korhoz. A
kastély új időszaki kiállítása a „Titkok,
bálok utazások”, ami Erzsébet királyné
udvarhölgyeit helyezi a középpontba,
szintén sok játékra ad lehetőséget.

Idén már másodszor rendezte meg a
Magyar Világtalálkozót Budapesten
és négy vidéki városban – Balatonlellén, Fonyódon, Szegeden és Örkényben – a Panoráma Világklub-hálózat.
Júliusban nyolc nap alatt tizenkét
helyszínen száz program szolgálta a
határokon átívelő kapcsolatteremtést
és együttműködést a fesztivál jellegű
rendezvénysorozaton, amin Gödöllő
is képviseltette magát.
A Világtalálkozó főrendezvénye a
magyar identitás és értékvilág bemutatását szolgáló budapesti rendezvény, Világfalu volt a Syma csarnokban. A helyszínen Gödöllő nevezetességeivel is megismerkedhettek a látogatók, akik közül sokan visszatérni
szándékozó vendégként érdeklődtek
a helyi programok, események iránt.
A határon túl és a külhonban élő magyarság képviselői, szervezetei az ország-pavilonokban – Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, ÚjZéland, Afrika, Ázsia, Dél-Amerika,
Európa, Erdély, Felvidék, Kárpátalja,
Délvidék, Őrvidék – mutatkoztak be a
látogatóknak.
Az 5000 négyzetméteres rendezvénycsarnokban külön utcát kaptak a hungarikumoknak számító termékek, a
magyar szellemi értékeket a Találmányok Tere és a Magyar Géniusz találmányi kiállítás képviselte, a Gyógyító Övezetben az ősi gyógymódokat mutatták be.

(folytatás a 4. oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)

Bár tombol a nyár, Gödöllőn
ilyenkor sem áll meg az élet, városunk kulturális élete épp olyan
gazdag programkínálatot nyújt,
mint az év többi hónapjában. A
programok jelentős része a királyi kastélyhoz kapcsolódik, de
operaelőadás és népművészeti
programok is várnak városunk
lakóira és az ide látogatókra.
Idén is jeles esemény lesz a Barokk
Kastélynapok, ami most is nagyszabású
programsorozattal emlékezik meg Mária Terézia királynő látogatásáról. A gödöllői kastély történetének egyik legkiemelkedőbb és leglátványosabb eseménye volt az uralkodónő 1751-es látogatása, amikor Grassalkovich I. Antal
gróf, a kastély építtetője rendkívüli
pompával és ünnepséggel fogadta őt.
Felidézve a királynő itt töltött napjait, a
látogatás 250. évfordulóján, 2001.
augusztusában került először megrendezésre a Barokk Kastélynapok elnevezésű programsorozat, ami a 2012 a
Hölgyek Évében ismét különleges
programokkal, korhű jelmezbe öltözött
komédiásokkal és igényes portékáikat
kínáló vásárosok forgatagával jeleníti
meg a XVIII. századi barokk ünnepségek hangulatát.
Az augusztus 11-12-ei rendezvények
ismét különlegességeket, színvonalas
művészi élményeket kínálnak a Gödöllőre látogatóknak. A kastély kapuja

természetesen a királynő érkezésére
tárul ki. Délelőtt és délután a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt elkápráztató lovas katonai bemutató várja,
ami már a korábbi években is nagy sikert aratott, éppúgy, mint a különböző
báb- és színi előadások. Az idén a Galagonya Bábszínház, a Portéka Színpad, a Burattinó Bábszínház és a Szekérszínház művészei szórakoztatják
majd a gyerekeket, de például a
Marquise Együttes: A legyezők nyelve

című előadása már az idősebb látogatók
számára is vonzónak ígérkezik.
Augusztus 11-én este a kastély lovardájában a Gödöllői Szimfonikus Zenekar eladásában felcsendül Haydn:
C-dúr Mária Terézia szimfóniája. A rangos zenei eseményen a zeneszerző
C-dúr oboaversenyét, valamint Mozartól a Cosi fan tutte nyitányt, és
Serenata notturna című művet hallhatják majd az érdeklődők.
Természetesen a Barokk Kastélyna-

pokon – ahogy azt már megszokhattuk
– számtalan játék, kézműves foglalkozás és vásári forgatag várja majd a látogatókat.

Korszerűsíti szennyvíztisztító-telepét a gödöllői önkormányzat

Képviselő-testületi ülés
Több mint egymilliárd forintos
uniós támogatást és saját forrást felhasználva korszerűsíti
szennyvíztisztító-telepét a gödöllői önkormányzat; a szükséges közbeszerzési pályázat kiírásáról július 25-ei ülésén döntött a képviselő-testület; határoztak a város óvodáinak felújítását célzó pályázat benyújtásáról is.

A Gödöllői szennyvíztisztító
telep korszerűsítése – elfogadták a közbeszerzési eljárást
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a „Gödöllő város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című pályázat megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési munkák elvégzése tárgyban a közbeszerzési eljárás indításárára tett javaslatot.
A megvalósuláshoz szükséges uniós
támogatás összege 1.000.702.476 forint, a többi pénzt saját forrásból teremti elő a város. A beszerzés teljesítésének időtartama 27 hónap.

Óvodafejlesztési pályázat
Valamennyi képviselő megszavazta azt is, hogy nyújtsanak be uniós pályázatot a hét önkormányzati óvoda
működési feltételeinek javítására. A
pályázat célja az, hogy a szóban forgó
intézmények a támogatás segítségével optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjanak biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük
kibontakoztatásához.
Mint ismeretes, Gödöllő népessége
a 2004 óta összességében 2.456 fővel,
7,1%-kal emelkedett; az óvodás korcsoport jelentős részét alkotó gyermekek száma is növekedő tendenciát
mutat. Az önkormányzati óvodák ennek megfelelően évek óta – képviselő-testületi hozzájárulással – átlagosan 110%-os feltöltöttséggel működnek, ami a gyermekeknek és az

óvodapedagógusoknak
egyaránt
megterhelő, a pedagógiai munkát nehezítő tényező. Ennek javítására, fejlesztésére a pályázat megfelelő forrást tud biztosítani, emellett lehetőséget teremtene arra, hogy a városi
óvodák nem szabványos óvodaudvari
játékait felújítsák, lecseréljék az EUszabványnak megfelelőkre. Ez a feladat a hét önkormányzati óvodából hatot rendkívüli mértékben érint, mert a
jelenleg folyó műszaki, szabványossági felmérés szerint az óvodaudvari
játékok állapota nem kielégítő. Erre a
célra a pályázati összeg 30 százaléka
fordítható. Az igényelhető támogatás
mértéke legfeljebb 100 millió Ft.

Innovatív iskolák
Egyhangúlag elfogadták a Fenntartói Támogatási Nyilatkozat kiadását azon iskolák részére, akik az ”Innovatív iskolák fejlesztése” pályázaton indulni szeretnének. Ezen az önkormányzat fenntartásában álló, önállóan működő nevelési-oktatási intézmények (általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola,
alapfokú művészetoktatási intézmény
stb.) indulhatnak. A pályázat célja: a
magyar köznevelési rendszer megújításának kiemelt célja a gyermekek/fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a
lélek és az értelem arányos fejlesztése
révén; az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök és az
erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával. Kiemelten fontos a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a
tehetséggondozás. Az igényelhető támogatás mértéke 5-300 millió forint.

Megállapodás a Tudásfa
Tanoda Alapítvánnyal
A testület egyhangúlag elfogadta,
hogy az önkormányzat kössön közoktatási megállapodást a Tudásfa Tanoda Alapítvánnyal, amely szeretne
részt venni a “Társadalmi Megújulási

Fideszes feljelentés az Erzsébet
királyné Szállodával kapcsolatban
alapos gyanúja miatt. Igaz, a három
esetből csak az egyikben tudható, kik
is a feljelentők, furcsa módon elég
sok köztük az azonosság.

Az Erzsébet Királyné Szálloda beruházásával, pénzügyi konstrukciójával, működésével és gazdálkodásával kapcsolatosan első alkalommal
2009-ben, még az önkormányzati választások előtt tettek névtelen feljelentést ismeretlen tettes ellen a Pest
Megyei Főügyészségen, hűtlen kezelés címén.
A nyomozás bűncselekmény hiányának megállapításával zárult.

A fideszes képviselők még a képviselő-testület május 10-ei ülésen jelentették be feljelentési szándékukat.
Dr. Gémesi György polgármester
akkori reagálásában elmondta, eddig
csak névtelenül születtek feljelentések a volt Községháza felújítása és a
G-Magistratus Zrt. ügyében, most
legalább tudják, kik írják alá azt.

Bár a két vizsgálat során nem találtak semmilyen szabálytalanságot,
2012. május 27-én Futás Levente
(FIDESZ-KDNP) és Vörös István
(FIDESZ-KDNP)
önkormányzati
képviselők aláírásával, ugyanebben a
témában újabb feljelentés történt ismeretlen tettes ellen, hanyag kezelés

Operatív Program Óvodafejlesztés”
című pályázaton. A megállapodás értelmében az alapítvány részt vesz
Gödöllő Város Önkormányzata számára a közoktatásról szóló törvényben meghatározott önkormányzati
feladatok megvalósításában. Ennek
során felvételi körzetnek kell tekinteni Gödöllő Város közigazgatási területét. Emellett az óvoda a meghatározott felvehető maximális gyermeklétszám mértékéig (2 csoport, 40
fő), de legalább a felvett gyermekek
60 százalékának megfelelő számú
gödöllői gyermeket vesz fel. Az alapító okiratban és a működési engedélyben meghatározott összes férőhely 10 százalékában biztosítja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felvételét.

Alapító okirat módosítások
Elfogadták egyes önkormányzati
fenntartású nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosítására tett javaslatot. Ez, jogszabályi
és egyéb változások miatt a Táncsics
Mihály úti óvodát (alaptevékenysége
bővül a középsúlyos – Down-kóros –
értelmi fogyatékos, sajátos nevelési
igényű gyermekek nevelésével, ellátásával), az Erkel Ferenc Általános
Iskolát (logopédiai osztályai új telephelyre költöznek) és a Frédéric Chopin Zeneiskolát (az „alapfokú művészetoktatási intézmény” elnevezés
„alapfokú művészeti iskolára” változik) érinti.

Tájékoztató a „Legyen Gödöllő Kerékpárosbarát Város!” program keretében
kiírt tervezői munkáról
A képviselő-testület még februárban elfogadta a „Legyen Gödöllő
Kerékpárosbarát Város!” program elindítását és határozott a program első
lépéseit jelentő akciótervről, valamint
a rendelkezésre álló 20 millió forintos
előirányzatról. Tóth Tibor alpolgár-

mester beszámolójában kiemelte: a
civil szervezetek vezetőit is soraiban
tudó Kerékpáros Munkacsoport felelős az akcióterv részleteinek a kidolgozásáért. A Munkacsoport döntése értelmében olyan infrastruktúra
fejlesztési elemek kerültek kidolgozásra, amik költséghatékonyan és
viszonylag egyszerű módon segítik a
biztonságos kerékpáros közlekedés
fejlődését a városban (például kerékpártámaszok, melyek kihelyezése a
jövőben is folytatódni fog). A Munkacsoport feladatát képezte Gödöllő
kerékpáros szempontból akut szakaszainak feltárását; e területek kerékpárosbaráttá tételéhez szükség van
szakértő tervezők bevonására is. A
tervezési feladatok közé tartozik például az egész belváros kerékpárosbaráttá tétele; a Királyi Kastély és az
aluljáró/belváros kerékpáros összekötése; az aluljáró kerékpáros és gyalogos forgalmának szétválasztási lehetősége; a főtér kerékpárral történő áthajthatóságának megvizsgálása; a Petőfi Sándor utcától a Patak-téri hídon
át (a hídon a kerékpáros és a gyalogos
forgalom szétválasztása), a Zombor
utcáról a Kodály Zoltán utcára – a
Testvérvárosok útján keresztül – kerékpáros átkelő biztosítása, előtte kerékpáros rámpa kialakítása; az egyirányú utcák (Lumniczer és Dalmady
Győző utca) forgalomtechnikai terve
a kétoldali kerékpáros közlekedésre;
a Dózsa György út kerékpáros közlekedésre alkalmassá tétele. A tervezői
feladatkiírásra a Tandem Mérnökiroda Kft. adta legelőnyösebb
ajánlatot.

donjoga nem került bejegyzésre. A
polgármester elmondta: Vörös Istvánnak ez az információja nem helyes,
ugyanis a Gödöllői Körzeti Földhivatal a 50972/2012. számú, 2012. június
4-én kelt határozatával mind a
1159/25 és 1159/26 helyrajzi számú
ingatlanokra, mind a 1159/41 helyrajzi számú ingatlan részilletőségére
bejegyezte Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonjogát. A választ
Vörös István nem fogadta el, a képviselő-testület viszont igen.

Gödöllő Város Díszpolgára
kitüntetést kap Oszvald
Marika
Oszvald Marikának, a Fővárosi
Operettszínház tagjának ítélte oda az
idei díszpolgári címet legutóbbi ülésén Gödöllő város képviselő-testülete. A művésznő augusztus 20-án veheti át a kitüntetést.
Bár Magyarország legismertebb
szubrettje nem helyi lakos, nyaralója
van Gödöllőn, ezért sok időt tölt a
településen, és nyilatkozatai szerint
itt érzi magát a legjobban

Válasz Vörös István képviselő
interpellációjára
Gémesi György polgármester
reagált Vörös István 2012. június 27én kelt, a gödöllői 1159/41 helyrajzi
számú ingatlan részilletősége, valamint a 1159/25 és 1159/26 helyrajzi
számú ingatlanok tulajdonjogának
megszerzésével kapcsolatos, „Megbukott a stratégiai döntés?” című interpellációjára. Az interpelláció bevezetését a FIDESZ-KDNP-s képviselő
azzal zárta, hogy a szóban forgó ingatlanokra az önkormányzat tulaj-

A Színház és Filmművészeti Főiskolán végzett operett-musical szakon, 1972-től a Fővárosi Operettszínház elismert és oszlopos tagja. Eddigi
munkásságáért több rangos elismerésben részesült: Jászai Mari-díjas,
Érdemes művész, Erzsébet-díjat és
Hevesi Sándor-díjat is kapott. A Halhatatlanok Társulatának tagja, 1990r
ben az év színésznője.

A képviselő, akinek nincs mondanivalója – Vécsey nem beszél

Újabb vizsgálatnak vetik alá az
Erzsébet Királyné szállodát.
Ezúttal a Győri Főügyészség indított nyomozást.

2011-ben ismét névtelen feljelentés alapján, szintén hűtlen kezelés
gyanúja miatt indult vizsgálat ismeretlen tettes ellen.
A Győri
Ügyészség ismételten megállapította
a bűncselekmény hiányát és a nyomozást lezárta.

2012. augusztus 1.

Közélet
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Gémesi György kifejtette, úgy érzi,
politikai szándékokat tükröz a képviselők fellépése, és fogalmuk sincsen a projekt teljes folyamatáról.
Mint mondta, az egész beruházást a
Price Waterhouse Coopers, a világ
egyik legerősebb és legelfogadottabb
pénzügyi ellenőrző és számvizsgáló
cége felügyelte, ezért a fideszes képviselőknek majd e céggel kell vitatkozniuk.
A Győri Főügyészség az ügyben
megkereste Gödöllő Város Önkormányzatát, és dokumentumokat kért
be, melyeket az önkormányzat hiánytalanul át is adott. A vizsgálat jelenleg
folyamatban van.
jk

A Magyar Országgyűlés 2012. tavaszi
rendes és nyári rendkívüli ülésszaka során összesen 54 napot töltöttek az ülésteremben az országgyűlési képviselők,
amit 500 óra tanácskozást jelent. A média segítségével ma már percről-percre
nyomon követhetjük a Tisztelt Házban
zajló eseményeket, figyelve, mikor melyik képviselő szólal fel, hogyan foglalnak állást egy-egy kérdésben a honatyák
és honanyák, akiknek bizalmat szavaztunk két évvel ezelőtt. Természetesen
mindenki – elsősorban – saját képviselője munkáját kíséri figyelemmel. Nos,
az idén hiábavalónak bizonyult azok kitartása, akik Vécsey László, városunk
egyéni országgyűlési képviselője felszólalására vártak. A tavaszi és a nyári
ülésszakon 34 képviselőnek egyáltalán
nem volt mondanivalója. Köztük van
Vécsey László is, pedig többek között
olyan súlyos kérdésekben születtek
hosszú távra szóló döntések, mint a közoktatás, a járások kialakítása, a telekommunikációs- vagy a tranzakciós adó.
Városunk országgyűlési képviselője
nem csak az országgyűlésben, hanem a
bizottsági munkája során sem tartozott a
bőbeszédűek közé: a Foglalkoztatási és
munkaügyi bizottság tavaszi és nyári
ülésszak során tartott ülésein sem szólalt
fel egyszer sem, sőt a jegyzőkönyvek tanúsága szerint több alkalommal adott
megbízást képviselőtársainak, hogy

helyettesítsék. Hiába kerestük nyomát a
képviselői aktivitásnak az előterjesztések között, az Országgyűlés honlapján
fellelhető információk alapján nevéhez
ebben a félévben egyetlen sem önálló,
illetve nem önálló indítvány nem
köthető.
Vécsey László 2010-es mandátuma
megszerzése óta összesen három alkalommal szólalt fel a Tisztel Házban, legutóbb 2011. novemberében, amikor is
az önkormányzatokról szóló törvény
kapcsán kijelentette: „…az önkormányzatok finanszírozását lényegében megoldottuk.” Hogy ez a „megoldás” mit is
takar, arról nap, mint nap hallhatnak, olvashatnak azok, akik figyelemmel
kísérik a települések élet-halál harcát.
Az országgyűlési képviselő munkáját a
lakosság mellett a választókörzeti települések vezetői is figyelemmel kísérik.
A tájékozódás egyik módja városunkban, a testületi beszámoló. Az elmúlt
években jól működő gyakorlat szerint
az országgyűlési képviselő – aki valamennyi testületi ülésre meghívást kap –
évente beszámol a testületnek az elvégzett munkáról. Legalábbis néhány
héttel ezelőttig így működött. A képviselő-testület június 14-ei ülésére azonban hiába várták Vécsey Lászlót, a képviselői beszámoló helyett mindössze
egy levelet küldött maga helyett, amelyben közölte, honlapján találnak infor-

mációkat képviselői munkájáról, illetve
menjenek el a fogadóórájára. Ebben kijelentette, úgy véli, semmi nem indokolja, hogy külön beszámolót tartson a
képviselő-testületnek.
Vécsey László honlapján az idei esztendőről két általánosságokat tartalmazó interjú, és más sajtóorgánumokból átvett újságcikk mellett mindössze
annyit tudtunk meg, hogy a képviselő
májusban részt vett az Egységes Oroszország Párt XIII. kongresszusán Moszkvában, júniusban pedig egy kerékpár út
átadásán Nagytarcsán.
Nos, mindezeket végigolvasva egy
dologban egyetérthetünk Vécsey Lászlóval: tényleg semmi nem indokolta,
jb
hogy beszámolót tartson.
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Közélet

Biztonságosabb közlekedés

Rendezettebb közterületek
Jó hír a közlekedőknek, hogy a
héten két nagyobb felújítás is
befejeződik. Ennek köszönhetően a gépjármű forgalom mellett a gyalogos közlekedés is
biztonságosabbá válik.
Véget ér a héten a munka a Lumniczer utcában és augusztus elsejével
visszaáll a közlekedés is. Lapzártánk
után, július 31-én átadják a forgalomnak a felújított Lumniczer utcai hidat,
helyreállhat a gyalogos és a gépjármű
közlekedés, augusztus elsejétől pedig
ismét az eredeti útvonalon járnak a
buszok is.

dohányzás – amit egyébként a nemdohányzók védelméről szóló törvény
is tilt január elsejétől –, valamint,
hogy a játszótérre tilos kutyát bevinni, és beengedni.
Az Alsóparkba nyolc helyre, az
átvezető sétányhoz és a sétautak bejáratához helyeztek el figyelmeztető
táblákat, amik a kutyatulajdonosokat
figyelmeztetik, hogy – mint minden
közterületen – a park területén is csak
pórázon vezetve sétáltathatók az
ebek. Ez alól természetesen az elkerített kutyafuttató kivétel.
bj

Lassan véget ér a munka az Állomás utcában is, ahol a járda felújítása zajlik. Itt már csak az aszfaltozás van hátra. Amennyiben az időjárás engedi, a héten ez is elkészül.
A múlt hét óta, az Alsóparkban és
városunk játszóterein, több helyen is
táblák figyelmeztetik a lakosságot a
helyes magatartásra.
Tizenöt táblát helyeztek ki a be
nem kerített játszóterekre, a belvárosi
és a kertvárosi területeken egyaránt,
amik felhívják a használók figyelmét
arra, hogy a játszótér területén tilos a

Szép emlékek Gödöllőről

Világfalu
(Folytatás az 1. oldalról)
A nagyszínpadon a különböző tájegységek hagyományőrző együttesei, énekesei, népszerű hazai- és külhoni előadóművészek működtek közre, a gyermekeknek szóló programokban megelevenedett Árpád fejedelem és Mátyás király korának világa is.
Budapest és környékének turisztikai
lehetőségeit a Magyar Turizmus Zrt.
propagálta a népes látogatóközönségnek a Világfalu központi standján, ahol

Gödöllő is helyet kapott.
A Turisztikai Egyesület Gödöllő képviseletében Padányi Ágnes turisztikai
referens népszerűsítette Gödöllő látnivalóit, melyek iránt egyre nagyobb az
érdeklődés. Mint megtudtuk, sokan úgy
keresték fel a gödöllői standot, hogy

már jól ismerték városunkat, ahonnan
kellemes emlékeket vittek magukkal
korábbi látogatásaik során, és visszatérő
vendégként érdeklődtek a különböző
programok iránt. Új színfolt és jelentős
vonzerő a Királyi Váró, a már jól ismert
Királyi Kastély mellett, sokan érdeklődtek megtekintése, az ott lévő kiállítások
iránt. A Gödöllő TOTÓ-t több százan
töltötték ki. S ha nem is nyert mindenki,
de szóbeli meghívást mindenki kapott,
hogy látogasson el a megújult Gödöllőre, vegyen részt a Híres Hölgyek Gödöllőn év rendezvényein és töltsön el
akár több napot is az Erzsébet Királyné
Szállodában.
p

Három év alatt több mint 65 millió forintos Bosch támogatás

Szent István Egyetem
Július 24-én, kedden, három évre szóló együttműködési szerződést kötött a hatvani Robert Bosch Elektronika Kft., a gödöllői Szent István Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A
szerződést a régió legnagyobb egyetemén a hatvani Bosch gyár részéről Volker Schilling gazdasági
ügyvezető igazgató, Roger Seemeyer műszaki ügyvezető igazgató, a Szent István Egyetem részéről Dr.
Beke János és Dr. Daróczi Miklós, valamint a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja, dr. Vajta
László írták alá ünnepélyes keretek között.
Az együttműködésnek köszönhetően a szeptemberben induló tanévtől a SZIE Gépészmérnöki Szakán alapszintű képzés keretében új, Járműelektronika Szakirány kezdi meg működését, amely a Bosch igényeinek megfelelően alkalmassá
teszi a hallgatókat a vállalat termelő tevékenységében való
hatékony, tevékenység-specifikus részvételére. A szakirány
hatékony, és az iparág elvárásaihoz igazodó működtetését
előirányozó szerződés értelmében a Robert Bosch Elektronika Kft. az idei évben 4,2 millió forint, jövőre két részletben
29,2 millió, majd 2014-ben ugyancsak két részletben fizetve
31 millió forint támogatásban részesíti a gödöllői egyetemet.
Az új szakirányon a tanulmányaikat a nyári szünet elteltével megkezdő első hallgatók olyan ismereteket szerezhetnek meg, amelyek jelentősen megkönnyítik a Bosch munkavállalójaként történő elhelyezkedést. A Járműelektronikai Szakirány tematikájának, tananyagának kidolgozását, folyamatos
karbantartását és hozzáigazítását a Bosch, illetve a felsőoktatási és ipari környezet változó igényeihez, a Szent István Egyetem
vezetősége a nagyvállalattal egyeztetve, a világcég döntéshozóinak javaslatait figyelembe véve végzi majd. A megegyezés
értelmében a szorgalmi időszak alatti gyakorlatról a SZIE gondoskodik, míg a nyári szünetekben a gyakorlati helyet 10 fő
részére a Robert Bosch Elektronika Kft. biztosítja. A képzés a BME-vel szoros szakmai együttműködés keretében zajlik. A
Budapesti Műszaki Egyetem szerepvállalása az együttműködés szakmai hátterét erősíti a kezdeményezésben, hiszen a fővárosi
felsőoktatási intézmény regionálisan is meghatározó elektronikai kompetenciájával, és a kutatás-fejlesztés terén megszerzett
nélkülözhetetlen tapasztalataival tevőlegesen tud hozzájárulni a most induló képzés sikereihez. „Meggyőződésünk szerint olyan
rugalmas képzési rendszerre van szükség, amely érzékenyen reagál a húzóágazatok folyamatosan gyarapodó szakmai igényeire,
sőt, maga is képes a fejlesztési irányokat az egyetemi kutatólaboratóriumok elért eredményeire támaszkodva befolyásolni.
Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a képzést irányító egyetemi tanárok a kutatás-fejlesztés nemzetközi véráramához kapcsolódva képesek legyenek a legkorszerűbb ismereteket átadni a fiatal műszaki értelmiség számára.(...) Ezért döntöttünk a gödöllői Szent István Egyetemmel hosszú évekre visszanyúló kapcsolataink további, jelentős fejlesztése mellett.” – emelte ki
Roger Seemeyer, a hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. műszaki ügyvezető igazgatója.
Közismert, hogy a társadalmi, gazdasági fejlődés talán legfontosabb pillére a helyi tudásalapú társadalom megteremtése,
amelynek alapja a magas színvonalú oktatás. Ehhez olyan rugalmas képzési rendszerre van szükség, amely érzékenyen reagál a
húzóágazatok folyamatosan gyarapodó szakmai igényeire. Ennek megfelelően a Bosch évek óta jelentős erőforrásokat biztosít a
hazai műszaki felsőoktatás támogatására. A gödöllői egyetemen induló képzés a célkitűzések szerint tovább emeli a
kr
magyarországi felsőoktatás rangját és színvonalát.

Referencia intézmény lesz a Török Ignác
Gimnázium
Kialakulóban van a referencia intézmények országos hálózata, amelybe –
szigorú minősítési eljárás nyomán – a
mintaértékű gyakorlattal rendelkező és
azt másoknak átadni is képes közoktatási intézmények kerülhetnek be. A Török Ignác Gimnáziumot magas színvonalú, megújulásra mindig nyitott pedagógiai munkája szinte predesztinálja
arra, hogy a térség meghatározó referencia intézmény legyen. Erről kérdeztük Fábián Bertalant, a gimnázium
igazgatóját.
– A Török Ignác Gimnázium 2011.
tavaszán esett át az előminősítésen. Az
Educatio és a referencia intézmények
hálózatkoordinációs központja valóban
szigorúan, részletekbe menően ellenőrizte az iskola teljes pedagógiai munkáját, működési dokumentumait, és

séhez. A „tudástranszfer” megszervezése azonban bizonyos szakértelmet igényel, és a pályázat keretében pedagógusaink megkapták az ehhez szükséges
felkészítést. Összesen 12 pedagógus
vett részt képzéseken. Például referenciahelyi mentori, illetve felsőoktatási
gyakorlatvezetői mentori képzésen, hálózati együttműködésre és hatékony PR
munkára való felkészítésen, 20 pedagógus pedig IKT ismereteit bővíthette tantestületi képzésen. Egy speciálisan erre
felkészült tanácsadó segítségével öszszeállítottuk az iskola „referencia intézményi portfólióját”, ami tartalmazza
szakmai kínálatunkat, olyan átadható

mindent a legnagyobb rendben találtak.
Ennek eredményeképp részt vehetettünk a TÁMOP 3.1.7 „Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” pályázatban. Az elnyert 6.000.000 forint támogatás lehetővé tette, hogy az iskola elvégezze
mindazokat a fejlesztéseket, amelyek a
referencia intézményi szolgáltatások
minél magasabb színvonalú ellátásához
szükségesek.
– Milyen fejlesztések valósultak
meg a támogatásból?
– A pályázatnak köszönhetően újabb
aktív táblával, laptopokkal és projektorokkal gyarapodott az iskola, a pályázati támogatás nagyobb része azonban a
tudásátadásra való felkészülést szolgálta. A referencia intézmények ugyanis
értékesíthetik saját „jó gyakorlataikat”,
illetve továbbképzések, rendezvények
szervezésével járulhatnak hozzá a környező iskolák pedagógusainak fejlődé-

„jó gyakorlataink” leírását mint az „Alvilágjárás”, a „24 órás matek” vagy az
IKT központú földrajz oktatás, és a referencia intézményi működés speciális
eljárásrendjeit.
– Hogyan lesz az előminősített iskolából igazi referencia intézmény?
– Ebben a tanévben teljesítettük az
előminősítés során készített Intézményi
Fejlesztési Tervet. A következő lépés az
akkreditációs eljárás, amely lezárulása
után a Török Ignác Gimnázium hivatalosan is felkészült és jogosult lesz arra,
hogy átadja tapasztalatait, jó gyakorlatait más iskoláknak. Hosszú távon három referencia-területen, a kompetencia alapú oktatás, az IKT alkalmazás és
a tehetséggondozás területén szeretnénk példaértékűek lenni, és – mivel erre is felkészültünk – új típusú felsőoktatási gyakorlóhelyként is tovább tudnánk adni tanáraink gazdag pedagógiai
TIG
tapasztalatait.

Járvás Tamás – Amerikán keresztül 10 nap alatt

Tekerés hajnali öt órától éjjel egy óráig
A Magyar Kerékpárosklub gödöllői területi szervezetének egyik alapító tagja,
a kistarcsai Járvás Tamás júniusban az
5. helyen ért célba a Race Across America (RAAM) ultratávú kerékpárversenyen. Az Amerikát keresztben átszelő
viadalon a 4800 kilométert 10 nap, 8 óra
és 44 perc alatt teljesítette. A világ legkeményebbnek tartott országúti versenyének történetében ez az eddigi legjobb magyar helyezés. Ezzel kapcsolatban beszélgettünk a 33 éves bringással.
– Hogy jut eszébe valakinek, hogy
4800 km-t tekerjen le cirka 10 nap
alatt, minimális alvással?
– Kíváncsiság, hogy mit tartanak annyira nehéznek és persze, hogy sikerül-e
nekem is teljesíteni. 10 éve biciklizem
komolyabban, de versenyekre nem
szoktam járni, inkább teljesítménytúrákon veszek részt. Két éve vetődött fel
bennem, hogy részt vegyek a RAAMon, mint az ultrakerékpárosok számára
elérhető legnehezebb versenyen, mert
már olyan teljesítményeket hoztam ki
magamból, amelyek alapján arra gondoltam, hogy én is végig bírom csinálni.
– Erre bárki benevezhet?
– Nem, kvalifikációra van szükség. Tavaly ezért teljesítettem 6 napon belül a
Race Around Austria közel 2200 km-es
távját, ami már feljogosított arra, hogy
indulhassak a versenyen.
– Ahhoz, hogy valaki egy ekkora távot sikerrel teljesítsen, megfelelő felkészülésre van szükség…
– A tavalyi évet ennek rendeltem alá.
Ekkor több, mint 43 ezer km-t kerekeztem, ami 120 km-es napi átlagot jelent.
Ez több, mintha megkerültem volna a
Földet az Egyenlítő mentén. Az idén viszont tudatosan „visszafogtam magam”,
kevesebbet mentem és talán ezért is
április végén személyes távolsági rekordot állítottam fel: 915 km-t bringáztam
alvás nélkül.
– Bizonyára egy ilyen „túrához” kísérőkre is szükség van.
– Persze, a szervezők ezt nagyon komolyan veszik, a minimális előírás a két
kísérőautó, melyeket felváltva 2-2 személy vezet és persze a kiszolgálásomban is részt vesznek. Nekem ők Kemecsei Zsolt, Kajtár Tamás, Molnár Dániel és Fürnstall Balázs voltak. Mivel
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az egész utat saját magam finanszíroztam, így rajtuk kívül több embert nem
engedhettem meg.
– Hányan indultak a versenyen?
– Jómagam az 50 év alatti férfi egyéni
kategóriában indultam, ahol 27-en voltunk. Magyarországról még egy magyar, Szőnyi Ferenc indult, aki végül
14. lett. Szólóban összesen nem több,
mint 50 ember (köztük nő és 60 év feletti) és rajtunk kívül még több 2, 4 és 8 fős
csapatok is vállalkoztak a feladatra.
– Honnan indultak és mi volt a „végállomás”?
– A RAAM az Egyesült Államok nyugati partjáról, Oceanside-ból haladt a
keleti part felé, ahol Annapolis-ban volt
a cél. A 12 államot érintő útvonal egyéb-

ként igen változatos tájakon vezet. Például az arizonai sivatagban 40 fokos hőség volt, a Sziklás-hegységben 3000
méter feletti hágókra kellett feltekernie
az embernek, majd voltak síkságok, hullámzó vidékek.
– Gondolom felépített valamiféle tervet ezek leküzdésére…
– Az terv egyik része az volt, hogy az
első másfél napot alvás nélkül kell teljesítenem, ami kockázatos ugyan, de időben nagyon sokat lehet vele nyerni. Ez
azért is jó volt, mert a sivatagon, ahol
nappal forróság van, éjszaka tudtunk áthaladni. A terv másik része pedig arra
irányult, hogy a továbbiakban jellemzően nappal legyek úton és így éjszakára időzíthetjük a szükséges alvásunkat
is. A napi 400 kilométert pedig ez alatt a
– rövid megállásokkal tűzdelt – 20 órában kellett megtenni.
– Naponta átlagban 4 órát aludt, ami
10 nap távlatában és a megtett kilo-

méterek tükrében nem lehetett
könnyű feladat...
– Tudatában voltam, hogy mit vállalok a
nehézsége ellenére is. Ha nem is ennyire
szűkös pihenőidőkkel és ilyen időtartamon keresztül, de hasonlókban gyakran
van részem. Tehát mondhatjuk azt is,
hogy erre is edzettem magam. Egy hétig
bírtam is, de azután már napközben is
kellett egy-egy rövidet aludnom. Hasonlóan voltak vele a kísérőim is, akiknek naponta néhány órával több idejük
volt a pihenésre, mint nekem, de a végére nekik is a fáradtsággal kellett leginkább megküzdeniük.
– A táplálkozás is fontos tényező
lehetett. A pihenők alatt főztek vagy
vásárolták az ételt? Egyáltalán: mit
hasznos ilyenkor fogyasztani?
– Nálunk szóba sem jöhetett a főzőcskézés, mert a körülmények nem voltak
adottak hozzá. Ehhez már egy lakóautót
is kellett volna bérelnünk. Ezért maradt
a boltokban megvásárolható egyszerű
étel, de tartalmasabbakat a sokszor szidott gyorséttermekből szereztünk. Ezek
mellett gondoltunk a mozgásom miatt
pótolandó anyagokra, ezért sportolóknak szánt energiaszeleteket, géleket és
porokat is nagy mennyiségben fogyasztottam. A rosttartalmat jellemzően gyümölcsökkel biztosítottuk, melyek között
természetesen ott volt a banán és egyik
titkos fegyverem, a körte is. Az ételek
közül egyébként a tejberizs és a verseny
vége felé a sárgarépa vált be nagyon.
– Mire gondolt a „monoton” tekerés
közben?
– Kerékpáros turistának tartom magam,
aki imádja a természetet. Időnként zenét
hallgattam, de a legtöbbet inkább a tájban gyönyörködtem, pont úgy, mint egy
utazó, aki először van számára idegen
vidéken. Az idő előrehaladtával egyre
biztosabb lettem abban, hogy a kitűzött
12 nap alatt teljesítem a versenyt, de ezután sem nagyon gondolkodtam helyezésekben. Nem görcsöltem, csak kerékpároztam a legjobb tudásom szerint,
mellette pedig megismertem (még ha
felületesen is) egy másik kontinens csodálatos tájait. Egyszerűen próbáltam élvezni az egészet.
– Mégis, ki lehet-e emelni, hogy az ön
számára melyik volt a verseny legnehezebb és legkönnyebb szakasza?

– Nekem az autópályákon – melyek hasonlítanak a magyar autóutakra – való
tekerés volt a legkimerítőbb, mert nagy
forgalommal és nagy járművekkel kellett osztoznunk az úton. A legkönnyebb
rész talán Missouri államban volt, ahol
az egymást követő kis dombocskákon a
szintkülönbség jellemzően nem haladta
meg az 5-10 métert. Ez tényleg olyan
volt, mint egy hullámvasúton, és nagyon hatékonyan tudtam végighaladni
rajta.
– Észak-Amerika állatvilága meglehetősen gazdag. Találkozott-e valamilyen vadállattal, ami mondjuk gyorsabban tud futni, mint ahogy Ön kerékpározik?
– Egy barnamedvével találkoztam, ami
Colorado államban La Veta település
mellett álldogált az út szélén és az út túloldalán ácsorgó szarvasokat nézte mozdulatlanul. Kísérőim az utóbbiakat meg-

látva dudáltak, mire a maci visszament
az erdőbe. Nagy madarakból is akadt a
fejünk felett, és sajnos sok elütött tatu és
teknős volt Wichita környékén.
– Milyen kerékpárokkal szelte át a
kontinenst, illetve volt-e valamilyen
technikai nehézsége?
– Csak két biciklit vittem magammal, az
egyiket a sík terepen, a másikat a hegyi
szakaszokon használtam. A darabszámmal a lista végére kerültem volna, de a
minőségükkel az átlagba befértek. Szinte hihetetlen, de nem volt semmiféle baj
a kerékpárokkal, még egy defektet sem
kaptam. Többektől hallottam, hogy nekik több is keserítette az életüket.
Mondjuk, ha hűek akarunk lenni az
igazsághoz, akkor a bukósisakomra szerelt visszapillantó tükrömet egy autós
véletlenül letörte, amikor a falnak támasztott bringám mellé tolatott, aminek
a kormányára volt akasztva a sisakom.
Ausztriában is összesen ennyi veszteségem volt, ezért talán el kellene gondolkodnom rajta, hogy legközelebb ilyen

Tábort ütöttek a cserkészek
Közel hatszáz cserkész táborozott júliusban a gödöllői Teleki Pál Cserkészparkban, a
szentjakabi vadászháznál. A már hagyományosnak számító eseményre a X. cserkész
kerületből érkeztek a fiatalok, köztük nyolcvanan Gödöllőről. A tábor a cserkészek
számára minden esztendőben az éves munka megkoronázása, sok játékkal, vetélkedővel. Hasonlóan a korábbi évekhez, az idén is „történelmi környezetet” alakítottak ki
a szervezők: ez alkalommal II. Grassalkovich Antal korát, valamint a betyárvilágot idézték meg. A közösségi programoknál a csapatmunka, és az önállóságra nevelés mellett nagy hangsúlyt kapott a magyar kultúra
ápolása. A résztvevők sok új népdalt tanultak meg az együtt töltött idő alatt, az esti
tábortüzeknél, vagy a napközbeni foglalkozások alatt, amikor is, lovas hagyományainkból is ízelítőt kaptak. A lélek ápolásáról vallási témájú együttlétek
gondoskodtak, de volt főzőverseny, számtalan vicces játék és tájékozódási vetélkedő, ez utóbbi során Gödöllővel ismerkedhettek meg. A Teleki Pál Cserkészpark
azonban nem néptelenedett el a táborzárást követően sem. Mint megtudtuk, a cserkészek jelentős fejlesztéseket terveznek a területen, céljuk, hogy a mozgalom résztvevői mellett másoknak is lehetőségük legyen itt programok szervezésére.
kj

NÉZD AZ OLIMPIÁT A NOVO CAFÉBAN!
A labdarúgó Európa Bajnokság után ismét szurkolásra hívunk mindenkit, hogy immáron magyar sportolókért szorítsunk. A Gödöllői Lokálpatrióta Klub együttműködve a
Novo Café-val az olimpia ideje alatt is lehetőséget biztosít a
közösségi élményre, ezúttal már 3D-ben.
Tovább folytatódik a jótékonysági árverés a KEK győztes
Ferencvárosi Torna Club női kézilabdacsapatának a játékosi
által aláírt mezéért. A befolyt összeget a Szent János utcai
óvodának ajánljuk fel, akik egy új játszótér építésére fordítják a támogatást.
A legmagasabb összeg felajánlójának a mezt, annak tulajdonosa Szucsánszki Zita és egy magyar olimpikon adja át az olimpia után. Licitálni a Lokálpatrióta
Klub facebook oldalán tudtok a Jótékonyság árverés hírhez való hozzászólásokban.
Köszönet a felajánlásért a kézi csapatnak és Pintér Zoltán képviselő úrnak.

Fotó: Kemecsei Zsolt

MEGHÍVÓ
KÜLHONI MAGYAR FIATALOK TALÁLKOZÓJA

Grassalkovich népe

Jótékonysági árverés a Szent János utcai óvoda játszóteréért

esetre vigyek magammal tartalékot?
– Óhatatlanul felmerül a kérdés: ekkora szakaszon, amikor a versenyzők
egyedül haladnak és csak a kísérőautók vannak a közelükben, van-e lehetőség csalásra?
– Lehetni lehet, csak nem szabad. Akit
rajtakapnak valamilyen szabálytalanságon, az időbüntetést kap, ezért nem éri
meg. Nincs folyamatos nyomon követés, minden egyes ellenőrző ponton (van
belőlük elég) telefonon be kell jelentkezni a központba, ahol az időnket bediktáljuk. Ezt az előzőekhez viszonyítják és kiderül, ha valaki túlságosan
gyorsan haladt az egyik szakaszon.
Ezen felül a versenyzőket és kísérőiket
hivatalos versenybírók is követik, akik
néha felbukkannak mellettük és alaposan szemügyre veszik, hogy minden
szabálynak megfelel-e. Ez azért megnehezíti a simliskedést.
– Milyen volt a megérkezés Annapolis-ba?
– Az utolsó mérföldeken
már nagyon túl akartam
lenni, de csak nehezen
adták meg magukat. Éjjel
érkeztünk meg és már
csak egy kisebb csoport
várt meg minket. Az ünnepség és a versenytársak
gratulációja jelezte, hogy
nemcsak álmodunk, tényleg megcsináltuk. Majd
jött a bankett, ahol mindenkinek lehetősége volt valamit sztorizni és elmesélni a többieknek, de nekünk nem
igazán volt mit, mert szinte tökéletes
volt minden.
– A jövőbe tekintve: mit tervez az ultramaratonista-turista?
– Elég maximalistának tartom magam
és ezt a részvételt 95 százalékban érzem
tökéletesnek, ami számomra azt is jelenti, hogy csak nagyon nehezen tudnék
ennél jobban teljesíteni. Ebből pedig
következik, hogy nem igazán tervezem
újból elindulni ezen a versenyen, de
talán majd egyszer a 60 év felettiek
kategóriájában. Továbbra is inkább teljesítménytúrákon fogok részt venni,
mert az az én világom. Vannak még terveim, mint például Magyarország bejárása kerékpárral, vagy 1000 km-t alvás
nélkül letekerni. Utóbbihoz még 85 km
hiányzik, csak a teljesítésének ellentmond, hogy a másik kedvenc időtöltérk
sem az, hogy szeretek aludni.

A Vendégségben Magyarországon – Külhoni Magyar
Fiatalok Találkozója szervezői 16 országból 450 magyar
fiatalt látnak vendégül augusztus 14-21 között.
A résztvevő kulturális csoportok a gödöllői közönség
számára színvonalas műsorral kedveskednek.
Helyszín: Gödöllő, Főtér
Kezdési időpont: augusztus 18. szombat 19 óra.
Fellépnek:
Kárpátaljáról: Aranykalász néptánc és népzenei csoport,
Stílus együttes, Bokréta hagyományőrző csoport, Örökség
Néptáncgyüttes, Zöld Ág Táncegyüttes;
Drávaszögből: Várdaróc Magyar Kultúregyesület
Délvidékről: Hetrefitty ifjúsági néptánc csoport
Moldvából: IZVA Csángó Ifjúsági Hagyományőrző
Művészeti Csoport, Külsőrekecsini fiatal
hagyományőrző csoport
Erdélyből: Felvinci néptánccsoport

Gödöllői ezüstérmes a testfestő-világbajnokságon
Ezüstérmet nyert a testfestő-világbajnokság amatőrversenyén a magyar Molnár Éva, a gödöllői Arany virágcserép
műhely tagja.
A verseny témája a belső félelem volt. Éva a japán mitológiát
hívta segítségül: a hannya maszkok a női gonoszság, a szenvedély, a düh, a viszonzatlan szerelem és a féltékenység megtestesítői. A mitológia szerint az ilyen nők változtak át földi
szörnyekké. Ám még csak ezután jött a neheze. A modellt teljesen, tetőtől talpig be kellett festeni, ami nem kis feladat volt.
Első alkalommal csak a szörnyfej megfestése 7 órát vett igénybe,
a versenyen viszont az egész alakra csupán 5 órát adtak.
Molnár Éva az Arany virágcserép weboldalán így vall magáról:
– Régóta foglalkozom szépitéssel (sminkeléssel), ami eleinte
csak hobbynak indult, de hála a sikereknek mára már a szenvedélyemmé és hivatásommá is vált.
(forrás: Blikk)
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A cél előtt
Javában tart már Londonban a
30. Nyári Olimpia. A nagy megmérettetés. Még aki nem kíséri
különösebben figyelemmel a
versenyeket, annak is nagy
öröm, ha azt hallja: versenyzőink jó eredményt értek el.
Érmet szereztek. Leginkább
persze az aranyérem jelent
diadalt. Az első helyezés. Az,
hogy egy bizonyos sportágban
mi, a magyarok a világon a
legjobbak vagyunk. A győztes
sportoló vagy a győztes csapat
feláll a dobogó legmagasabb
fokára. Felhangzik a magyar
himnusz…
A győzelmet ma már nagyon komoly
felkészülés előzi meg. A sportolóknak, mint ahogy másoknak is, az élet
minden területén, keményen meg kell
dolgozniuk a sikerért. A magunk számára kitűzött célt leginkább elszántsággal, akaraterővel, kitartással érhetjük el.
Fejben dől el – mondja a címe a
most megjelent könyvnek, melynek
alcíme pedig: Sportpszichológia mindenkinek. Mindenkinek – mert hiszen
valamennyien küzdelmek sorát vív-

juk életünk során.
Olvashatunk először is a szorongásról. Miből ered a szorongás? Hogyan
oldhatjuk fel? A szorongás szükséges
is lehet. Akár előre is viheti az embert. Megkülönböztethetünk a felfokozott idegállapotok között szorongást, izgalmat, félelmet.
A következő fejezet a figyelem és a
koncentráció szerepét taglalja. A harmadik fejezet az önbizalom témájára
tér át. Megrajzolja a sikeres sportoló
profilját. Ismerteti a módszereiket a
legjobb eredményt elérőknek.
A továbbiakban a motiváció –
mely a latin „movere” vagyis mozgatni szóból ered – szerepéről olvashatunk. Megkülönböztethetünk külső
és belső motivációt. A teljesítménymotiváció, amire a sportban igazán
szükség van. Feleletet kapunk arra a
kérdésre: hogyan és mivel motiváljuk
a sportolót? És arra: hogyan ne motiváljuk?
A jó edző csodákra képes. De milyen a jó edző? (A jó tanár, a jó munkahelyi főnök.) Áttekintést nyerünk a
vezetési stílusokról. Az edzői eszköztárról.
Hogyan épül fel egy csapat? Milyen a sportoló gyerek? Sorra kerül-

nek a sérülések. Mikor és miért sérülünk? A sérülést amellett, hogy megéljük, értelmezni kell, hogy sikeresen
legyőzhessük, majd megelőzhessük.
A sportoló sporton kívüli világába is
betekintünk, a szükséges és ajánlatos
evési szokásaiba, a szexuális életébe.
A sportpszichológusok mellett számos neves sportoló is megszólal a
könyvben. Elmondják, leírják tapasztalataikat, beavatnak a gondolataikba
azok, akiket leginkább csak a távolból, a különböző versenypályákon
láthatunk.
(Gyömbér Noémi, Kovács Krisztina:
Fejben dől el – Sportpszichológia
mindenkinek)
-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.

Énekek a világ minden tájáról

Kórusünnep a kastélyban
Fergeteges koncert részesei lehettek az
érdeklődők július 22-én a Királyi Kastélyban megrendezett Kórusünnepen. A
rendezvényen a Gödöllői Városi Vegyeskar, az Új Liszt Ferenc Kamarakórus és a University of Delaware
Chorale lépett színpadra.
Mindig ünnep van, ha az ember énekel –
mondta köszöntőjébe Pechan Kornél, a
házigazda Gödöllői Városi Vegyeskar
vezetője, aki örömmel elevenítette fel,
milyen csodálatos kórus koncertek részese lehetett a közönség az elmúlt
években, hiszen városunkban gyakran
lépnek fel a világ távoli pontjairól érkező zenekarok, mindig nagy sikerrel.
A Delawari Egyetem kórusa az Amerikai Egyesült Államokból látogatott Magyarországra, hogy részt vegyen a Debrecenben megrendezett XXV. Nemzetközi Bartók Béla Kórusversenyen, s ehhez kapcsolódva léptek fel Gödöllőn,
Pécsett és Budapesten.
Elsőként a Gödöllői Városi Vegyeskart

hallhatta a közönség. Pechan Kornél
vezényletével egyfajta zenetörténeti
utazásra invitálták a hallgatóságot, hiszen a reneszánsztól a kortárs zenéig,
igen széles skálából állították össze műsorukat.
Az Új Liszt Ferenc Kamarakórus egyetlen, nagyobb terjedelmű művel, Johann
Sebastian Bach: Jesu, meine Freude című motettájával mutatkozott be, Erdei
Ferenc vezetésével. Csodálatos előadásukkal nemcsak a közönség, hanem a

Idegenben is otthon a Cavalettával
Július 12-16. között bajorföldön járt a
Cavaletta Női Kar. Énekeseink testvérvárosunkban,
Aichachban,
majd
Augsburgban adtak felemelő hangulatú
koncertet; az előbbiről az Aichacher
Zeitung című lapban – több hasábon –
méltató kritika jelent meg.
A vendéglátók közül többen testvérvárosunk filharmónikus zenekarában játszanak, így dr. Julius Wirnharter is,
aki kezdeményezője, fenntartója, szervezője és mozgatórugója Aichach és
Gödöllő zenei együttműködésének. A
muzsika képes átlépni a határokat, leküzdeni gátlásainkat, megnyitni szívünket egymás felé, általa valódi kapcsolatok, őszinte barátságok születnek, függetlenül attól, hogy a világ melyik pontján élünk – írja a fent említett újság.
13-án dr. Klaus Habermann polgármester köszöntötte a gödöllői vendégeket, akik az este folyamán „telttemplomos” koncertet adtak a Stadtpfarrkirchében, ahol Peter Cornelius d-moll
miséje, Annus Réka és zenekarának
magyar népzenei összeállítása, valamint

Pergolesi Stabat Matere hangzott el. Az
estről méltató kritika jelent meg az
Aichacher Zeitungban, mely többek között kiemeli a magyar kórusból áradó bizakodást és optimizmust, Danku Esz-

ternek a nőikar hangképzésébe fektetett
alapos munkáját, a kórus jó kiállását,
helyes kiejtését, a német kórusok sötét
tónusú magánhangzó használatával
szemben a Cavaletta nyílt, világos hangzását, a Stabat Mater érzékeny megszólaltatását. A cikk szerzője méltán dicséri
Kiss Anita gyönyörű szopránját a
d-moll misében, valamint a szólisták –
Reményi Anna és Ruszó Alexandra –
könnyed hangképzését, összhangját
Márton Danku István karnaggyal,

kórusok tagjainak elismerését is
kivívták.
A műsor második részében az
University of Delaware
Chorale előadását élvezhette a közönség. Műsorukban
Johannes
Brahms, Antonio Lotti,
Ko Matsuhita szerzeményei mellett bolgár népdal és kortárs szerzők
művei is elhangoztak. Ez
utóbbiak ékesen bizonyították, a kórus muzsika
terén is vannak új utak, új
megközelítések. A hangverseny zárásaként a három kórus közös
előadásában csendült fel Moses Hogan :
Hear my preyer című műve. A University of Delaware Chorale és az összetett
kórusok élén Paul D. Head karmester
állt.
Az előadás ízelítőt adott a XXV.
Nemzetközi Bartók Béla Kórusversenyből is, aminek egy másik résztvevőjét,
az
Indonéziai
Egyetem
PARAGITA Kórusát hallhatja a gödöllői közönség augusztus elsején.
jk
akik élővé tették a Stabat Mater drámáját. Zene és ember között kapcsolat született. A cikk külön foglalkozik a zongorán közreműködő Ferenczy Beátával,
aki határozottan és művészi igényességgel fogta össze Arnold Fritscher
aichachi zenekarát, mely nívós kíséretet
biztosított a Pergolesi műhöz. A koncert
másnapján a kórus hagyományőrző
fesztiválon vett részt, melyen a város
polgárai – a legifjabbakról az idősekig –
helyi népviseletben jelentek meg. A
helyszínen fellépett Annus Réka és népi
zenekara, Teszáry Bori (prímás), Mácsai Irén (kontra és gardon), valamint
Heltai Zoltán (nagybőgő). Több ezren
hallgatták végig a magyar népi kultúra
sokrétű dallamvilágának e tömény és
gazdag bemutatóját.
A körutazás befejező állomásán, Augsburgban, az evangélikus templomban
koncertezett a női kar, maroknyi, ám
áhítattal részt vevő hallgatóság előtt.
„Tiszta szemeket és sok szép akaratot
láttam, ami nekem nagyon fontos.” –
értékelte a koncert és talán az egész bajorországi turné hangulatát Márton Danku István karnagy.
g

Ma is rólunk szól a kortalan opera

Figaro házassága
Újabb bemutatóra készül a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete; Horváth Zoltán és Hábetler András rendezésében,
Horváth Gábor zenei vezetésével első alkalommal állítanak színpadra operát. Augusztus 24-én és 26-án a Művészetek Házában Mozart: Figaro
házassága című művét láthatja
majd a közönség. A Gödöllői
Fiatal Művészek Egyesülete az
elmúlt években már több zenés műfajban is bemutatta tudását, az idei előadás azonban
jóval nagyobb szabású, mint a
korábbi produkciók.
Mozart
remekművét kiváló hazai művészek közreműködésével és a
helyi művészeti csoportok
együttműködésével mutatják
be: a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral és a Cavaletta Nőikar
tagjaival.
– Szeretnénk az opera világába
bekapcsolódni, és olyanokhoz is eljuttatni ezt a csodálatos zenét, akik
tartanak ettől a műfajtól – mondta lapunknak Horváth Zoltán, az egyesület elnöke, a darab egyik rendezője.
Úgy gondolom, ez a mű kiváló lehetőséget ad arra, hogy megváltoztassuk azt a nézetet, miszerint az opera
egy unalmas, sznoboknak való műfaj.
– Ez volt a fő oka, hogy ezt a darabot választották?
– Egyrészt. Másrészt osztom azoknak a véleményét, akik a Figaro házasságát a legjobb operának tartják.
Könnyen érthető, és rólunk szól.
Szerelemről, magányról, féltékenységről, kiszolgáltatottságról, csalásról
és megbocsátásról, a mindennapos
emberi játszmáinkról.
Mindez humorral, határtalan életörömmel, nagyvonalú, bölcs derűvel.
Ráadásul, a Figaro szereplői nem legyőzhetetlen félistenek, hanem egyszerű, átlagos emberek.
Mindezek mellett szeretnénk hangsúlyozni a történet és a zene kortalanságát, ezért mai környezetbe ültetjük
át. Nagy öröm számunkra, hogy ehhez olyan kitűnő művészeket sikerült
megnyernünk, mint Herczenik An-

na, Kovács István, Fodor Beatrix,
Mester Viktória, Wiedemann Bernadett vagy Jekl László, hogy csak
néhányat emeljek ki a kitűnő előadók
közül. Azt hiszem, helyi színházi produkcióban ilyen sok, országosan és
nemzetközileg elismert, kiemelkedő
művész még nem volt egy színpadon.
Az opera műfaja új feladatot jelent
a Gödöllői Szimfonikus Zenekar számára is, tudtuk meg Horváth Gábortól, a zenekar vezetőjétől.
– Ez egész más attitűdöt kíván,
mint egy „egyszerű” zenekari mű, de
az énekesek közül többel már dolgoztunk együtt, s a 2010-ben bemutatott
Csárdáskirálynő előadás is bizonyította, a zenekar maximálisan hajlékony, rugalmas, és alkalmas erre a
feladatra.
– A szereplők között a műfaj
kiváló művészeit köszönthetjük.
Kinek az ötlete alapján kérték fel
őket?
– Hábetler András és Horváth
Zoltán tették javaslatok többségét, és
mindegyikkel egyet tudtam érteni. De
nem csak ezekben a kérdésekben
egyeztettünk, sok mindent megbeszéltünk, bár a munka java része,
az aktív próbák most kezdődnek.
– Horváth Zoltán elárulta, hogy
a mű mai környezetben játszódik
majd. Ez mit jelent az önök számára?
– Ez a modernizálás az én konzervativizmusomba belefér. Nem
érinti a zenét és a szöveget sem. Ez az
opera ma is arról szól, mint Mozart
életében: a hétköznapi emberek életének csetlés-botlásáról. Kiválóan alkalmas arra, hogy érzéssel és kellő
mértéktartással mai környezetbe helyezzük.
A Csárdáskirálynőt is együtt csináltuk, s annak a modernizálása sem
ártott a műnek.
Bízom Horváth Zoltán szakmai
hozzáértésében, és meggyőződésem,
hogy kellő érzékenységgel nyúl a műhöz. A kiváló szólisták is garanciát jelentenek arra, hogy a közönség olyan
színvonalú előadást láthat majd, ami
tovább öregbíti a gödöllői művészeti
bj
élet hírnevét.
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Gödöllői műtárgyak a New York-i MoMÁban

Nagy Sándorék és a Rubik kocka
A New York-i The Museum of
Modern Art (MoMA) 2012.
július 29. és november 5. között kiállítást rendez Century
of the Child: Growing by Design
1900-2000 (A gyerek évszázada: formatervezett fejlődés
1900-2000) címmel. A tárlaton
a Gödöllői Városi Múzeum
gyűjteményének darabjait, a
Gödöllői Művésztelep alkotóinak munkáit is bemutatják.
Egy svéd újító formatervező és társadalomtudós, Ellen Key jelentetett
meg egy könyvet 1900-ban A gyerek
évszázada címmel, ami nemzetközi
bestseller lett, és ez adja most a kiállítás kiinduló gondolatát is. Ellen Key
megjósolta, hogy a 20. században intenzív figyelemmel fordulnak majd a
gyerek felé a jog, a pszichológia, a
nevelés, az egészségügy, a művészet
területén. A MoMA kiállítása és a
hozzá kapcsolódó katalógus górcső
alá veszi a gyerek tárgyi világához
kötődő egyéni és kollektív elképzeléseket: „a jövő polgárai”-ról szóló
utópisztikus álmoktól a politikai
konfliktusok és kizsákmányolás sötét
valóságáig. A gyerekdizájn alulreprezentált és gyakran elkülönülten kezelt
terület a formatervezés történetében.
A MoMA kiállításának az az ambíciózus célkitűzése, hogy átfogó, teljes
képet adjon a 20. századi, gyerekek
részére készült dizájnról és ezt
egyúttal a progresszív tervezői gondolkodás paradigmájaként mutassa
be. A specifikusan gyerekeknek készülő munka egyedülálló szabadságot
és kreativitást jelentett, és ez segítette
az avantgarde irányzatok kialakulását.
A gyerek és a gyerekkor elmélyült
tanulmányozása paradigmát jelentett
a modern formatervezés számára is.
A kiállítás több mint száz év anyagából nyújt áttekintést: játék, öltözék,
játszótér, iskola, gyerekkórház, gyerekszoba, bútor, poszter, film, könyv
adja a kiállítás tárgyi anyagát. A gazdagon illusztrált katalógus esszéi rávilágítanak arra, hogy a korszerű formatervezés hogyan erősítette, befolyásolta a gyerek pszichikai, intellektuális, érzelmi fejlődését és fordítva: a gyerekjátékok modelljei hogyan
hatottak a kísérleti esztétikára, a dizájn fejlődésére. A szakemberek újraértékelnek néhány ikonikus nevet a

20. század formatervezésében és gazdagítják a modern dizájnról szóló narratívát. Ez a kiállítás ráirányítja a figyelmet azokra a személyekre és
azokra a projektekre, akik és amelyek
újító és átfogó dolgot alkottak a gyerekeknek szóló formatervezés terén.
A nagyméretű kiállítás hét részre
oszlik: 1. Új század, új gyerek, új művészet és dizájn. 2. Avantgarde vakáció. 3. Fény, levegő, egészség. 4. A
gyerek és az állam. 5. Újjászületés. 6.
Gépi játékok. 7. Tervezzünk jobb világot! A gödöllői műtárgyak a New
Century, New Child, New Art and
Design (Új század, új gyerek, új művészet és dizájn) című első szekcióban kerültek kiállításra. Ez a rész az
1900-tól az első világháborúig tartó
időszakot mutatja be néhány kivá-

lasztott művészeti központon (Glasgow, Bécs, Gödöllő, Chicago, Róma)
keresztül, ahol a gyerekek az érdeklődés középpontjában álltak. Ez a világjelenség a gödöllői művésztelep
tevékenységében is megfigyelhető,
hiszen ott is fontos szerepet játszott a
család, a gyerek, számos olyan festmény, grafika, kárpit, gyerekek számára készült iparművészeti termék
(kárpit, játék, ruha) található a gödöllőiek hagyatékában, amit ez a téma ihletett.
Ebből az anyagból válogatott a
New York-i bemutatóra Juliet
Kinchin, a kiállítás kurátora. Az angol művészettörténész sokáig a glasgow-i egyetem művészettörténeti tanszékének oktatója volt, ahol meg-

alapította a dekoratív művészeti és dizájntörténeti képzést. 2008-ban került
Angliából a MoMÁ-ba a Design és
Építészeti Osztály vezető kurátoraként. Szakterülete a kelet-európai
dizájn. Számos magyar vonatkozású
írása jelent meg angol nyelven, a magyar kultúra fontos szerepet játszik
szakmai- és magánéletében egyaránt.
1983 óta rendszeresen jár Magyarországra, ahol számos előadást is tartott. 2010-ben a Magyar Kultúra Követe kitüntető címet kapta a magyar
államtól. Juliet Kinchin a gödöllői
művésztelepet, az Iparművészeti Múzeum és a Gödöllői Városi Múzeum
gyűjteményét is kitűnően ismeri.
Meglátogatta a gödöllői múzeumban
a 2001-es centenáriumi, majd 2008ban a Toroczkai Wigand Ede életművét bemutató kiállítást. A Century
of the Child: Growing by
Design 1900-2000 című kiállításon a gödöllői művésztelep alkotásai és a Rubik
kocka képviseli Magyarországot. A Gödöllői Városi
Múzeum anyagából felnagyított fotón látható Nagy
Sándor festőművész és családja: felesége, Kriesch Laura és kislányuk. A fotót Koronghi Lippich Elek készítette. Nagy Sándor magyaros mintákkal hímzett rövidnadrágban, Kriesch Laura és
kislányuk reformruhában és
hímzett mellényben látható a
fotón. A hímzéseket Kriesch
Laura készítette. Vitrinben
került kiállításra a fotón szereplő kis gyerekmellény (1909),
ezenkívül Kriesch Laura Arabella
királyné című akvarellje (1911),
Mihály Rezső Bariék kalandja a
Nagy Világban című mesekönyve
(1910) és a vitrin fölötti falon helyezték el Vaszary Jánosnak a gödöllői szövőműhelyben ógobelin
technikával készült Mézeskalácsos
szőnyegét (1905). Nagy megtiszteltetés
és öröm számunkra, hogy a világ egyik
legjelentősebb múzeuma, a New York-i
MoMA kiállításra érdemesnek találja a
gödöllői művészek alkotásait és ennek
tartós nyoma marad a kiállítási katalógusban, Gödöllő hírnevét öregbítve. Ez újabb szép bizonyítéka annak,
hogy a gödöllői művésztelep városunk
egyik legjelentősebb kulturális hagyoG. Merva Mária
mánya.

Megviselték a kastély öreg növényeit a száraz évszakok

Ősszel új fák kerülnek a kastélyparkba
Több fa is kiszáradt és életveszélyessé
vált a kastély parkjában az elmúlt hónapokban, amiket a következő hetekben
eltávolítanak. A kivágott fák pótlására
már ősszel sor kerül. Az ügyben a Gödöllői Királyi Kastély az alábbi tájékoztatást tette közzé:
“A kastélypark hűséges gödöllői látogatóinak is bizonyára feltűnt, hogy a felújított területen az elmúlt két év során
több idős fa indult pusztulásnak. A kastélyt üzemeltető társaság hónapok óta,
több neves szakértő bevonásával, különböző vizsgálatok elvégeztetésével,
az illetékes hatóságokkal és a megújult
kastélypark tervezőivel, a Corvinus
Egyetem munkatársaival együttműködve próbálta kideríteni ennek okát,
megállítani a pusztulást és megmenteni
a növényeket. Sajnos azonban, minden
erőfeszítésünk ellenére ez nem járt sikerrel.
A kialakult jelenlegi helyzet több tényező együttes hatásának a következménye. A fák száradását elsősorban az
elmúlt évek aszályos csapadékhiányos
évszakai idézték elő, mely nagyban
gyengítette azok károsítókkal szembeni
ellenálló képességét. A fenyőfélék pusz-
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tulását országosan egyre több erdészet
jelzi, tavaly a Mecsekben, az idén már a
Mátrában kellett több területen emiatt
kitermelni az életveszélyessé vált fákat.
Fentiekre tekintettel, társaságunk, mint
üzemeltető az illetékes hatóságokkal
egyeztetve elindította a fák eltávolításának és pótlásának a folyamatát. Első lépésként, a fák kivágására, elszállítására,
tuskómarására, és az érintett területek
helyreállítására kerül sor.
Ezek a munkálatok két ütemben, 2012.
augusztus 1-10., valamint 27-31. között
zajlanak majd.
A tényleges munkavégzés a kastély
nyitvatartási idején kívül, hétköznap
18.00-10.00 között történik, hogy az
épület és a park látogatását ne zavarja.
Indokolt esetben sor kerülhet a park
megszokottnál korábbi bezárására, a
normál nyitvatartási rendtől eltérően.
Erről a kerti kapukon elhelyezett információs táblák fogják tájékoztatni a látogatókat és a kastélyparkon áthaladókat.
Társaságunk az őszi telepítési időszakban gondoskodik a fák pótlásáról a Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Kert- és Szabadtértervezési
Tanszékének tervei alapján, annak

érdekében, hogy a park látogatói újból a
kastélyhoz méltó környezetben sétálhassanak.
Ezúton is kifejezzük köszönetünket
mindazoknak, akik segítségünkre voltak abban, hogy a növényeket megmenthessük, ötletekkel, szakértelemmel
támogattak bennünket, hogy a fákat
életben tudjuk tartani és a folyamatot
visszafordítsuk.
Felhívjuk továbbá kedves látogatóink
figyelmét, hogy augusztus 17-én (pénteken) a kastélypark rendezvény miatt
zárva tart. További helyszíneink természetesen zavartalanul várják vendégeinket.
Megértésüket és türelmüket ezúton is
köszönjük.
Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit Kft.”

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

A máriabesnyői
székelykapu
Máriabesnyő egyik jelképévé vált az elmúlt
évtizedekben a kegyhely bejáratánál lévő
székelykapu. Az alkotást 1943-ban a Székelyföld felszabadításának
emlékére állították, Bögözy Vilmos házfőnök
ötletére. A fát Erdélyből vonattal hozták, és a helyszínen székely ácsok faragták Antal Dezső okleveles építészmérnök tervei alapján. A faragást Barabási János ácsmester vezetésével végezték. A kapu 13.610 pengőbe került,
ebből 10.550 pengő adakozásból gyűlt össze, a hiányzó összeget a zárda biztosította.
„Besnyőnek hírnevét emeli, hazafias gondolkodását bizonyítja és a kegyhely bejáratának érdekes, kellemes külsőt kölcsönöz” – így összegezte a kapuállítás indokait Bögözy Vilmos a Historia Domusban, 1943-ban.
A székelykapun eredetileg a következő felirat állt: „Máriabesnyő. Kegyhely. Épült Székelyföld felszabadulásának emlékére. 1943.” A felszentelést
Apor Vilmos szentéletű püspök végezte, aki 1945-ben vértanú halált halt.
Szintén a Historia Domusból tudjuk, hogy 1945. október 11-én a gödöllői
községháza felszólította a kapucinusokat, hogy kaparják le a székelykapu irredenta feliratát, de akkor még nem tettek eleget a felszólításnak. Később
azonban engedelmeskedniük kellett, és többé nem is került vissza
az eredeti felirat.
Bár a bazilika több
úton is megközelíthető, a búcsúra érkezők
ma is a székelykapun
át érkeznek meg a
kegyhelyre, és a stációk által szegélyezett
úton mennek fel a misére, a szabadtéri oltárhoz. A szentmise részeként megtartott körmenet is
áthalad rajta: a lefelé vezető útról visszaforduló hívek a kapu előtt megállnak, térdet hajtanak és azt követően lépnek be ismét.
Forrás: Gödöllői Városi Múzeum

Művészeti és családi programok

Zenés gödöllői nyárvége
(Folytatás az 1. oldalról)
Az érdeklődők ezt is választhatják,
így a kiállítás megtekintésével bepillantást nyerhetnek a királyné körül a
nap minden órájában szolgálatot teljesítő nemes hölgyek mindennapjaiba.
A kastély népszerűségét jól mutatja, hogy augusztus 25-én nosztalgiavonattal is el lehet majd látogatni Gödöllőre. A Nyugati-pályaudvarról induló klasszikus vonatos utazás során
gőzmozdony vontatja majd a vontatott, a látogatók muzeális kocsikból
álló szerelvényen utazhatnak. A nosztalgiavonat utasait a Gödöllői Királyi
Váróteremben “Sissi és Ferenc József” köszönti megérkezéskor. A vonat utasai a királyi kastély „Titkok,
bálok, utazások” című kiállítását is

megtekintik majd. Természetesen
nem csak a kastély ad helyet rangos
rendezvényeknek. A Művészetek Házában különleges produkció, operaelőadás várja a műfaj kedvelőit: augusztus 24-én és 26-án este a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete neves
művészek közreműködésével mutatja
be Mozart: Figaro házassága című
művét.
Nem maradnak magukra a népzene
kedvelői sem. Augusztus 18-án ismét
városunkban vendégeskednek a Külhoni Magyar Fiatalok Találkozója
résztvevői. A határokon túli művészeti csoportok augusztus 18-án a Városháza előtt színes műsorral kedveskednek a gödöllőieknek.
(Kapcsolódó írásaink a 4. és az 5. oldalon)

FELHÍVÁS
Augusztus 9-én (csütörtök) 10 órától
a zsidó ótemetőben olyan önkéntesek jelentkezését
várják, akik szívesen résztvennének a sírok
tisztításában, rendbetételében.
Jelentkezés és bővebb információ:
+36/20/3479443

jb
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Egészségesebbek azok a babák, akik kutyával vagy
macskával együtt élnek
Azok a babák, akik háziállatokkal, különösen kutyákkal élnek
egy háztartásban, kisebb valószínűséggel kapnak el légúti
fertőzéseket és ritkábban fáznak meg, derült ki egy új finn
tanulmány eredményeiből.
A közel 400 gyerek részvételével készült anyag arra az eredményre jutott,
hogy azok a babák, akik életük első
évében kutyával vagy macskával éltek egy lakásban, több mint 30 száza-

lékkal voltak egészségesebbek első
évük folyamán, mint azok, akik nem
tartottak otthon háziállatot.
A kutyákkal élő babák esetében 44
százalékkal kisebb eséllyel alakult ki

fülfertőzés, és 29 százalékkal kevesebb esetben szorultak antibiotikus kezelésre, mint háziállat nélkül élő
társaik, számolt be a kutatás
eredményeiről dr. Eija
Bergroth, a finnországi
Kuopio Egyetemi Kórház
gyerekorvosa, a tanulmány
szerzője.
“A tanulmány során az is
kiderült, hogy a macskáknak nem volt olyan erőteljes
a hatásuk a gyerekek egészségi állapota szempontjából, mint a kutyákkal
való közvetlen érintkezésnek” – tette
hozzá dr. Bergroth.
Az első életévük során a vizsgált
gyerekek 72 százalékánál jelentkezett
láz, 40 százalékuknál alakult ki fülfertőzés, 97 százalék számolt be orrfolyásról, az esetek 84 százalékában
jelentettek köhögést, és 32 százalékban számoltak be tüsszögésről. A tanulmányból az is kiderült, hogy az
esetek körülbelül felénél alkalmaztak
antibiotikumos kezelést a gyerekek
első éve során.

Eleinte a felmérésben részt vevő
gyerekek 62 százaléka élt egy háztartásban kutyával, míg 34 százalék
macskát tartott a lakásban, azonban a
tanulmány 11. hónapjára a szülők
közel kétharmada megvált a kutyától,
és a családok csaknem háromnegyede
döntött úgy, hogy búcsút mond a
macskának a kisgyerek érdekében.
Összességében tehát egyértelműen
kiderült, hogy azok a gyerekek, akik
olyan lakásban éltek, ahol kutyát
vagy macskát tartottak, egészségesebbek voltak, mint akik háziállat nélküli lakásban éltek.
life.hu

Lesz hová menniük? Eltűnhetnek a hópárducok
Aggasztó képet mutat a WWF
legújabb, éghajlatváltozásról
szóló tanulmánya. A himalájai
hópárducok élőhelyének 30
százaléka eltűnhet a globális
felmelegedés miatt. A természetes erdőhatár magasabbra
tolódása veszélybe sodorhatja
a különleges nagymacskák
fennmaradását, ami az egész
terület ökoszisztémájának felborulásához vezethet.
A WWF júniusban közzé tett kutatása
elkeserítő eredményeket mutat. A szervezet szakemberei megállapították,
hogy ha az üvegházhatású gázok kibocsátása nem csökken drasztikusan, a Himalája hegyláncain élő hópárducok élőhelye 30 százalékkal zsugorodhat.
A hópárduc veszélyeztetett faj,
melynek vadon mindössze 45006000 példánya él Földünkön, ezek
legnagyobb része Észak- és KözépÁzsia magashegységeiben, köztük a
Himalájában fordul elő. Itt a hópárducok az erdőhatár felett elhelyezkedő alpesi területeken élnek mintegy
4-5000 méter magasságban, ahol szabadon vadászhatnak zsákmányukra.
A globális felmelegedés miatt azonban a hegységek klímája megváltozik, nedvesebbé és melegebbé válik,
Elveszett kutya
Szamóca: Elveszett
július 19‐én Gödöllő
központjában ezüst‐
cser színű, 5 éves
mini Yorkshire Ter‐
rier szuka kutyánk!
Magas jutalom a
megtalálónak vagy
visszavásárolnánk!
Tel:30/914‐0927.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK
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ez pedig a természetes erdőhatár felfelé húzódását jelenti. Így az erdők
megjelenhetnek az alpesi területeken
is, ahol a hópárducok élnek, ezzel pedig kiszorítják a ragadozókat természetes élőhelyükről.
„A hópárducok csak ritkán tévednek erdős területekre, és az is ismere-

hogy fokozott nemzetközi együttműködéssel kezeljék a problémát.
A nagyragadozók jelenléte minden
élőhelyen a teljes életközösség
egyensúlyára hatással van. Így van ez
a hópárducoknál, de a hazánkban is
előforduló hiúzok esetében is. Az erdei nagyragadozók jelenléte nélkül a

tes, hogy hol húzódik az a tengerszint
feletti magasság, ahol nehézségek
árán, de képesek még életben maradni. Ha az erdőhatár olyan ütemben
húzódik felfelé, ahogy az a kutatásunkból látszik, akkor a hópárducok
hamarosan élőhely nélkül maradhatnak.” – mondta Jessica Forrest, a
WWF szakértője és a tanulmány
egyik szerzője. A
kutatók felmérték,
hogy melyek lehetnek azok a területek, ahova a hópárducok vándorolhatnak, és a legtöbb ilyen hely átnyúlik a térségben
található országok
határain,
éppen
ezért a WWF arra
kéri az érintett országok vezetőit,

növényevők száma túlságosan megnövekszik, ami az ökoszisztéma felborulását eredményezheti. Ezért van
természetvédelmi jelentősége annak,
hogy megvédjük az Északi-középhegységben élő néhány egyedet, illetve állományuk növekedését biztosítsuk. Ennek megvalósítása érdekében
indított hiúz-védelmi programot a
WWF Magyarország 2010-ben. „Idén
a tervek szerint sikerül az illegális
kilövéssel szemben is védelmet jelentő nyomkövető rendszerrel ellátnunk
egy példányt. Az eszköz segítségével
az egyed szokásairól is többet megtudunk, ami a hazai kutatásokban mérföldkő lehet.” – mondta Figeczky
Gábor, a WWF Magyarország igazgatója.
Az alapítvány fajvédelmi munkájához bárki hozzájárulhat, ha örökbefogad egy hiúzt a wwf.hu//hiuz webOrientPress Hírügynökség
oldalon!

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

Vándor, Tisza és Borbolya, a
három nagyhalászi gólyafióka
Döntöttek a madárbarátok: Vándor, Tisza
és Borbolya lesz a három nagyhalászi gólyafióka neve. A következő napokban
arra lehet tippelni a Nagyhalászi Gólyanapló weboldalán, hogy mikor repül ki az
első fiatal. A nevek versenyében egy ideig
mindhárom madárnál a “B” betűvel kezdődők vezettek. Egy idő után az 1H545
gyűrűszámú gólya esetében a Vándor
névre érkezett több szavazat, de a Babér
(1H546) és a Borbolya (1H547) megőrizte vezető helyét. Végül a hajrában
Babért behozta Tisza és a végére két szavazattal megelőzte.

A sokoldalú levendula gyógyhatása
A levendula egyike azoknak a sokoldalú
és hasznos gyógynövényeknek, amelyeket régóta használnak gyógykezelésekben. A levendula gyógynövényből
kivont illóolajakat gyógyászati célokra
alkalmazzák, úgy emberek, mint háziállatok esetében. Gyógyhatása rendkívül
magas fokú. Ugyanakkor a levendula a
szépségiparban is használt, népszerű illat.

A levendula mint természetes gyógyszer
Számos tanulmány bebizonyította, hogy
a levendula illóolajai sok betegség esetén hasznosak, például a migrén, a fejfájás, a depresszió, a szorongás, a hangulatingadozás, a félelem és a kimerültség kezelésében. A levendula terhesség
közben is használható és rájöttek, hogy
hasznos lehet az ekcéma és a bőrgyul-

A levendula illatát a kényelemmel
társítják, és az aromaterapeuták
régóta használják a depresszió és az
idegrendszeri betegségek kezelésében.
Habár a hivatalos orvostudomány
szerint az aromaterápia egy be nem
bizonyított terápia, amelynek csak
annyi az előnye, hogy látszatgyógyszer hatással rendelkezik. Egy Japánban végzett tanulmány nemrég pont
az ellenkezőjét bizonyította be. A tanulmány szerint, amely az American Chemical Society’s Journal of Agricultural
and Food Chemistry című folyóiratában
jelent meg, a linalol illatösszetevő belégzése normál szintre csökkentette a
stressz által megnövekedett fehérvérsejtek és nyiroksejtek szintjét (a fehérvérsejtek és a nyiroksejtek az immunrend-

szer fontos elemei). Arra hivatkoztak,
hogy a levendula az a növény, amely a
legnagyobb koncentrációban tartalmaz
linalolt.
A levendula eredetileg a mediterrán
térségekben volt őshonos növény. Manapság Európában, Ausztráliában és az
Amerikai Egyesült Államok déli részén
is megtalálható.
Két különböző levendulafajta létezik. A
széleslevelű levendulának széles, lapátszerű levelei vannak.
A francia levendula levelei keskenyebbek és apró, sötét virágokkal rendelkezik. A széleslevelű levendula nagyobb mennyiségű cineolt és kámfort
tartalmaz, és háromszor több olajat termel a francia levendulánál. Kevésbé
kellemes, mivel többet tartalmaz ezekből az összetevőkből, a francia levendula az illatosabb a kettő közül.

ladás kezelésében is. A levendulát továbbá mellrák, májrák és léprák kezelésére is használják.
A következő betegségek esetében is
használják a levendulát: szív palpitáció,
ízületi gyulladás, ájulás, neuralgia, szédülés, álmatlanság, epilepszia és más rohamok, reuma, izomfájdalmak, ficamok, felfúvódás, hasfájás, hányinger,
hányás, fogfájás, pattanás, sebek, kígyómarás, rekedtség, hang elvesztése, allergiák, leégés és napszúrás, tályog,
hajhullás, asztma, ótvar, rovarcsípések, kelések, égések, hűlés, bélgörcs, köhögés, hólyaghurut, fülfájás és légúti fertőzések.
A levendula élénkít, serkenti az
étvágyat és megszűnteti a felfúvódást. A levendula a fürdősóknak
az egyik fontos összetevője.
A háziállatok számára is hasznosak a levendula gyógyító tulajdonságai. Nemcsak nyugtatóként használják, hanem bolha- és tetűriasztóként
is. A levendulát az egészségügyön és a
szépségiparon kívül, a desszertek, a zselatinok, az édességek és a teák ízesítésére is használják.
A világ különböző részein salátákba is
használják. A levendula sokféle kereskedelmi cikk illatát képezi, például kölniknek, szappanoknak és piperecikkeknek. Ezt az illatot általában potpourriba, illatosítókba használják. A levendulát rovarriasztóként, molylekpe ellen
is használják a ruhák tárolásakor.
Annak ellenére, hogy az illóolajok
könnyen vegyíthetőek egymással, a levendula illóolaja legjobban cédrusfával,
zsályával, muskátlival, fenyővel, szerecsendióval és az összes fajta citrusolajjal
vegyíthető. A levendula nagyszerűen
hasznosítható aromaterápiás kezelések
során.
edenkert.hu

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Augusztus 4‐5., 9‐11 óra:
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.
Rendel: dr. Vaskó Márta
Tel.: 20‐9913‐057.
Bubó: Felnőtt, közepes termetű
kan kutyus. Kiegyensúlyozott,
kedves kutya. Akár házőrzésre,
akár családi kutyának is kiváló
lenne.

Hófehér: Agár‐labrador keve‐
rék, fiatal szuka. Nagyon ked‐
ves barátságos, kicsit tartóz‐
kodó, de hamar oldódik. Csa‐
ládi kutyának ajánljuk.

Sasi: Felnőtt, kistermetű
szuka. Nagyon barátságos,
idősek mellé, és gyerekek
mellé is ajánljuk.

Tasli: Aprócska, 2,5 hónapos,
kölyök szuka. Családi környe‐
zetbe, gyerekek mellé kitűnő
választás lenne.

Elveszett 3 hete Gödöllő Blaha részén,
a Gerle utcában 1 éves szürke-fehér
kan cica. A megtalálónak jutalom jár!
Tel.: 30/689-4237.

Augusztus 11‐12., 9‐11 óra:
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.
Rendel: dr. Varga Ferenc
Tel.: 20‐4823‐058.
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Labdarúgás – Átalakuló kerettel a megye I-ért

2012-es londoni olimpia – 157 fős a magyar csapat

A bentmaradás a cél

Még két gödöllőiért szoríthatunk

A félkészülés közepén tart a Pest
megyei I osztályú labdarúgó bajnokságra készülő Gödöllői Sport
Klub felnőtt csapata. Az új edző,
Lilik Pál irányításával készülő fiatal gödöllői alakulatnak nem lesz
egyszerű feladata az új évadban,
de a bentmaradás a cél.
A magyar labdarúgás hátországának átszervezése következtében a megyei bajnokságok igencsak átalakulnak, megerősödnek. Az idén nyáron megszűnt a
megyei I/B osztály, az itt szereplő klubok a megyei II. osztályban folytatják a
küzdelmeket és az első osztály sem menekül az átszervezés alól, ugyanis a hat
NB III-as csoportból mindössze három
marad, míg a most még két csoporttal
rajtoló NB II-ből is csak egy maradhat.
Ez azt jelenti, hogy a megyei I osztályú
bajnokságban induló 16 csapat (köztük
a Gödöllői SK) közül egyenes ágon
mindössze 6-7 csapat marad csak bent,
míg a többi kiesik. Mondhatni, nem lesz
könnyű megtartani a tagságát a GSKnak, akik a legutóbbi szezonban a 10.
helyen végeztek. A hasonló helyezés a
kiesést jelentené az idei bajnokság végén, de minden bizonnyal a klubnál ezt
nem így képzelik el. Az edzőt kérdeztük

az első tapaszatalokról, a csapat keretéről, valamint a célokról.
– Nagy meglepetés nem ért, tudtam,
hogy hova érkezem, így mondhatni, azt
tapasztaltam amire számítottam. Pozitív
a légkör mind a játékosok, mind a vezetők részéről. Elkezdtük a munkát; ami
biztos, hogy rengeteg a fiatal játékos a
keretben, és tisztában vagyok azzal,
hogy egy hosszabb folyamat lesz az
építkezés, de türelmesek vagyunk. Ami
biztos, hogy rutinos kapusunk, Sipeki
Attila távozik, de további távozóról
nincs hír, bár érkezők sem lesznek sokan.
– Milyen célokkal vág neki a csapat a
szezonnak?
– A vezetőség részéről két cél fogalmazódott meg. Egyrészt a mutatott játék
legyen közönségcsalogató, valamint a
biztos bentmaradást jelentő 6-7. hely
megszerzése a cél. Nyerő típusnak vallom magam, így minden meccsre úgy
küldöm majd fel a csapatot, hogy tegyünk meg mindedt a győzelemért. Reméljük ez szimpatikus lesz közönségünknek. Minden esetre egy jó közösséget szeretnék kialakítani, ahol megvan
az egészséges versenyhelyzet a csapaton belül, ami aztán a jó eredményekben
is megmutatkozhat.
-tl-

Futsal – Egy hónap felkészülés

Július 27-én tartották a hivatalos
megnyitóját a XXX. nyári olimpiai játékoknak (a labdarúgó torna
július 25-én kezdődött). A 157 fős
magyar csapat, élén a magyar lobogót vivő vízilabdázó Biros Péterrel hatalmas ováció közepette
vonult be sokat bírált formaruhájában a 80 ezer fő befogadására
képes Olimpiai Stadionba.
Városunk olimpkionjai közül Tóth
Kriszta asztaliteniszező élőben élhette
át a megnyitő ünnepséget, míg Deák
Nagy Marcell és Erdélyi Zsófia atléták
augusztus 1-jén, szerdán utaznak ki
Londonba.
Az olimpián 29 helyszínen, 205 nemzet,

közel 10500 sportolója küzd
majd az összesen 26 sport 39
ágában. Általános vélemény
alapján 14-16 érmet, köztük 56 aranyat várnak a szakértők a
magyar csapattól. A 2008-as
pekingi olimpián 174 fővel
vettünk részt a játékokon és 3
arany, 5 ezüst és 2 bronzéremmel, 4 negyedik, 6 ötödik és 3
hatodik hellyel zártuk, az
éremtáblázaton a 21. helyen
végeztünk. Ezt kellene túlszárnyalni,
vagy legalább megközelíteni most sportolóinknak. A részletes program megtalálható a www.mob.hu, valamint a
www.nso.hu oldalon is.
Tóth Kriszta – Meccslabdáról kapott ki asztaliteniszezőnk
A megnyitó másnapján már asztal elé is
állt az 5. olimpiáján részt vevő Tóth
Kriszta, aki az asztaliteniszezők női
egyéni mezőnyében versengett. A világranglista 84. helyén rangsorolt magyar
ikon előbb a venezuelai Fabiola Ramos
(ranglista 268.) ellen mérkőzött és nyert
hatalmas csatában, 1–3-ról felállva 4–3ra. A második fordulóban a lényegesen

Autósport – XXVII. Formula 1 ENI Magyar Nagydíj

Vállalják az NB I-et a Bikák Hamilton volt a “magyar” menő
Augusztus elején kezdi meg a felkészülést az NB I-es bajnokságra
a tavalyi kiírás bronzérmese, a
Gödöllői Bikák futsal csapata.
Sokáig kérdéses volt ugyan, hogy tudjae vállalni az első osztályú szereplést a
csapat, de végül benevezett, így az idén
is az NB I-es futsal bajnokságban vitézkedhet majd a gárda.
A Baranyai Pál edző vezetésével készülő csapat heti 3 edzéssel és körülbelül négy edzőmeccsel tervez az augusztus második felében rajtoló bajnokságra.
Kérdésünkre elmondta, hogy a csapat-

hoz biztosan érkezik két fiatal játékos,
valamint a gödöllői utánpótlásból szeretne beépíteni a felnőtt keretbe egy két
játékost.
A csapat céljai az előző bajnoki szezonhoz képest nem változtak. A kitűzött cél
ezúttal is a legjobb 5 közé kerülés, de az
edző elmondta: az előző bajnokság 3.
helyét szeretnénk még fényesebbé tenni, azaz, ha úgy adódik, akkor a döntőben láthatjuk a bajnokság végén a gödöllői futsalosokat. Megtudtuk azt is,
hogy a csapat más szisztémában fog játszani az idén, ezzel szeretnék meglepni
a mezőnyt…
-tt-

XXX. Balaton-átúszás – Tízezernél is többen

71 gödöllői a magyar tengeren
Az idén, július 7-én megrendezett Balaton-átúszás történetében most fordult elő másodszor, hogy 10 ezer főnél is többen, egészen pontosan 10187en teljesítették a Révfülöp és
Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távot.
A vállalkozó kedvűek között 71 gödöllői is nekiveselkedett a XXX. Balatonátúszásnak. Városunk sportbarátai közül immáron 20. alkalommal
teljesítette a távot Zala Tibor, míg
Szőke Antal Kopány egy híján 20szor úszta meg az 5,2 kilométeres távot. A gödöllőiek közül összetettben a
legjobban a 16 éves Palkovics Áron
úszott, aki a 25. helyen ért célba. A 71
fős gödöllői különítményből a legfiatalabb az idén a 2000-es születésű
Pintér Fruzsina volt, aki a házi versenyben a 10. legjobb időt úszta, míg
városunk legidősebb úszója az idei
évben a 66 éves Fülöp Dezső volt.
Eredmények a www.sarkany.hu honlapon megtekinthetők.
A gödöllői átúszók: Ágoston István, Bajkai Tamás,
Beck József, Beck Zsombor, Baranyi László, Béres
Szilárd, Bihari Zsolt, Bíró
Ákos, Bognár Zsolt, Dr.
Bokor András, Bokor
Gergely, Brandhuber Ákos,
Buzási Mihály, Cserven
Máté, Dr. Csikós Gellért,

Csörnyei Tamás, Czinority Miklós,
Dobos Viktor, Dóczi Tamás, Eperjesi
Katalin, Fehér Áron Péter
Dr. Fehér Krisztina, Füle Kornélia,
Füle Sándor, Fülöp Ádám, Fülöp Dezső, Gál Adrián Erik, Halász Levente,
Halla Dorina, Hamar József, Horváth
Csaba, Józsa Balázs, Kiss Andrea,
Karádi Zoltán, Keresztes Klaudia,
Krizsanyik Zoltán, Lénárt Zsolt, Lengyel Tünde, Dr. Maller László, Maul
Ferencné, Mező Helga, Mikó Éva,
Nagy Dömötör, Nagy István, Nagy
Sándor, Palkovics Áron, Pálffy Tibor,
Pásztor Gábor, Pintér Fruzsina, Ratkai Sándor, Dr. Salánki Katalin, Seregi Dominika, Seregi György, Skribek
Claudia, Switzer Nabil, Szabados
Kinga, Szabó Ottó, Szekeres Márta,
Szlifka Kata, Szőke Antal Koppány,
Szőke Tünde, Szombati Máté, Sztarenszky Magdolna, Dr. Tóth Márk
Levente, Ulrich Ádám, Vince Gitta,
Wild János, Wirnhardt Csaba, Zala
Tibor, Zámbó Miklós, Zsigri Edit. -ll-

Július 27-29. között rendezték az
idei Formula 1-es szezon mogyoródi futamát, amely immáron a
27. magyarországi fellépése volt
a száguldó cirkusznak. A 2012-es
év 11. futamát Lewis Hamilton
nyerte.

A Magyar Nagydíjat a három nap alatt
körülbelül 200 ezer néző tekintette meg
a helyszínen. Az F1-es pilóták versenyében az időmérő futamokat követően
a McLaren pilótája, Lewis Hamilton
indulhatott a Pole pozícióból. A hagyo-

mányosan az egyik legnehezebb pályának titulált Hungaroringen remek versenyt láthattak a kilátogató, valamint a
televíziók előtt szurkoló nézők, akik végül Hamilton
győzelemnek tapsolhattak (a
képen autójában). Az összetettben a pilóták rangsorában
nem változott az állás, a magyar futamon 6. helyen végző
Ferrari versenyzője, Fernando Alonso vezet (164 pont),
megelőzve a két Red Bull versenyzőt, Mark Webbert (124)

nagyobb falatnak számító tajvani Csen
Szu-ju (57.) következett. Úgy tűnt, ezt
az akadályt is átugorja Kriszta, de ezúttal elpártolt mellőle a szerencse, vagy
éppen a fáradtság felülkerekedett rajta.
Lényeg a lényeg, a gödöllői kiválóság
3–0-ás vezetésről, majd 3–3-nál, meccslabdáról kapott ki és értek véget így számára, talán ideje korán a londoni játékok.
Az első aranyat Szilágyi Áron
szerezte
Szabó Bence 20 évvel ezelőtti egyéni
kard aranya után, ismét van aranyérmesünk ebben a fegyvernemben az olimpián. Szilágyi Áron remek vívással lett
első, a döntőben 15:8-ra verte olasz ellenfelét a magyar vívó.
Cselgáncsban Ungvári Miklós ezüst,
míg Csernoviczky Éva bronzérmet szerzett.
-tl-

A gödöllői olimpikonok az
alábbi időpontban
versenyeznek:
Deák Nagy Marcell (400 méter)
augusztus 4., 11.35 ‐ 15.00
előfutam
Erdélyi Zsófia (Maratoni futás)
augusztus 5., 12.00
és világbajnoki címvédő Sebastian Vettelt (122). A konstruktőrök versenyében
a 246 pontos Red Bull Racing-Renault
vezet, a 193 pontos McLaren-Mercedes,
valamint a 192 egységgel álló LotusRenault előtt.
A magyar nagydíját nyerő Hamilton 117
ponttal a 4. helyen áll.
-li-

Kézilabda – Ismét NB I/B-s kézilabda Gödöllőn

Biztos alapok mellett megragadni, ez a cél
Mint már megírtuk a nyári szünet
elején, remek eredményt ért el a
Gödöllői Kézilabda Club felnőtt
férfi csapata, az előző NB II Keleti
csoportját nyerték úgy, hogy
mindössze egyszer kaptak ki a
bajnokság során. A bajnoki cím
az NB I/B-be való feljutást is jelentette egyben, így 20 év után az
ősszel ismét ebben az osztályban vitézkedhetnek a gödöllői
kézisek. Kétrészes írásunkban a
GKC-t mutatjuk be.
A bajnoki cím mellett, még egy remek
eredményt felmutathat a GKC, ugyanis
a 2011/2012-es szezonban, a hazai nemzeti bajnokságokba benevezett 107 kézilabda csapatból mindössze a gödöllőiek büszkélkedhetnek azzal, hogy egy
vereséggel abszolválták az évet. A jelenkori sikerekről, a közelmúltról, valamint
a következő bajnoki év kihívásairól kérdeztük a klub elnökét, Kis Kálmánt.
– Gondolom sokan, sok helyről gratuláltak már. Természetesen kijár az
elismerés, hiszen nem mindennapi év
van Önök mögött.
– Köszönjük a gratulációt, az egész csapat nevében. Azt gondolom, hogy a
srácok, a klub vezetése és a város is nagyon büszke erre az eredményre. Az út
rögös és hosszú volt, a klubot, a 90-es
évek NBI/B-s sikereit követően a régi
játékosok közül Bartos Gábor (a csapat
jelenlegi edzője) Hajdú Zoltán, és Bátori Csaba ötlete alapján szerveztük újra gyakorlatilag a semmiből. Ez idő alatt
a csapat 4 fő irányra koncentrált. A me-

gye szintű bajnokságokból a lehető leg- évben már változott és pozitív irányba
hamarabb feljebb jutni, és minél gyor- mozdult el. Bízom benne, hogy a 2012sabban visszakerülni a második vonal- 2013-as évadban már ifjúsági koroszba. Minél több gödöllői és környékbeli tályban is tudunk versenyeztetni egy
ifjúsági korú fiatallal megszerettetni ezt lány csapatot. Amennyiben a kérdése
a sportágat, kifogástalan szakmai és em- egy kicsit tágabb időhorizonton értendő,
beri kapcsolatot kialakítani a támogató- akkor el tudom képzelni, hogy a lányok
inkkal és a segítőinkkel, ide értve Gö- 2-3 éven belül ismét elérik az NB II-es
döllő Város Önkormányzatát is.
mezőnyt, és mellette az utánpótlás vonal
– Hosszú volt az út, de megérte!
is folyamatosan fejlődik.
– Ez így igaz. A klubvezetése kizárólag – Na és a férfiak?
olyan emberekből áll, akik ezt az egé- – Ez már egy más kérdés és más feladat.
szet társadalmi munkában vállalják, de Az utolsó bajnoki fordulót követően, 2természetesen ezek mellett kellet még a 3 héten keresztül a klub vezetése , Bátori
sok edzés, kitartás és az állandó éhség – Csaba elnökhelyettes, Hajdú Zoltán titnevezzük motivációnak – a sikerre. Azt kár, Markó Ignác elnökségi tag, Bartos
gondolom, a 7 év munkájának sok-sok Gábor edző, Bartos Dóra gazdasági feösszetevője az elmúlt évadban állt össze lelős, valamint néhány önzetlen segítő
egy kerek egésszé, amelynek a bajnoki és Jómagam többször leültünk tervezcím lett az eredménye.
getni, számolni mennyire lenne reális
– Már csak meg kell ragadni és él- egy NB I/B-s indulás. Abban egyhanvezni a siker ízét. Hogyan tovább?
gúan egyetértettünk, hogy annak nem
– Tekintettel arra, hogy a klubnak két látjuk értelmét, hogy elinduljunk és
szakága van, így szükségesnek tartom mondjuk félidőben „bedobjuk a törölmegemlíteni a női vonal fejlődését is. A közőt” mert nincs elég anyagi fedezet a
lányok felnőtt csapata jelenleg a Pest versenyeztetéshez.
-llmegye I osztály élményőzében van. Saj- Következő számunkban elolvashatják,
nos az elmúlt években a női vonal után- hogy végül mire jutottak a vezetők...
pótlás
képzése
a klubon
belül
nem kapott kellő figyelmet vagy
Álló sor balról jobbra: Bartos Gábor, Kiss Kálmán, Markó Ignác, Béki Nagy
energiát, Tamás, Szabó Viktor, Kmetty Ádám, Korondi Zénó, Bátori Csaba. Alsó sor:
a m e l y Nemes András, Széles Bence, Soós Zoltán, Domokos Alex, Kocsis Dávid,
ebben az Bagó Péter, Varjú Péter A siker részesei voltak még a junior csapatból:
Schmidt Hans, Bátori Bence.
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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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Visszanézhető, megállítható olimpiai
közvetítések HD-ben az Inviteltől
Újabb fejlesztés az olimpiai
szezonra – hogy teljesebb legyen az élmény.
– Az Invitel elérhetővé tette az m1 és
m2 valamint az m1 HD csatornákon
az olimpiai műsorokra is a rögzítés, a
megállítás, a visszatekerés valamint a
Tegnap TV-je funkciókat .
– Az Invitel az elmúlt hónapokban
előremutató fejlesztéseket hajtott
végre, melyekkel jelentősen átalakította portfolióját, többek közt az otthoni szórakoztatást helyezve az új
szolgáltatások középpontjába. Ennek
a folyamatnak része az új kiegészítő
funkciók megjelenése is.
– Az év végére a vállalat optikaihálózat-fejlesztési programjának köszönhetően már több mint 100 ezer
háztartás számára válnak elérhetővé a
150 Mbit/s sávszélességű internetcsomagok. Az Invitel több televíziózáshoz kötődő fejlesztést is megvalósított: 18 HD minőségű csatorna, térhatású olimpiai közvetítés az m3D
műsorában, egyre több adón elérhető
interaktív televízió funkciók, HD
DVR set-top boxok (felvehető, megállítható, visszatekerhető adás, Tegnap TV-je funkció).
Budaörs 2012. július 12. – Az Invitel
előfizetőinek az Olimpia egyetlen izgalmas pillanatáról sem kell lemondaniuk: a szolgáltató elérhetővé
tette az olimpiai műsorokra is a felvétel, a megállítás és a visszatekerés
funkciókat, így téve még teljesebbé
az otthoni televíziózás élményét.
Számos sportműsor kapcsán korábban erre eddig nem volt lehetőség
az IPTV és a digitális kábeltelevízió
szolgáltatásoknál. Júliustól az Invitel
– InviTV előfizetéssel rendelkező
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Közérdek

ügyfeleinek az m1, m2, valamint ahol
fogható, az m1 HD csatornákon is
biztosítja mindezt az olimpiai műsorok esetén is.
További pozitívum, hogy a Londoni
Olimpiai játékok esetében, szintén az
m1, m2 és m1 HD csatornákon a
Tegnap TV-je funkció előnyeit is élvezhetik majd az IPTV előfizetők.
Azaz visszanézhetik a műsorok többségét, akkor is, ha nem állították be a
felvételt előzetesen. A Tegnap TV-je
szolgáltatás több, mint 40 csatornán
érhető el az Invitel IPTV szolgáltatásában. Mindezen felül a vállalat
IPTV és digitális kábeltévé portfoliójában 18 új HD csatorna érhető
el, ez a leggazdagabb HD-kínálatot
jelenti a magyar piacon. Az Invitel
előfizetői számára hozzáférhető továbbá az internet segítségével az országon belül bárhonnan nézhető HBO
GO szolgáltatás is. Az m3D műsor
sugárzása is elkezdődött: júliustól
augusztus közepéig az Invitel egyes
hálózataiban ingyenesen elérhető a
3D-s csatorna, ahol az olimpia izgalmas eseményeit térhatásban élvezhetik a nézők. Az Invitel a jövőben is
folytatni fogja az előremutató fejlesztéseket.
Televíziózás saját időbeosztás szerint
A digitális kiegészítő funkciók biztosítása az olimpiai játékok előtt és
közben az Invitel elmúlt hónapokban
történő fejlesztéseinek eredménye. A
cég által biztosított új kényelmi

szolgáltatások segítségével a nézők
kezükbe vehetik a műsorszerkesztés
lehetőségét a nyár legnagyobb sporteseménye kapcsán is. Az Invitel célja,
hogy a lehető legmodernebb szolgáltatásokat nyújtsa ügyfeleinek, amelyhez hozzá tartozik például az is, hogy
a nézők saját időbeosztásuk szerint
izgulhassák végig a londoni olimpia
eseményeit, a magyar csapat sikereit,
vagy éppen újranézhessék a legszebb
pillanatokat. A vállalat minden fejlesztése egy célt szolgál: a lehető legmagasabb szintre emelni az otthoni
szórakoztatást, a televíziózás és az internetezés élményét.
Az Invitelről
Az Invitel Magyarország egyik vezető tele- és infokommunikációs szolgáltatója. A vállalati piacon több mint
20 ezer elégedett üzleti ügyfelet lát el
széles körű, egyedi média-, tele- és
infokommunikációs szolgáltatásokkal, míg a lakossági és kisüzleti szegmensben 750 ezer előfizetést tudhat
magáénak a digitális televízió-, az internet-, a mobilinternet- és a hangszolgáltatások piacán. Nagykereskedelmi partnereinek száma meghaladja
a 250-et. Telepontjaiban országszerte
27 helyszínen áll személyesen a lakossági ügyfelek rendelkezésére, az
üzleti partnerek munkáját pedig felkészült ügyfélmenedzserek segítik
folyamatos kapcsolattartással.
A kifogástalan minőségű szolgáltatás
és a maximális ügyfélelégedettség
biztosítása érdekében az Invitel jelenleg közel 1200 munkatársat foglalkoztat, központi irodája Budaörsön
található.
További információ: www.invitel.hu

A Gödöllői Szolgálat nyári megjelenései
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a Gödöllői Szolgálat következő
számának megjelenési időpontja:
AUGUSZTUS 15.
Ezt követően ismét visszaáll a heti megjelenési rend.
A hirdetésfelvétel az alábbiak szerint tart nyitva:
NYÁRI NYITVA TARTÁS:
Július 30-tól augusztus 3-ig zárva
Augusztus 7-től a megszokott nyitva tartási rend szerint várjuk kedves
ügyfeleinket. Megértésüket köszönjük!

Polgármesteri
fogadónap változás
Tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy
dr. Gémesi György
polgármester
fogadónapját augusztus 8‐án
tartja,
10‐12‐ig, és 14‐16 óráig.

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

Közérdekű telefonszámok
Városunk lakói gyakran tanácstalanok, milyen telefonszámon fordulhatnak segítségért.
A leggyakrabban kért számok:
ELMÜ központi hibabejelentő: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)
KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉS.: 06-28/430-562 (munkaidőben)
RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340
HÉV POLGÁRŐRSÉG: 30/621-4468
VÜSZI ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36 80 300-300
TÁVHŐ Kft.:514-096
Zöld Híd Kft.: 418-603

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, 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 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.
Augusztus 13-20-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420243.

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

07.30-tól 08.03-ig zárva!
Augusztus 6-tól a szokásos
nyitvatar-tással állunk
ügyfeleink rendelkezésére!

H irdetési elérhetőségek:

20/525-53-66, 70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.
N yitva : K : 11 – 1 6 ; S z, C s : 8 :3 0 – 1 6 ;
P : 8 :3 0 – 1 2 ; H é tfőn zárv a !
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+Mindazoknak köszönjük a részvételét, akik szeretett hozzátartozónkat BERBENKOV MIKLÓSNÉT (sz: Nagy Erzsébet) utolsó
útjára elkísérték, és fájdalmunkban osztoztak: a gyászoló család.
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
+Kazinczy körúton 1. emeleti erkélyes, 2 szobás 62m2-es lakás
egyedi fűtéssel, alacsony rezsivel eladó. Ár: 8,5M. Érd.: +36 20 55
65 464, +36 20 9971 104
+Városközpontban a Kossuth Lajos utcában 1. emeleti teljeskörűen igényesen felújított (klíma, konyhabútor, nyílászáró,
stb..) egyéni fűtéssel, alacsony rezsiköltséggel 56m2-es lakás
eladó. Irányár: 11.9M forint, Érdeklődni: 20/9279-570
+Sürgősen eladó, jó állapotú 2 szobás, erkélyes, napos, jó
fekvésű, egyedi fűtésmérős, alacsony rezsijű, palotakerti lakás.
Iár: 7,9MFt 20-772-2429
+Gödöllőn, Kossuth L.u.ban 1 szobás, 34nm-es befektetésnek is
kiváló lakás eladó Iár 6,8MFt 20-772-2429
+Sürgősen eladó lakás a szent János u-ban, 64m2, magasföldszint, beépített konyhabútor Iár:10.9Mft 20-539-1988
+Kertvárosias részen 720m2-es, összközműves, 18m-es utcafrontú telek kis bontandó házzal 12.5Mft-os áron eladó! 20-539-1988
+GÖDÖLLŐN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ 1 szintes, 2 szoba +nappalis sorház
300nm-es telekkel, kulcsrakészen 17 MFt, (beépíthető tetőtérrel)!
20-772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Óriási lehetőség! Új építésű 720nm-es telken épült, 4
lakásos sorházban, 2 szoba +nappalis, 62nm-es sorházi
lakás. Iár 15,5MFt 20-7722429
+Sürgősen eladó kertvárosban 2szoba+ konyha-étkezős, tégla, jó
állapotú kockaház eladó Iár 16 MFt 20-7722429
+PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI FEKVÉSŰ, ERKÉLYES JÓ
ÁLLAPOTÚ LAKÁS AKCIÓS IRÁNYÁRON 7,9MFt 20-8042102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új építésű nappali+ 1szobás, konyha-étkezős bruttó 55nm-es, cirkófűtéses lakás
eladó kulcsrakészen. I.ár 13,7MFt 20-7722429
+Gödöllőn sürgősen eladó gyönyörű, 740nm-es összközműves
építési telek. I.ár 11,9MFt 20-7722429
+AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba nappalis
garázs összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel kulcsrakészen
eladó 24,5MFt-ért 20-7722429
+Alkalmi vétel! Kossuth Lajos utcában részben felújított 2 szobás
lakás 7.9 MFt Irányáron eladó 20-8042102
+Sürgősen eladó Harasztban 2 szoba +nappalis, 85 nm-es, jó
beosztású, fedett kocsi beállós családi ház 500 nm-es telekkel Iár
19,7MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Szőlő utcában 2 szobás erkélyes lakás eladó, Iár: 8,5 MFt 20-8042102
+Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval,
nagy terasszal eladók 15,5MFt-tól 20-8042102
+Eladó Gödöllőn, központban másfél szobás felújított lakás Iár: 7
M FT 20-8042102
+Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfsz.i lakás
9.6MFt 20-8042102
+SÜRGŐSEN ELADÓ!! Gödöllő központjában, a Tűztorony házban
1.em-i, 45m2-es, két szobás lakás eladó ! 20-5391988
+Gödöllőn, Blahai részen jó állapotú, szigetelt, 110m2-es családi
ház, 700m2-es saroktelken eladó! Iár:30.9Mft 20-539-1988
+Gödöllőn a Kazinczy Krt.-on két szobás lakás eladó Iár: 8.8 M Ft
(20) 804-2102

+Gödöllőn Központban egyedi fűtésű felújítandó, negyedik
emeleti lakás erkéllyel 8.5Mft-os irányáron eladó! 20-5391988
+Eladó lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim részére (20) 804-2102
+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.
+ALKUKÉPESEN ELADÓ MÉRT FŰTÉSES LAKÁS!!!! Gödöllőn
Palota-kerten 63 nm-es 2 szobás átlagos állapotú, laminált parkettás lakás eladó! Iár: 7.6 Mft!!! 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.: 13.5 MFt Tel.: 0630/228-1060
+BELVÁROSI CSALÁDI HÁZ! ALKUKÉPESEN SÜRGŐSEN!
Gödöllőn Kossuth L. utca mögött eladó egy 125 nm-es, 4 szobás,
880 nm telken 1975-ben épült CSALÁDI HÁZ garázzsal!IÁr.:23.9MFt. Tel.: 0630/228-1060
+6.900,000 Ft-ért, jó állapotú, 2 szobás, összkomfortos családi
ház eladó Turán, Vasútújtelepen. Gázkonvektoros, pince van, 800
m2 telken. Tehermentes 0630/977-6665
+Teljesen felújított 110 m2-es családi ház, pincével, garázzsal BAGON. 4
szobás, nagy terasszal 784 m2 telken. 12,000,000 FT 0630/977-6665
+Budapesten, Egyetemek közelében, 65 m2, kétszobás,
gyönyörű lakás 10 éves házban eladó. Erkélyes, zöldre, udvarra
néző, gázcirkós. 19,900,000 Ft 0630/ 977-6665
+Kétszintes, kétgenerációs, kiváló állapotú ház Turán eladó
15,900,000 Ft-ért. Telek 1600 m2, összközműves, téglaépítés,
aszfaltos utcában. 0630/ 977-6665
+Tűztoronyban ELADÓ nappali+ kétszobás 66 m2-es erkélyes
lakás, konyhabútorral, extra fürdőszobával, burkolatokkal. Nagyon
alacsony rezsi! Teremgarázs, lift! 21,000,000 Ft 0630/977-6665
+Kertvárosban, a városközponthoz közel 4 lakásos társasházban
1.em. 96 nm-es, 3 szobás, felújított lakás kertrésszel, garázsépítési
lehetőséggel sürgősen eladó. Iár: 19,2 MFt. Tel: 20/965-0066
+Eladó, vagy értékkülönbözet megfizetésével elcserélhető
Domonyvölgy belterületén, a 30-as úttól 350 méterre, egy 82 nmes családi ház, 638 nm-es telekkel. Iár: 12 MFt. Érd: 30/5217005, 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
+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
+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
+Gödöllő központjában 35 nm-es konvektoros téglalakás eladó, új
nyílászárókkal. Alacsony rezsi. Iár: 7,9 MFt. Tel: 20/3238-106
+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
+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 egyedülállóan- további 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!!!
+Eladó Aszódon a kastélyban, 4 lakásos társasházban egy
53 nm-es 2 szobás összkomfortos lakás. Áron alul családi
okok miatt. Tel: 20/619-4327
+Eladó TELEK a Máriabesnyő Lakóparkban 665 nm, iár: 8,2 MFt.
Érd: 70/635-5569.
+Gödöllőn családi házat KERESÜNK 22-24 M Ft-ért, amit először
1 évre BÉRELNÉNK, UTÁNA MEGVÁSÁROLNÁNK. Belváros közeli,
Alvég, Kertváros előnyben. Tel: 30/6343-158
+Gödöllő központjában eladó 1.em. 1 szobás, 38 nm-es,
téglaépítésű, egyedi órákkal ellátott, gázkonvektoros, alacsony
rezsijű lakás. HÉV, busz állomás 5 percre. 7,8 MFt. 30/2524-929
+Budapesttől 50km-re Kartalon 3szobás családi ház főútvonal mellett
eladó. (Gázkonvektoros, telefonos.) Házhoz melléképületek, művelésre
alkalmas kert is tartozik! Buszmegálló 100m. „Stadionok” állomás
50perc alatt elérhető. Iár:9,2MFt. 20/9292-474, 70/351-7416
+Gödöllőn csendes utcában összkomfortos kertes családi ház
eladó. 06-70-2829-248
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Augusztus 04. Szombat 21h 4-es Retro akusztikus koncert (Géczi-LencsésTömpe-Kovács) 21h-ig a belépés díjtalan! 23h Retro Party-Dj Téglával de tényleg!
(A belépőjegyed a pultnál italra válthatod!) Nyári szünet miatt ZÁRVA aug.05-23-ig!
Nyitás 25-én szombaton Andrew G-vel! A trafoclub bérelhető: info@trafoclub.hu;
+36703109528 | Előzetes: 31. Péntek 22h Volt egyszer egy... Rézgombos! A lemezjátszóknál Kurucz Mihály szigorúan a '80-as évek zenéivel! (Belépés csak 500Ft!)

+Gödöllő, Kossuth L.u. 2.em. 82nm-es lakás eladó. DNy-i fekvésű,
világos, tágas, nagyon jó beosztással. 3,5 szobás, légkondis.
Beépített szekrény, beépített konyhaszekrény villanytűzhellyel, a
teremgarázsban 12nm-es kocsibeállóval. Iár: 17,8mFt.
(Kocsibeálló nélkül: 16,3MFt.) 20/9161-810
ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllő központjában három egyetemista fiú részére, egyedi
fűtésű, igényesen bútorozott lakás kiadó. 17e/fő/hó+rezsi + 2
havi kaució. Tel.: 20/5162-962
+Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+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
+Otthonos albérlet, nyugalom nagyon olcsón kiadó Gödöllőn Szent
János utcában szolid egyetemista lány(ok)nak, szoba/szobák,
mellékhelyiségek internet használatával. Tel: 20/332-5842
+Palotakerten egy szobás, 5. em., EGYEDI FŰTÉSES lakás
hosszútávra kiadó. Tel: 20/453-2057
+Kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton 60 nm-es 2 szobás, gázkonvektoros első emeleti felújított lakás hosszútávra. Tel: 30/970-7676
+Olcsó albérlet: szoba-konyha, fürdőszoba családi házban kiadó.
Buszmegálló 2 perc. Beépíthető gázlap szekrénykével együtt
eladó. Tel: 30/643-6742, 70/215-3305

+Gödöllőn hosszútávra kiadó különbejáratú 60nm-es szigetelt
lakás. 2 szoba, nagy konyha, fürdőszoba, WC, spejz, garázs,
kábeltévé, internet, külön gázóra. Házaspárnak vagy 2 nőnek, nem
kisgyermekesnek. 60.000,- +rezsi. 30/581-3827
+Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy 38 nmes frissen felújított, 1 szoba, konyhás, egyedi gázfűtéses,
összkomfortos lakás új bútorokkal berendezve. 45.000 Ft/hó
+rezsi + 2 hónap kaució Érd: 06/30/2027828
+Gödöllő központjában 1.em. 1 szobás, 38 nm-es, téglaépítésű,
egyedi órákkal ellátott, gázkonvektoros, alacsony rezsijű lakás
kiadó. HÉV, busz állomás 5 percre, 45.000,-Ft/hó, egyhavi kaució
szükséges. 30/2524-929
+75 nm-es, alacsony rezsijű lakóparki lakás hosszútávra kiadó.
70.000,-Ft/hó. Érd: 20/413-1031
+Kossuth utcai jó állapotú amerikai konyhás, hálós lakás olcsón
kiadó. Egyedi fűtés, erkély, légkondi. Tel: 70/361-0830
+Kiadó szoba fürdőszoba – konyha használattal. Tel: 20/281-3830
+Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes családi
házban, külön bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkomfortos,
bútorozott lakás /kábeltévé, internet/ 50.000.- Ft + rezsi, egy
havi kaucióval kiadó. 70/271-1543
+Másfél szobás, bútorozott, háztartási gépekkel felszerelt lakás
kiadó szeptember 1-étől a városközpontban. 48.000,-Ft +rezsi +2
havi kaució. Tel: 30/727-5523

+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
ÁLLÁS
+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.
+VILLAMOSSÁGI ÉS GÉPÉSZETI SZERELŐ Keresünk villamossági
szerelőt ÉS kommunikációképes angol nyelvtudással rendelkező villamossági, illetve gépészeti szerelőt. A feladat automatizált állattartó
technológiák villamossági és gépészeti szerelésére, szervizelésére
hazai és külföldi projekteken. Feltételek: vezérléstechnikai és villamos ismeretek és/vagy gépészeti ismeretek, jogosítvány, pozíciótól
függően kommunikációképes angol nyelvtudás. Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával várjuk a caliper@caliper.hu címre. Bővebb
információ a +36(28)510-985-ös telefonszámon.
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*Az Antal-hegy lábánál nappali + 3 szobás,
220 nm-es, újszerű, elegáns családi ház, 1
szobás külön lakrésszel 2000 nm-es, parkosított telken eladó. Irányár: 72 mFt.
*Az Újfenyvesben, új építésű nappali+4 szobás,
1292 nm-es panorámás telken családi ház 70 %os készültségben sürgősen eladó. Iár: 45 mFt.
*A központban, 150 nm-es, 5 szobás, 2. emeleti,
egyedi fűtésű, klimatizált lakás egyetemistáknak
bérbeadó. Bérleti díj: 30 ezer Ft/fő/hó+ rezsi.
*A Kossuth Lajos utcában 1. emeleti (belső
emeletes) nappali + 2 szobás, 92 nm-es, egyedi fűtésű, klimatizált lakás bérbeadó. Bérleti
díj: 120 ezer Ft/ hó+ rezsi.

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 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

Úttalan utakon felbecsülhetetlen
Dacia Duster Cool
limitált széria klímával
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távirányítású központi zár
elektromos első ablakemelők
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www.bekesi.hu | Információs vonal: 06 27 358 270, 06 29 354 087, 06 28 52 52 52

www.dacia.cz

Think big, pay little

A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2012. július 1-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig, kizárólag a Renault Crédit Prémium Plus vagy Beneﬁt pénzügyi lízingkonstrukcióval megrendelt gépjárművek esetén érvényesek. A Renault Crédit ﬁnanszírozást
az Unicredit Leasing Zrt. biztosítja. THM: 19,35-147,14%, önerőtől és futamidőtől függően. Euróalapú ﬁnanszírozás esetén a THM nem tükrözi az árfolyamkockázatot. Árfolyam: 297,5 HUF/EUR (2012. 07. 24.). A THM meghatározása az aktuális feltételek,
illetve hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. *Prémium Plus ﬁnanszírozás esetén a garancia 5 év vagy 100 000 km, a kettő közül előbb elért érték erejéig. ** Prémium Beneﬁt ﬁnanszírozás
igénybevétele esetén, a Dacia által előírt kötelező szervizbeavatkozások, az azokhoz szükséges anyagok (a motorolaj kivételével) és a munkadíj ingyenesek, kizárólag hivatalos magyarországi Dacia márkaszervizben elvégzett beavatkozások esetén.
A garancia ebben az esetben 5 év vagy 50 000 km, a kettő közül előbb elért érték erejéig. A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót és az áfát. Duster vegyes fogyasztás l/100km: 5,3-10; CO2 kibocsátás g/km: 139-185. A képen látható autó
illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, részletek márkakereskedésünkben!

VAGY 50 000 KM

BÉKÉSI–FÓT KFT.
2151 FÓT, MÓRICZ ZS. ÚT 40. TEL.: 06 27 358 270
2220 VECSÉS, FŐ ÚT 40. TEL.: 06 29 354 087
2100 GÖDÖLLŐ, DÓZSA GY. ÚT 164. TEL.: 06 28 52 52 52
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Progresszív szemüvegek
készítése a legpontosabb
mérési módszerekkel
Szemüveget vásárolni igazi kihívás. Olyan keretet
szeretnénk, amely valóban illik hozzánk, és olyan
szemüveglencsét, amely tökéletes látást biztosít
számunkra. E kettő együttes megvalósítása pedig
nem egyszerű feladat.
Boltunkban visuReal videocentírozóval mindez
könnyen megoldható. A műszer
segítségével
fényképeket és
videókat készítünk Önről a kiválasztott szemüvegkeretekben.
Életszerűen, és teljesen valósághűen a bemutatjuk, hogy a készülő szemüvegben milyen
vastag lesz a lencse, a különböző vékonyítások mellet. Számítógépen megmutatjuk,
hogy milyen lenne a szemüveg színezett lencsével, vagy mennyit jelent egy jó
tükröződésmentesítés a lencse felszínén.
Így gyerekjátékká válik a szemüvegválasztás!
És ez nem minden!
A számítógép és kamera kombinációjából álló
videocentírozó lehetővé teszi a szemvizsgálat
során a gyors, tizedmilliméter pontossággal
történő mérést.
Ahhoz, hogy a legnagyobb viselési kényelmet
érjük el szemüvegében, a pontos szemvizsgálatra és a szemüveglencse pontos becsiszolására
egyformán szükség van.
A szem pupillája elé kell, hogy kerüljön a
szemüveglencse
fókuszpontja.
Ennek
meghatározását a legtöbb látszerész üzletben
kézi feljelöléssel végzik.
Nálunk mindez rendkívül precíz, számítógépes
programmal történik, a hibalehetőség kizárásával.
Ez a pontosság különösen fontos a multifokális (progresszív), vagy a vékonyított
szemüveglencsék esetében.
Sok hozzánk betérő, kedves vásárlónktól
halljuk, hogy nem mer multifokális lencsét
vásárolni, mert azt hallotta, hogy nehéz, vagy
nem is lehet megszokni. Az ilyen problémák
hátterében általában a rosszul elkészített
szemüveg áll.
Természetesen manuális lencsefeljelöléssel is
lehet pontos szemüveget készíteni, de videocetírozó berendezéssel a hibalehetőségek
szinte nullára csökkennek.
Technikai fejlesztéseinkkel arra törekszünk,
hogy az elkészített szemüveg Önnek kiváló
látásminőséget, gyors megszokást és hosszú
évekig tartó, kényelmes viseletet biztosítson.
A videocentírozó használata nálunk alapszolgáltatás minden minőségi szemüveglencse
vásárlása esetén.
A szemvizsgálat tartalmazza a szemüveg
felírását, szemfenékvizsgálatot, és a szürke
illetve zöldhályogszűrést is.
Ráadásul, most több akciót is kínálunk!
• 20%-os kedvezmény a törésbiztos, 100%-os
UV védelmet nyújtó lencsékből!
• 20% kedvezmény a törésbiztos multifokális
lencsék árából is!

Várjuk szeretettel!
Bejelentkezés:MSE Optika
Gödöllő, Petőfi tér 3. Tel: 28/417-367

+KOZMETIKUST, MANIKŰRÖST, PEDIKŰRÖST, MŰKÖRMÖST,
MASSZŐRT keresek gödöllői központban (Petőfi tér) lévő szépségszalonomba. Ügyfélkörrel rendelkezők előnyben! Érd: 20/411-7224
+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.
+Gödöllői Biohair Hajvágószalon
legalább 3 éves munkagyakorlattal (a
szakvizsga megszerzése után) rendelkező fodrászokat keres 6 órás
állásra, alkalmazotti munkaviszonnyal.
Bérezés: fix +jutalék. Jelentkezni
 !& "! ,#/&4!* $%  $&  $ ++ )&  '(. $ 
fényképes önéletrajzzal a biohair ' $&&   '&)   !& "! %"#"$&   
  $$ '(. $  '  &"$ '(. $  & &%  %&
godollo@gmail.com email címre lehet.
  &)% & $ &% 0$5 .#/&4!* %+"$& !& !&
+Középkorú megbízható asszony
&%'(. +()  
gyakorlattal takarítói munkát keres
 **.  $$ '(. $  '
hosszútávra. Tel: 70/354-4875
'& 
+Nemzetközi gépjárművezetőket
!4 '!&-$% 4 &
keresünk „E” kat. jogosítvánnyal.
- ''('  */ %  & &   !!. '%'
Pályakezdők jelentkezését is várjuk,
- & &  '%('
nyelvtudás nem szükséges. Tel:
- & &% , $   *' & &!'&  &
+36307222900.
-   **%  %) %&) !'%' " #   %& &! 
(-$-%"
+25 - 40 év közötti jó munkabírású C- * '! $   % '(.  '! $  ,'
s jogosítvánnyal és vezetői gyakorlat- !&)  &) '   . '%'
tal rendelkező fiatalembert keresünk
- *%'+ !'%'
árukiszállításra. A munkakör fizikai
- (% )&
- '(. $   .$
munkát is magában foglal. Érd:
- '!'$   (!&$ .$
30/949-2228

+Gödöllői étterembe gyakorlott, szakképzett(!), önmagára és
munkájára egyaránt igényes, udvarias, szorgalmas eladót-felszolgálót, azonnali kezdéssel felveszünk. Jelentkezés e-mailben,
fényképes szakmai önéletrajzzal: solier@invitel.hu
+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
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SZOLGÁLTATÁS
+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű
anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
+AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK,
fagyasztók, mikrók javítása garanciával, alapáron. Este és hétvégén is!
30/522-1258

+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430341,30/211-9388.
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/5431775, E-mail:info@ili.hu
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű
csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások
irodák ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési
lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 20/423-4828,
www.interiortrans.hu
+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
+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
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg,
tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
20/4-359-650
+KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat
azonnali kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679
+FÉK – KUPLUNG ALKATRÉSZEK ÉRTÉKESÍTÉSE, JAVÍTSA –
ESZTERGÁLÁSA. Érd: 20/3303-396
+VÁLLALOK LAKÁSÁNÁL BURKOLÁS, kőműves, festés és
ácsmunkákat. Tel: 06-20-228-7674
+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
+HŰTŐGÉPJAVÍTÁS! Régi és új típusú NO-FROST rendszerű
hűtőgépek javítása hétvégén is. Tel: 30/273-9143 www.hutodoki.hu
+TAKARÍTÁST, mosást, főzést vállalok. Hétvégén és ünnepnapokon is! Tel: 20/260-9550
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi
munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunkák, kerítések
készítése, javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves munkák,
csapadékvíz elvezetés. Fakivágás. 30/402-7276
+SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, külső belső szigetelő
munkák, villanyszerelés. Tel: 30/386-4456
+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás,
recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
+Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2órán belül. 70/264-3660
+Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2órán belül. Tel: 70/264-3660
+Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 70/264-3660
+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, duguláselhárítás. 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
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+Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98

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.

EGÉSZSÉG
+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme?
Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.:
+36-30-851-8763
+Lazuljon el otthonában, vagy szalonomban! Feszültségoldó,
energetizáló olajos masszázzsal. Igény szerint házhoz is
megyek. 20/499-7306
+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

+Egy felújított 51-es SIMSON eladó. Tel: 28/413-910
EGYÉB

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

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

+Nem úgy sikerült a jegyed matekból, fizikából, kémiából,
ahogy szeretted volna? Esetleg megbuktál? Ez a legutolsó pillanat elkezdeni a felkészülést, hogy esélyed legyen a pótvizsgán. Ha jövőre javítani szeretnél idei osztályzatodon, akkor is
várlak. Hívd Karcsi bácsit. Tel: 30-908-4130.
+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OROSZ, OLASZ, SPANYOL
INTENZÍV tanfolyamok indulnak. Tanfolyamtípusok: 1.
NYELVVIZSGA felkészítő; 2. BESZÉDgyakorló, 3. KÜLFÖLDI
munkavállaláshoz és állásinterjúkra felkészítő. Anyanyelvi és
magyar diplomás tanárok. Óradíjak: 620 Ft/órától. I.L.I.
Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői u. 2., Tel: 28/511366. info@ili.hu
(Ny.sz:13-0295-04)
+NYÁRI AKCIÓS NYELVTANULÁS A STUDIO ONLINE
NYELVISKOLÁBAN! GYERE EL ÉS REGISZTRÁLJ 2 INGYENES
ANGOL ÓRÁRA MINDENFÉLE KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL!
Gödöllő, Állomás tér 5. 06/70 670 4097

+Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
+A Scherzinger német nyelvstúdió intenzív, egyhetes, projektmunkán alapuló tanfolyamot tart 10-12 éveseknek aug. 6-10
között 10-13 óráig, ára: 15.000 Ft; 13-15 éveseknek aug. 13-17
között 10-13 óráig, ára: 15.000 Ft. 16-18 éveseknek érettségire, ill. nyelvvizsgázóknak bármely vizsgára egyéni felkészítés
aug.6-17 között 8-9.30 és 15-16.30 óráig, ára: 2500 Ft/
tanóra. Jelentkezés: Scherzinger Mária 30/223 6715
+MATEKTANÁRT keres középiskolás gyermekének? Olyat, akihez szívesen jár, ahol végre megérti és egy kicsit meg is szereti
a matekot?! Nyáron is! 20/359-1196
+NÉMETTANÁR tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vállal. Tel: 30/274-1797
+NÉMET nyelv oktatása egyénre szabottan. Kezdőknek,
újrakezdőknek. Rugalmas időbeosztásban, Gödöllő központjában. Kedvező áron, hatékonyan! Tel: 0620-555-2540
ADÁS~VÉTEL
+KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+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 Gödöllőn LONGIJA 4 üt. 50 cm3-es segédmotor és
BILLIÁRD ASZTAL 2x1,5 m-es, érmével működő. Tel: 30/418-7206
+SZÁRAZ AKÁC, TÖLGY TÜZIFA ELADÓ. Gödöllőn ingyenes
kiszállítással. 20/2922-405
+Fillérekért eladó minőségi háztartási eszközök! –PB
gáztűzhely (1.000,-Ft) -10db 5L-es demizson (200,-Ft/db) -4db
50L-es üvegballon (1.000,-Ft/db) -retro csattos üveg 1, 5L-es
20db (100,-Ft/db) -50L-es szőlőprés (15EFt) –szőlődaráló
(8EFt). Bútorok: -kiváló ifjúsági szobabútor +ágy +fésülködő
asztal (45EFt) -2kerti pad +asztal (14EFt) -újszerű fotelágy
6EFt) -2ágyneműtartós kinyitható ágy (4EFt) -3db-os új gyermek szekrénysor (10EFt) -4db irodai szekrénysor (8EFt) –retro
konyhabútor (3EFt) -3db-os koloniál szekrénysor (8EFt). -5dbos nappali mahagóni szekrénysor, 2db-os kinyitható heverővel
+kisasztal +4fotel (30EFt). –Elektromos varrógép (9EFt)
–hagyományos varrógép asztalkával együtt (5EFt) -28-as, sebváltós férfi kerékpár (8EFt) –női camping kerékpár (4EFt) 2db
színes TV -52cm (8EFt/db). –Antikvár könyvek (100,-Ft/db)
–üst. 0620/225-3612
ÜDÜLÉS
+KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR! Szakképzett pedagógusok
szerveznek a nyári szünet 33. hetére, 7-12 éves gyermekek
számára, életkoruknak megfelelő, tudományos-megismerő
tevékenységre alapozó szabadidőtábort, érdekes kiegészítő
programokkal. Időpont: augusztus 13-17., reggel 8 órától 16
óráig. Helyszíne: Gödöllő, Művészetek Háza. Napi háromszori
étkezést biztosítunk meleg ebéddel. Részvételi díj: 16.000,-Ft.
Aki már részt vett és testvérekre kedvezményt biztosítunk.
Lehetőség van fél turnus látogatására is. Érdeklődés, jelentkezés: 30-210-5058

+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
+VEGYES IVARÚ sárga tojónak való 8 hetes csirke eladó.
Folyamatosan kapható. Tel: 70/215-0406
+9 hetes TARKA KISCICÁK Domonyvölgyben a „Tövis”
vendéglőtől szerető gazdira várnak. Tel: 20/965-9771, este:
28/488-178
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 15.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Balogh Balázs, Köztársaság út 62.,
Horváth Róbertné, Brassó u. 9.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Vida Sándor, Százszorszép u. 20.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Hajdú Zsófia, Alma u. 41/1.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Gáspár Ágnes, Palotakert 6., Feketéné Sipos Ildikó, Erzsébet
krt. 1.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Varga Júlia, Nyár
u. 3., Kaszab Jánosné, 3284 Tarnaméra, Malom u. 1.

Utazni jó

Berlin, az ellentétek
városa
Lassan véget ér a nyár, ideje ráhangolódnunk az őszi városlátogatásokra. Ideális úticélnak ígérkezik a
régi-új Berlin, amelyet az ellentétek
városának is nevezhetünk, hiszen a
nyugati és keleti rész egyesítése
után – megőrizve a történelmi
belvárost – óriási fejlődésnek indult és
hatalmas metropolisszá fejlődött. Számos
látnivaló és naponta körülbelül 1500 rendezvény várja a turistákat.
A város leghíresebb célpontja a Brandenburgi Kapu, mely 1989 óta Németország
egységének szimbólumává is vált.
A Reichstagot 1894-ben nyitották meg Berlinben, és egészen az 1933-as tűzvészig a
Német Birodalom parlamentjeként működött,
1999 óta pedig újra a német törvényhozás
otthona. Szinte egymás mellett található a
Berlini Dóm, az Alexander térre néző, 365
méter magas TV-torony és a kihagyhatatlan
Múzeum-sziget. Itt található az UNESCO
által a világörökség részévé nyilvánított
épületegyüttes, melynek része a világhírű
Pergamon és Bode Múzeum, melyek fő látnivalói a középkori európai szobrok kiállítása, a
bizánci művészet gyűjteménye és az érmekollekció. Mindhárom tematikus gyűjtemény nemzetközileg is kiemelkedő jelentőségű. A Potsdam téren lenyűgöző modern
építészeti megoldásokat csodálhatunk, miközben kedvünkre vásárolhatunk a hatalmas
bevásárlóközpontokban.
Augusztus 25-én „Múzeumok éjszakája”
várja a turistákat, október 11-22 között a
sötétedés után fantáziadús fényparádét rendeznek a városban.
A Berlinbe látogatókat a revük és varieték
zavarba ejtő választéka várja, de egészen
különleges élményben lehet része annak is,
aki szeretné kipróbálni milyen lenne egy
Boeing B777-et, vagy Airbus A320-at
vezetni.

Érdemes megvásárolni a Berlin Welcome
kártyát, ezzel 2 napig élvezheti egy felnőtt és
max. 3 gyermek a díjmentes közlekedést és a
kedvezményes belépőjegyeket, mindössze
5940 forintért.
Berlin jövő tavasszal a Willy Brandtról elnevezett új repülőtér megépítésével várja a
turistákat, melynek átadása némi csúszás
miatt 2013. márciusában várható. Ez lesz
Észak-Európa egyik legnagyobb légiközlekedési csomópontja, csaknem kétezer
focipályányi területet foglal el és évente 27
millió utas kiszolgálásra lesz alkalmas.
Sissy Utazási Iroda ajánlásával

