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A „Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város!” program részeként a kastély előtt
alakítottak ki új, 16 bicikli számára elegendő tárolóhelyet.
(2. old.)

www.szolgalat.com

Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Hazaérkezett a 2012-es magyar Hidden
Peak expedíció. A csapat gödöllői vezetője,
Tóth Csaba számolt be lapunknak az út
tapasztalatairól.
(4. old.)

Augusztus 20-án rendezték meg a Gyulai
István Memorial nevet viselő, 2012-es Atlétikai Magyar Nagydíjat a Puskás Ferenc
Stadionban.
(8. old.)

Hűsített a víz

Kikapcsolódás minden korosztálynak

Kánikula

Bár az időjárás még a nyarat idézi, csak néhány nap, és megkezdődnek a különböző őszi fesztiválok, koncertek, amelyek sorában egyaránt megtalálhatók a
könnyedebb kikapcsolódást ígérő rendezvények, komolyzenei
programok és családi események. A városi rendezvényeken,
a kastély, a Művészetek Háza és
a Lázár Lovaspark programjai
között minden korosztály talál
magának kellemes időtöltést.
Az őszön is túlmutató programsorozat
valósul meg a gödöllői művészeti csoportok összefogásával. A „Zeneünnep
Gödöllőn” fesztiválprogram keretében
az ifjúsági zenei együttesek, a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar „Walzer” Szalonzenekara és a Gödöllői Fiatal Művészek
Egyesületének közös koncertjére kerül
sor többek között a Zenés Pálinka Fesztiválon a Lázár Lovasprakban augusztus
31-én, és a Gödöllői Városi Fúvószenekar koncertjére szeptember 1-jén a kastélyban. A „Walzer” Szalonzenekar a
Novo Caféban is bemutatkozik, szeptember 7-ei ingyenes koncertjüket a
Belvárosi Napok előrendezvényeként
hallgathatják meg az érdeklődők.
Hagyományosan szeptember második hétvégéjén, 8-9-én kerül sor a Belvárosi Napok rendezvénysorozatra az
Alsóparkban, amelynek sztárvendége
Wolf Kati lesz, de fellép többek között

Fotó: Reményi Krisztián

Programok minden hétvégére

Az idei nyarat alig törte meg hűsítő
szellő, zápor, a hőmérő higanyszála
többször is jóval a harmincas érték
fölé emelkedett. Bár ilyenkor a legjobb vízparton, vagy árnyékban időzni, erre nem mindenkinek van lehető-

Tavaly nagy sikert aratott a Talamba Ütőegyüttes
a Napoleon Boulevard, a Budapest Ragtime Band és a Talamba Ütőegyüttes. A
gyerekeket bábelőadások, kézműves
foglalkozások várják, és ennek keretében rendezik meg a IX. Gödöllői Állatvédelmi Napokat, és a Felszállott a Páva
2012 népzenei és néptánc tehetségkutató verseny területi válogatóját is. Szeptember 15-én a kastély lesz a helyszíne az
V. Gödöllői Vadásznapnak. A lovardá-

A múlt héten ismét 40 fok körüli hőmérsékletet mértünk. A
kánikulában, mint mindig,
most is akadtak, akik gondoskodtak a felfrissülésről.

ban vadászati kiállítással várják az érdeklődőket, íjász, lovas és vadászkutya
bemutatókban gyönyörködhetnek a látogatók, a vadételek kedvelői számára
pedig a főzőverseny különlegességei jelentenek majd vonzerőt.
Szeptember 16-án Erzsébet királyné
halálnak évfordulója alkalmából Mozart
Requiemje csendül fel a kastélyban, a
„Híres Hölgyek Gödöllőn” programso-

rozat részeként. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar élén ezen az estén Gödöllő
Liszt-díjas karmestere, Gál Tamás
Érdemes Művész áll majd. Az előadás a
Nemzeti Énekkar közreműködésével
valósul meg, s olyan kiváló szólistákat
hallhat majd a közönség, mint a gödöllői Baráth Emőke (szoprán).
(folytatás az 5. oldalon)

sége. Ha valakinek a kánikulában kell
útra kelnie, jól jön egy üveg, vagy egy
pohár hűsítő víz.
A piac, a Dózsa György úti és a
vasútállomáson lévő ivókút vize mellett több felfrissülési lehetőség is adódott. A Gödöllői Lokálpatrióta Klub
képviselői és tagjai a múlt heti melegben ismét több száz palack ásványvizet osztottak szét a gyalogosok között
a déli időszakban, az Erzsébet Királyné Szálloda előtt a DMRV munkatársaitól kaphattak innivalót az arra járók, de a városházán is hideg ásványvíz várta a betérőket.
(k.r.)

A vandálok nem mentek szabadságra

Városi munkálatok nyáron
A nyári időjárás kedvezett a felújítási munkáknak. A járdák,
az utak és a vizek mentén egyaránt sok a tennivaló.

Két helyszínen is zajlik a járdafelújítás: az Isaszegi úton valamint a
Táncsics Mihály utcában a Semmelweis Ignác és a Kossuth Lajos utca
közötti szakaszon.
Folyamatos az útpadkák, az árkok
tisztítása, s ahol szükséges, szórt

technológiával javítják az útburkolat
hibáit. A javítás mellett nagy hangsúlyt kapott a burkolati jelek felújítása is, ami a hét végére fejeződik be.

Ennek során a belvárosban újrafestették többek között a hosszirányú útjeleket és harminchárom gyalogos-átkelőhely jelzéseit.
Az idei nyáron rendkívül ritkán
volt részünk az égi áldásban, ha esett,

akkor viszont nagy mennyiségű csapadék zúdult a nyakunkba. A rendkívül heves esők miatt különösen fontos a városi vízelvezető-rendszerek
karbantartása, hogy az ingatlanok veszélyeztetése nélkül biztosított legyen
a víz levonulása. A lakók partneri
együttműködésének
köszönhetően
most megkezdődött a Ganz-patak mederrendezése. Ennek során a meder
szabályozás mellett a patak környezetében lévő ágak, bokrok visszanyesésére is sor kerül, a Gébics utcai áteresz előtt egy szakaszon pedig mederburkolatot alakítanak ki. A munkák a tervek szerint szeptember közepéig tartanak.
Jó hír a kerékpárral közlekedőknek, hogy a „Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város!” program részeként

Vonatozzunk buszozás helyett!

A változások természetesen elsősorban a balatoni vonatokat érintik, az
utazási igényekhez igazodva a nyár
végétől már kevesebb szerelvényt in-

dít a vasúttársaság a tóhoz. A tapasztalatok alapján azonban ősszel is
kedvelt kerékpáros célpont a Balaton,
így továbbra is közlekednek a tó körüli nagy befogadóképességű és felújított kerékpárszállító kocsik.
A MÁV tájékoztatása szerint változásokra számíthatnak az utazók a Budapest-Nagykanizsa-Gyékényes,
a
Gyékényes-Pécs, a Vác-Diósjenő-Balassagyarmat, a Hatvan-Somoskőújfalu, a Debrecen-Sáránd-Nagykereki,
a Debrecen-Tiszalök, a Mezőtúr-Battonya, a (Budapest-) Cegléd-Szeged,
és a Kiskunfélegyháza-Szentes-Orosháza vonalon.
A változásokról az utasok
www.mav-start.hu oldalon tájékozódhatnak, illetve a helyi tarifával hívható MÁVDIREKT vonalon a
06 (40) 49 49 49-es telefonszámon is
kaphatnak bővebb felvilágosítást. Az

éves menetrend valamint a módosítások az Elvira internetes menetrendi
keresőben is az utazók rendelkezésére
állnak.
***
Módosul a közösségi közlekedésben alkalmazott díjrendszer szeptember 1-jével, az emelt szintű szolgáltatások pótjegyárai az utazási távolsággal arányosan alakulnak, az autóbuszos felár bevezetése versenyképesebbé teszi a vasúti InterCity (IC),
EuroCity (EC) járatokat, a jegyek
esetében megszűnik, a bérleteknél
azonban megmarad az 5 kilométeres
övezetű helyközi tarifa.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közölte: a közösségi közlekedés
versenyképességének javítása érdekében a vasúti utazást támogató és a

szolgáltatások színvonalához igazodó
tarifarendszer kialakítására törekszenek. Az átalakítás első lépcsőjében az
eddig egységes tarifarendszert – a
személyszállítási törvénynek megfelelően – országos, elővárosi és regionális szolgáltatásokra bontott elemek váltják fel, döntő részben változatlan díjtételekkel.
Az emelt szintű szolgáltatás nyújtó
országos vonatjáratokon (IC, EC,
EuroNight) fizetendő pótjegy díja az
utazási távolsággal arányosan, a menetjegyek övezeti besorolásához igazodva nő. A kiegészítő díj a 280 kilométernél rövidebb utazások esetében
a jelenleg jellemző 400 forintos szint
alatt marad. Így több vidéki megyeszékhely és a főváros közötti
utazás is olcsóbban tehető meg szeptembertől az IC és EC járatokon, a

új helyszíneken helyeznek el kerékpár tárolókat. A kastély előtt tizenhat bicikli számára alakítottak ki helyet, ezeket
már birtokba is vehették
az ide látogatók. A héten
a Tormay Károly Egészségügyi Központ Petőfi
Sándor utcai épületének
főbejárata
elé is új tárolók kerülnek.
A nyári idő kedvezett
a fejlesztési munkáknak,
a növényeket azonban
jelentősen megviselte a
hosszan tartó kánikula és
szárazság. A kertészeti
munkák során az elmúlt
hetekben nagy hangsúlyt
helyeztek a növények
öntözésére. Erre nagy
szükség van, mivel szemmel látható,
hogy ahol erre nincs lehetőség, a szárazság súlyosan érintette a növényállományt, főleg az idősebb fákat.
A VÜSZI Kft. kertészeti részlege
munkatársainak a parlagfű mentesítés
is sok feladatot ad. A jövő héten indul
a harmadik ütemezett, úgynevezett

allergén növényirtás az önkormányzat saját területein.
A város rendezettségén, szépítésén
sokan dolgoznak nap, mint nap.
Sajnos azonban, vannak, akik a rongálásban lelik örömüket. A városi játszótereken gyakori konfliktus forrása
a házirend be nem tartása, a nem
rendeltetésszerű
használat.
A

létesítmény kezelői és a közterület
felügyelet munkatársai gyakran kényszerülnek arra, hogy felhívják a használók figyelmét a rend betartására.
Talán ezért is döntött úgy néhány ismeretlen, hogy az alsóparki játszótéren megrongálják az erre vonatkozó
tájékoztató táblákat.
jk

Cél: a közlekedés biztonságának javítása

MÁV: véget ért a nyári menetrend

Augusztus 27-től, hétfőtől viszszaállt a vonatok közlekedésében a nyári menetrendet
megelőző, megszokott közlekedési rend; a további csatlakozási lehetőségek biztosítása, a hivatás- és a diákforgalom, illetve az év közben
felmerült regionális utasigények jobb kiszolgálása érdekében több vonalon módosul a
menetrend. Az autóbusz-közlekedésben az M1-es, M3-as és
az M5-ös autópálya viszonylatában felárat vezetnek be.

2012. augusztus 29.
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minőségi vonatokat érdemes lesz
rövidebb távú utazásokhoz is igénybe
venni.
A kezdetben korlátozott körben
bevezetendő autóbuszos felár szintén
a távolsági övezettel arányosan nő, és
olyan viszonylatokban kell megfizetni, ahol a sűrűn közlekedő vasút
magas szintű szolgáltatást biztosít,
ezáltal az autóbuszok utasai számára
valódi alternatíva.
Szeptembertől a következő útvonalakon közlekedő buszjáratokon
kell felárat fizetni: Budapest-M1
autópálya-Győr, Budapest-M1 autópálya-Szombathely,
Budapest-M3
autópálya-Nyíregyháza, BudapestM5 autópálya-Szeged.
A magasabb autóbuszos felár
bevezetésével megszűnik a vasút ver-

senyhátránya az emelt szintű szolgáltatások területén. A kedvezőbb
áraknak köszönhetően az utasok
nagyobb arányban választhatják az IC
és EC vonatokat.
A tarifarendszerek közötti feszültségek feloldása érdekében a jegyek
esetében megszűnik az 5 kilométeres
tarifa. A helyközi bérletek változatlanul kiválthatók a legalacsonyabb
díjövezetre is, így a napi rendszerességgel kis távolságra utazók kiadásai nem nőnek.
A bevezetett változtatások utasforgalomra gyakorolt hatásait a szaktárca legkorábban fél év múlva felméri,
majd a tapasztalatok alapján megteszi
az esetleg szükséges korrekciókat –
közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az MTI érdeklődésére.

Módosult a KRESZ
A kormány módosította, pontosította a KRESZ egyes rendelkezéseit azzal a céllal, hogy az előírások elsősorban ne a szankcionálásra adjanak alapot, hanem a
közlekedés biztonságát javítsák
az érthető és betartható követelmények meghatározásával.
Már augusztusban hatályba lépett a várakozási tilalom enyhítése: az út menti
ingatlan előtt a behajtást akadályozva
parkolók nem bírságolhatók, ha a megálláshoz az ingatlan tulajdonosa – vagy
az azzal rendelkezni jogosult személy –
hozzájárult.
A KRESZ szeptembertől érvényes
módosítása egyértelműen kimondja,
hogy tilos a közúti közlekedés hatósági
ellenőrzését megakadályozni, megzavarni és az ellenőrzés eredményét befolyásolni. E szabály célja, a sebességellenőrzés meghiúsítására alkalmas lézerblokkolók további terjedésének megakadályozása. Az új szabályozás ugyanakkor megengedi az ellenőrzést előrejelző eszközök alkalmazását.
További újdonság a torlódásoknál alkalmazandó biztonsági folyosó szabályozása. Szeptembertől a két vagy több
sávos autópályákon és autóutakon közlekedőknek – torlódáshoz érve – a legbelső sávban balra, míg a többi sávokban szorosan jobbra kell húzódniuk.

A forgalmat ellenőrző, útfenntartó, vagy
balesetet szenvedett személyek, műszaki hibás járművek mentését végző
gépkocsik így komolyabb fennakadás
nélkül, zökkenőmentesen haladhatnak
tovább. A felszabadult pályarészen a
megkülönböztető jelzést használó járművek is a terelővonalakat átlépve folytathatják útjukat. Az előírás a korábbi
KRESZ-módosításban megnyitott lehetőség alapján álló kocsisorok között szabályosan előre haladó motorkerékpárosok biztonságát is növeli.
A KRESZ egy ma is hatályos rendelkezésének pontosításával baleset vagy
egy gépkocsi kigyulladása esetén a nem
érintett járművek vezetői kötelesek lesznek tőlük elvárható módon segítséget
nyújtani, és ehhez a rendelkezésükre
álló elsősegélynyújtó felszerelést vagy
tűzoltó készüléket használni vagy átadni. A pontosítás nyomán a KRESZ szabályai alapján a felsorolt eszközök
hiánya egy rutinellenőrzésen nem
szankcionálható. Az elsősegélynyújtó
felszerelés vagy az előírt tűzoltó készülék nélkül közlekedő jármű vezetője
azonban egy baleset vagy tűzeset kapcsán felelősséggel tartozik a segítségnyújtás elmulasztásáért. A módosítás a
közlekedők józan belátásában bízva
csak az ésszerű és méltányos mértékben
él a bírságolás eszközével.
bj

FELHÍVÁS
A BLAHÁÉRT TÁRSASÁG 2012. szeptember 8-án 9 órától
társadalmi munkát szervez a Háziorvosi rendelő környékének rendezésére. ( Gödöllő, Blaháné u. 53. ). Várunk minden önkéntes jelentkezőt.
Kérjük, kézi szerszámot, kesztyűt hozzanak magukkal!
Dr. Bucsy László Blaháért Társaság elnöke

Pecze Dániel képviselő

MEGHÍVÓ
A BLAHÁÉRT TÁRSASÁG szeretettel várja az érdeklődőket
2012. szeptember 8-án 16 órakor a Blaháné utca névtábla
ünnepélyes avatására.
Táblaavatás helyszíne: Blaháné u. 53. ( Háziorvosi rendelő parkolója )
Meghívott vendég: Pécsi Ildikó városunk díszpolgára
Köszöntőt mond: Dr Gémesi György polgármester
Dr. Bucsy László Blaháért Társaság elnöke

Pecze Dániel képviselő
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Először lesz négy első osztály

Jön a Klebelsberg Központ
Szeptember 3-án lesz a
2012/13-as tanév első tanítási
napja. Az őszi becsengetéskor
csaknem 1,3 millió diák kezdi
meg, vagy folytatja tanulmányait nappali tagozaton a közoktatási intézményekben. Közülük mintegy 750 ezren járnak általános iskolába, 550 ezren középiskolába. Utóbbiak
sorában a szakközépiskolások
aránya a legmagasabb, ők 228
ezren vannak, míg gimnáziumba 192 ezren járnak. A pedagógusok száma 150 ezer.
Az őszi szünet október 29-től november 4-ig, a téli december 27-től 2013.
január 2-ig, a tavaszi 2013. március
28-tól április 2-ig tart. Az írásbeli
érettségi vizsgák 2013. május 6-tól
május 27-ig zajlanak. A tanév utolsó
tanítási napja 2013. június 14. lesz.
Szeptember 1-jével az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása
alatt létrejön a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, amely feladatait tankerületeken keresztül látja
el. 2013. január 1-jétől az óvodák kivételével állami fenntartásba kerülnek az oktatási intézmények. Az állami irányítás, fenntartás alapvetően
szakmai irányítást jelent, melybe beleértendő a pedagógusok és a nevelőoktató munkát közvetlenül segítők
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bérének, járulékainak központi biztosítása, bérfinanszírozás, valamint a
taneszköz-ellátás és a külső szakmai
ellenőrzés (tanfelügyelet) támogatása.

sével – azok jelenlegi státuszaiból és
tárgyi erőforrásaiból –, valamint a települési önkormányzatoknál a fenntartói feladatokat szervező és irányító
munkatársak átvételével jön létre.
A hvg.hu augusztus 14-én arról írt,
hogy „komoly információhiányban
szenvednek azok az iskolaigazgatók
és önkormányzati vezetők is, akiknek
intézményei a Klebelsberg Intéz-

Mozgás a Petőfi iskolában
A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ központból és tankerületi
hálózatból áll, melyben a megyeközponti tankerület többletfeladatokat lát
el, illetékessége a megye egész területére kiterjed.
A szaktárca közleménye szerint a
tankerületek működése nem jár többletkiadással, mivel a megyei intézményfenntartó központok átszervezé-

ményfenntartó Központ (KIK) kezelésébe kerülnek jövőre. A KIK elvileg
szeptember 1-gyel már megalakul, de
szinte még semmit nem lehet tudni a
működéséről. A hvg.hu-nak egy Pest
megyei gimnázium vezetője is arról
panaszkodott,
hogy
kollégáival
együtt „folyosói pletykákból”, egymástól, vagy – személyes kapcsolataikat bevetve – informális utakon, a

minisztériumból próbálnak tájékozódni az őket érintő változásokról. A
megkérdezettek szerint kétséges, ez a
hatalmas szervezet jövő évre hogyan
lesz működőképes.
Gémesi György polgármester szerint az önkormányzatok nem kapnak
információkat az őket érintő változásokról.
A Megyei Intézményfenntartó
Központok dolgozói esetében várhatóan lesznek elbocsátások, mert nem
automatikusan kerülnek át a munkatársak az új szervezetbe. Mint az oktatási államtitkárság a hvg.hu-nak fogalmazott, „az új struktúra feladatellátásához illeszkedően kell egyenként
megvizsgálni a MIK-ből átadottak
foglalkoztathatóságát”.
Szeptember 1-jétől felállnak a tankerületek, oda át kell venni az embereket. Nem tudjuk, milyen konstrukcióban látják el az oktatásszervezési
feladatokat és milyen forrásból. Sehol
nincs leírva, miért és mitől lesz hatékonyabb az új rendszer az eddiginél –
nyilatkozta több sajtóorgánumnak
Gémesi György.
*
A Petőfi Sándor Általános Iskola
ismét egy szokványostól eltérő, rendhagyó programmal kezdi a tanévet. A
projekthét során a gyerekekkel elsajátíttatják az eredményes tanulás módszertanát olimpiai kerettörténetbe
ágyazva. A gazdag programban olimpikonokkal való találkozó is szerepel.
A legnagyobb szenzáció szeptember
8-án 11 órától 12 óráig a Belvárosi
Napok futás programja után lesz az

iskolában, ahol szülők – vendégek –
gyerekek együtt oltják el az olimpiai
lángot, ekkor lesz a nagyszabású záróünnepség.
Az Erkel Ferenc Általános Iskolában a tanévkezdés személyi és tárgyi
feltételei adottak – tájékoztatott Putz
Norbert igazgató. Jelentősebb változás, hogy a négy logopédiai osztály a
képviselő-testület döntése révén a
Táncsics Mihály utcából a Tessedik
Sámuel utcába költözött, ahol az osztályok elhelyezésére bérelt helyiséget
az önkormányzat felújítatta. A logopédiai osztályok tanulói szeptember
3-án ott kezdik a tanévet. Az iskola
központi épületében három tanterem
kapott új linóleumburkolatot. Erre az
intézmény költségvetése nyújtott fedezetet. Az igazgató hozzátette: szeretnék a burkolatok felújítását folytatni.
A Damjanich János Általános Iskolában szeptemberben a tavalyinál
eggyel több, négy első osztály indul –
erről júniusban döntött a képviselőtestület. Szűcs Józsefné igazgató érdeklődésünkre elmondta, hogy az iskola történetében erre még nem került
sor. Hat éve indítottak először három
első osztályt. A megemelkedő tanulószám sok feladatot ad az intézménynek, nagy fokú szervezettséget igényel. Az új tanévben elsőtől ötödik
osztályig lesz minden nap testnevelés
óra. Az iskola célja a minél magasabb
neveltségi szint és tudás elérése (a
szülők bevonásával), amire biztonsággal építhetnek a tanulók későbbi
életszakaszaikban. Összeállította: L.T.

Kevesebben vagyunk és kevesebbet fogyasztunk

Az iskolakezdési támogatásról

A statisztikai mínuszok

Fontosak a részletek

Több gyermek született, de a
halálozások száma is kis
mértékben emelkedett 2012
első félévében az előző év
azonos időszakához képest –
jelentette a Központi Statisztikai Hivatal.
A KSH adatai szerint idén január és
június között 43 ezer 603 gyermek
született, ez 4,5 százalékkal több
mint egy évvel korábban; a halálozások száma pedig 66 ezer 833 volt,
ami 0,7 százalékos emelkedést jelent. A természetes fogyás 23 ezer
230 fő volt, 1453-mal kevesebb az
egy évvel korábbinál.
A nemzetközi vándorlás becsült
értékeinek pozitív egyenlege folytán az ország lakossága ténylegesen
ennél kisebb mértékben, mintegy 17
ezer fővel csökkent. Eszerint a becsült lélekszám az időszak végén 9
millió 941 ezer fő volt.
A házasságkötések száma az elmúlt évi kismértékű emelkedést követően az idei év első hat hónapjában ismét enyhén csökkenő irányt
mutatott. Összességében 2012 első
félévében 14 ezer 377 házasságot
kötöttek, ez 1,7 százalékkal maradt
el az egy évvel korábbitól – olvasható a jelentésben.
A kiskereskedelmi értékesítés júniusi volumene is 1,7 százalékkal
elmaradt az egy évvel korábbitól.
Az éves csökkenésben meghatározó
szerepet játszott az üzemanyagtöltő
állomások, valamint a bútor- és műszakicikk-üzletek eladásainak viszszaesése, miközben az élelmiszerés élelmiszer jellegű vegyes üzletek
forgalmának volumene nőtt – írja a
KSH.
A kiskereskedelmi forgalom volumene 2012. első félévében 1,1
százalékkal mérséklődött az előző
év azonos időszakához képest, ezen
belül a második negyedévben 2,3
százalékos volt a visszaesés.
Az országos kiskereskedelmi üzlethálózatban, valamint a csomagküldő és internetes kiskereskede-

lékkal mérséklődtek a májusi 3,4
százalékos esés után.
Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem 0,3
százalékkal növekedett, a nem élelmiszer-kiskereskedelem nem mutatott lényegi elmozdulást, viszont az
üzemanyag-kiskereskedelem
0,7
százalékkal növekedett, többek között az élénkülő nemzetközi turizmus hatására.

lemben 2012. júniusban 687 milliárd forint, az első félévben pedig
3.793 milliárd forint értékű forgalom realizálódott a statisztikai adatok szerint.
Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene júniusban 0,9, az év első felében 0,6 százalékkal nőtt az előző év azonos
időszakához képest.
A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene júniusban 4,2 százalékkal, az első félévben 2 százalékkal maradt el az előző
év azonos időszakitól. Júniusban a
legnagyobb mértékű csökkenés a
gyógyszer-, gyógyászati termék(11,7 százalék), valamint a bútor-,
műszakicikk-üzletekben (10,4 százalék) volt.
Mérséklődtek az eladások 6,1
százalékkal az iparcikk jellegű vegyes-, valamint 6,5 százalékkal a
használtcikk-üzletekben. Ugyanakkor stagnált a forgalom volumene a
könyv-, számítástechnika-, egyéb
iparcikküzletekben, miközben növekedtek az eladások a csomagküldő és internetes kiskereskedelemben (28,4 százalékkal), az illatszer(10,9 százalékkal), valamint a textil-, ruházati és cipőüzletekben (3,3
százalékkal).
Folytatódott az üzemanyagtöltő
állomások értékesítésének csökkenése, az eladások júniusban, illetve
az első félévben egyaránt 2,9 száza-

A KSH első negyedévi adatai szerint a kiskereskedelmi forgalom regionális megoszlásában továbbra is
Közép-Magyarország képviselte a
legnagyobb részt, aránya 38,1 százalék volt. A többi régió egyenként
8,3-11,8 százalékban részesedett a
kiskereskedelmi forgalomból.
Az első negyedévben 0,2 százalékos volt a forgalom országos növekedése: a régiók többségében emelkedett a forgalom volumene, legnagyobb mértékben Dél-Alföldön (1,6
százalék) és Közép-Dunántúlon
(1,5 százalék). Csökkenés két régióban volt: a Dél-Dunántúlon és
Észak-Magyarországon.
A KSH emlékeztet arra, hogy az
Eurostat augusztus 3-án megjelent
közleménye szerint júniusban az
eurozóna országaiban 1,2 százalékkal, az Európai Unió 27 tagállamában 0,7 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom a naptárhatástól megtisztított adatok szerint.
Júniusban az országok nem teljes
körére rendelkezésre álló adatok 11
tagállamban bővülést, kettőben
stagnálást, 9-ben csökkenést mutattak. A térség, arányukat tekintve, jelentősebb országai közül Franciaországban 0,9 százalékkal, az Egyesült Királyságban 0,6 százalékkal
nőtt, míg Németországban 0,4 százalékkal mérséklődött a kiskereskedelem volumene. A magyarországi
forgalomcsökkenés az EU-27 átlagánál nagyobb mértékű volt.

(ny.f.)

Az iskolás korú gyermekek
szüleinek komoly támogatást
jelent az Iskolakezdési támogatás, amit a munkaadók adhatnak. A gyermekek oktatásának a családokat terhelő
költségei ezzel jelentősen
csökkenthetőek.
A munkáltató a munkavállalójának, a
társas vállalkozás a személyesen közreműködő tagjának béren kívüli juttatásként, gyermekenként legfeljebb
27.900 forint iskolakezdési támogatást adhat a közoktatásban részt vevő
gyermekre, tanulóra tekintettel.
Ha adott munkavállalónak több iskolás gyereke van, akkor a munkáltató mindegyik jogosult kiskorú után
adhat támogatást. A juttatás személyenként is lehet 27 900 forintnál
több, de az afölötti részre az eho nem
10, hanem 27 százalék.
A támogatás formájáról a munkáltató dönthet: adhat boltokban levásárolható utalványt vagy pedig – és a
visszajelzések szerint ez tűnik egyszerűbbnek – kifizeti a munkavállaló
által hozott számlákat. Fontos azonban figyelni rá, mert gyakori hiba,
hogy a tankönyvről, taneszközről
vagy ruházatról szóló számlán nem a
munkavállaló nevét kell feltüntetni,
hanem a munkaadóét.
Linczmayer Szilvia, NAV adószakmai szóvivőjének a sajtóban a támogatás határideje kapcsán megjegyezte, a legtöbb iskolában szeptember
3-a a tanév kezdete, de vannak középfokú intézmények, ahol ez egy héttel

tolódik. Mindig az számít azonban,
hogy az adott iskolában mikor indul az
oktatás, és ahhoz kell hozzáadni a 60
napot, amíg a támogatás adható.
A juttatásban a családi pótlékra jogosult szülő, gyám és a vele közös
háztartásban élő házastárs is részesülhet. A juttatás értékének 1,19-szerese
után a 16 százalékos személyi jövedelemadót és a 10 százalékos mértékű
egészségügyi hozzájárulást a munkáltatónak kell megfizetnie, más közteher sem a juttatót, sem pedig a magánszemélyt nem terheli.
Idén még háromféleképpen kaphatják a dolgozók a támogatást, egy
törvénymódosítás
következtében
2013. január 1-től azonban már csak
utalvány formájában biztosíthatják a
munkáltatók. A legritkábban alkalmazott megoldás, hogy tankönyvet, taneszközt vagy ruházatot kapnak a
munkavállalók. Gyakoribb megvalósítási mód, hogy a szülők elvégzik a
bevásárlást, és a munkáltató nevére
kérnek az előbbi termékkörre vonatkozó számlát. Ezt követően a foglalkoztató térítheti ezek ellenértékét.
A legtöbben kifejezetten iskolakezdési támogatásra szóló utalványt adnak, hiszen ez kevesebb adminisztrációval jár, mint a számlák gyűjtögetése. Éppen ez volt az indoklás annak a
törvénymódosításnak is, mely 2013ban már csak ezt az utat engedi kedvező adózással megvalósítani a munkáltatóknak.
Bővebb tájékoztatás kérhető a NAV
Általános Tájékoztató Rendszerén (06(b.j.)
40/42-42-42) keresztül.

Épségben hazaérkezett a Magyar Hidden Peak Expedíció 2012

“Várnak a nyolcezresek”
Mint, ahogy arról múlt heti előzetesünkben
beszámoltunk,
épségben
hazaérkezett
a
2012-es magyar Hidden Peak
(Gasherbrum I) expedíció. A
8080 méteres hegy meghódítására szövetkezett csapat a
kedvezőtlen időjárás miatt végül “csak” valamivel 6400
méter fölé jutott, ahogy ez történt idén az összes többi nemzetközi expedícióval is. Ezzel
kapcsolatban beszélgettünk a
magyar különítmény vezetőjével, a gödöllői Tóth Csabával.

2012. augusztus 29.
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téved. Aszfalton vagy földúton lehet,
hogy jobb, de itt folyamatosan kőtörmelékeken meneteltünk naponta 8-10
órát, ami igen-igen fárasztó tud lenni.
Kezdetben még vannak fák, bokrok,
növények, víz, azután lassan elfogy a
vegetáció; 4000 méter magasság felett már csak a hó, a jég és a szikla
maradt. Európában ez már 2000 méter körül tapasztalható. Expedíciónk,
a menetelés hatodik napján elérte a
Baltoro gleccser Concordia elágazását, ami a túrázók közkedvelt célpont-

tenni, mielőtt nyugovóra tér. Sajnos,
ez néha elmarad egy sérülés, fáradtság vagy bakancsfeltörés miatt, de
utána megbosszulja magát. Egyébként a nem megfelelő akklimatizáció
sok kellemetlen következménnyel
járhat, a fejfájástól, hányingertől
kezdve, a légszomjon át, egészen a
meglehetősen veszélyes tüdő- és agyödémáig.
– Gondolom, amint felállították az
alaptábort,
elindultak
felfelé.
Akadtak nehézségek útközben?
– A feljutás rendkívül megerőltető
volt, a gleccser
– Bő két hónappal ezelőtt az előkérögtön az alaptászületekről számoltunk be, most vibort követően, az
szont kezdjük onnan, hogy eláltalános felmeleutaztak…
gedés miatt, min– Pakisztán fővárosában, Iszlámábádden korábbinál taban landoltunk, ahol csatlakozott
goltabb, széttörehozzánk még négy másik hegymászó,
dezettebb volt. A
így nyolcan vágtunk neki a továbbiakgleccserhasadékok
nak (a magyar csapat eredetileg öttagú
miatt hosszú kerülett volna, de egyiküknek szponzorálőkre,
tátongó
ciós problémák miatt sajnos itthon
Az alsó 2-es táborban, 6350 méteren, Gödöllő zászlójával mélységek átugrákellett maradnia – a szerk.). Innen elsára, vagy háznyi
buszoztunk Skarduba, ahol átvettük a ja, mivel fenséges kilátás nyílik a K2- jégfalakon való fel-le mászásra kénymég hiányzó felszerelésünket, majd re, Broad Peakre egy sor 1500 méter- szerültünk. A korábbi években megterepjárón – a csomagokkal együtt – nél magasabb sziklafalra. Innen to- szokott 4 óra helyett 11 óra alatt tetútra keltünk Askole faluba. Monda- vább haladva másnap elértük az alap- tük meg az utat az egyes táborig, ahol
nom se kell, hogy az „utak” iszonya- táborunk helyét.
5930 méteren felállítottuk sátrainkat.
tos „minőségűek”. A fordulókban – Az alaptábor a laikusok számára Egy adalék: éjszaka indultunk, mert
szinte lógtunk a hatalmas szakadékok hogyan fest?
nappal óriási a forróság, ráadásul az
felett, időnként földcsuszamlások ke- – A gleccser azon a helyen két kilo- ember ilyenkor 17-18 kg terhet cipel,
resztezték utunkat, de úgy látszik, ez méter széles, amelyet a közepén, vastag ruha van rajta, plusz a bakanott megszokott és a sofőrjeink végig hosszában, egy 200 méter széles csok, amik hágóvassal együtt vagy
teljesen nyugodtak és kedélyesek kőtörmelék, az úgynevezett moréna 3,5 kg-ot nyomnak, így mindez elég
voltak.
fedi. A többi expedícióhoz hasonlóan megterhelő a szervezet számára eb– Ezt követően mit történt?
itt állítottuk fel az alaptábort, amely ben a magasságban. Két napot töltöt– Túlélve ezt a 8-10 órás életveszé- kétszemélyes hálósátrakból, valamint tünk az egyes táborban, majd leereszlyes „szafarizást”, megérkeztünk As- a nagyobb méretű konyha- és közös- kedtünk az alaptáborba.
ségi sátrakból állt. A – Ami az Ön számára egy tornamualaptáborunk ugyan tatvánnyal ért fel…
Gleccserhasadékba szakadva
meglehetősen maga- – Való igaz. Ereszkedéskor a hőség
san, 5050 méteren elkezdte olvasztani a labilis jégformávolt, de mivel hosz- ciókat, ennek az lett a következmészan tartó, egyhetes nye, hogy kiszakadt a hóból egy kötél
túrával értük el, oda- rögzítése, én pedig egy dupla hátraérkezésünkor máris bukfenc és 8 méter zuhanás után szea k k l i m a t i z á l ó d v a rencsésen landoltam a hóban. Sikerült
voltunk ehhez a „megúsznom” egy térdszalag húzószinthez. Ha valaki- dással, ami a későbbiekben szerennek volt is éjszakán- csére nem hátráltatott semmiben.
ként egy kis lég- – A 2-es tábort mikor sikerült elérszomja, 1-2 napon niük?
kole-ba, ahol másnap már javában belül ettől is megszabadult. Arról a – Vagy egy hét múlva, de oda már
folyt a hordártoborzás; körülbelül 30- közismert jelenségről viszont meg- csak Suhajda Szilárd és én jutottunk
40 embert választott ki számunkra az győződtünk az expedíció alatt, hogy fel. A másik két társunk, Kiss János
ottani szervezőnk, Ali. Ezt követőn ha az ember 800 métert vagy ennél és Babcsán Gábor izomszakadás, ilkezdetét vette az egy hetes gyaloglás nagyobb magasságkülönbséget küzd letve ártalmatlan légúti fertőzés (ami
az alaptáborunk közelébe. A gyilkos le egy nap alatt, mielőtt lefekszik ott azért komolyabb dolog) miatt nem
kocsikázás után, aki arra gondol, aludni, érdemes egy rövid, legalább tudott velünk tartani. Tulajdonképpen
hogy a gyaloglás kényelmesebb, az kétszáz méter szintkülönbségű túrát két 2-es tábor volt – az egyiket a ka-

Gödöllői lett az év fotográfusa
Danis Jánosnak ítélték oda idén az Év Fotográfusa címet, az Év Fotóművészeti Alkotócsoportja pedig a Biatorbányi Fotóklub lett. A
kitüntetéseket a Magyar Fotográfia Napja alkalmából augusztus
26-án adták át Cegléden, a Kossuth Múzeum ünnepi rendezvényén.
Az ünnepélyes eseményhez és a Magyar Fotográfia Napjához kapcsolódva a ceglédi múzeumban augusztus 26-án megnyílt a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének (MAFOSZ) kiállítása, a 29. MAFOSZ Szalon is.
Az Év Fotográfusa címet elnyert Danis János az MTI-nek elmondta, hogy egyetemista korában kezdett el fényképezni,
és hosszú kihagyás után tíz évvel ezelőtt fordult ismét a fotózás felé. A Gödöllőn élő, ma már nyugdíjas villamosmérnök
szociofotóival és etnográfiai tárgyú képeivel aktív résztvevője a magyar és a nemzetközi fotóséletnek, városában pedig
fotográfiai stúdiót vezet. A külföldön is elismert fotós hat éve indul nemzetközi pályázatokon, ez idő alatt mintegy ezerhétszáz alkotása jelent meg, közülük százötven részesült különböző díjakban.

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

nadai-amerikai-dán expedíció állította 6250 méteren, a másikat pedig mi,
6400 méteren. Azt azért jó tudni,
hogy szükség esetén bárki használhat
egy épp üresen álló sátort ezekben a
magasságokban. Ezt mi is megtettük,
és távollétünkben a mi szálláshelyünk
is menedéket nyújtott másoknak.
– Mielőtt elindultak, említette, hogy
a lavináktól tart leginkább. Beigazolódott a félelme?
– Igen, de szerencsére nem magunkon
tapasztaltuk meg. Egy alkalommal öt
ismerősünk egy másik expedícióból,
előttünk tartott egy nappal. Ők nem jól
ítélték meg a helyzetet – lesodorta őket
egy lavina valamivel a kettes tábor felett. Szerencsére mindegyikük életben
maradt, jóllehet 400 métert sodródtak.
– Ezért döntött úgy, hogy nem próbálkozik meg a csúcstámadással?
– Ez a baleset csak fokozta a megfontoltságunkat, de alapvetően más szempont volt a döntő. Egyszerűen kiszámoltam: az időjárás katasztrofális, és
még ha azonnal jobbra fordulna, akkor
is egy sor feladat várna ránk – több,
mint 400 méter kötél rögzítése, a hármas tábor kiépítése, regenerálódás az
egyes táborban, újbóli felvonulás a hármas táborba, majd maga a csúcstámadás, és nem utolsó sorban a biztonságos
levonulás. Mindezzel már kicsúsztunk
volna a hazaindulásig hátralevő időből.

Egyike a sok száz hasadéknak

szűk két hónap alatt 11 kilót fogytam. A
gourmandok kedvéért: én itthon a szalontüdőt sem eszem meg, ott viszont a
kecsketüdő-levest is vígan lapátoltam
magamba. Emellett természetesen az
energiadús tápanyagokat részesítettük
előnyben. Nagyobb magasságokban
dehidratált élelmet fogyasztottunk, ezt
öntöttük fel olvasztott hóval, de úgy látszik, ez az „űrhajós-kaja” is kevés volt
több mint 10.000 kilokalória elégetése
mellett.
– Ha az ember összeszed ott egy sérülést, azt hogyan lehet kezelni?
–A menetelés során feldörzsölt a bakancs, „összeszedtem” egy-két vízhólyagot, aminek gyógyulása
Európában
smafu lenne. Ott másfél hónapig tartott, pedig csak egy vízhólyagról volt szó. Gábor, a társam, a fentebb említett légúti betegségtől, köhögéstől
nem tudott megszabadulni, amíg haza
nem tértünk. EgyszeBabcsán Gábor, Tóth Csaba, Suhajda Szilárd,
rűen az ilyen „betegséKiss János; háttérben a Hidden Peak
gek” nem gyógyulnak
Mára kiderült, hogy az idő később sem olyan gyorsan ebben a magasságban és
fordult jobbra, a hegymászó-szezonnak légkörben, mint nálunk.
vége, így 2012-ben senki sem tette a lá- – Mielőtt elindult, voltak-e céljai, terbát a Gasherbrum I, azaz a Hidden Peak vei?
csúcsára. Amíg a kettes táborban vára- – Három pontban állapítottam meg a
koztunk több napon át a továbbhaladás célkitűzéseimet: a minimum volt a
lehetőségére, semmilyen jelét nem ta- 6400 méteres magasság, azaz a kettes
pasztaltuk magunkon a magashegyi be- tábor elérése (ez sikerült), az optimális
tegségnek, a kondíciónk is megfelelő lett volna a 7300 méter, a maximális pevolt, a technikai felkészültségünk/fel- dig a csúcsra jutás.
készültségem is megvolt, emiatt úgy – Amikor lejött a hegyről, mit gondolt?
érzem, továbbhaladhattunk volna, de – Hogy soha többé az életemben nem
hogy meddig, azt ezúttal nem tudtuk akarok hegyet látni! Persze, amikor már
meg; az időjárás nagyobb úr volt ná- itthon letisztázódott bennem ez az időlunk.
szak, elgondolkodtam. Nem szeretem
– Egy-két laikus kérdés: például mit befejezetlenül hagyni az általam kitűettek ez idő alatt?
zött célokat, vagyis megvan az esélye
– Az étkezést az alaptáborban a pakisz- annak, hogy valamikor újra nekivágok
táni szervezők biztosították, 5000 méter e magasságnak. Várnak a nyolcezresek!
felett pedig a magunk élelmét fogyasz- (Szó van róla, hogy Tóth Csaba valamikor az
tottuk. Sajnos, az alaptábori étkezés ősz folyamán élménybeszámolót fog tartani
nem mindig volt kielégítő. Jómagam az expedícióról a gödöllőieknek – a szerk.) rk
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Szerelem három országon át
A szerelem, ez a bizonyára kivétel nélkül mindenki számára
megkerülhetetlen érzés, át
meg átszövi Fábián Janka A német lány című regényét is, akár
a korábbiakét.
A német lány, Rose csak félig német.
Franciaországban született, francia az
édesanyja. Ő, az anya, Cécile azonban tudni sem akar róla. Soha, soha
nem ismeri be, még saját magának
sem, hogy van egy lánya. Hiszen
megerőszakolták, a második világháború idején több német katona is,
ezért ki sem lehetne deríteni az apa
kilétét.
De a sors különös. Mégiscsak egy
némethez, egy bajorországi szőlősgazdához kerül Rose, ő neveli fel,
akár egy vérszerinti apánál is szeretőbb apaként. Miért éppen ő? Francia
szakot végzett a müncheni egyetemen, tolmácsként szolgált a Franciaországot megszálló német hadseregben. Ekkor ismerte meg Cécile-t, arra
viszont már nem volt sem ideje, sem
alkalma, hogy bevallja neki az érzelmeit. A lányt ért szörnyű erőszak
idején már messze, az orosz fronton
járt. Egyébként magyarországi származású, egy Baranya megyei sváb
család tagja.
Három nyelven is társalognak te-

hát az eredetileg csak a nyakába varrt,
de egyre inkább megszeretett kislánnyal. Mikor az tizennyolc éves
lesz, úgy dönt: tanuljon Párizsban.
Ott a lány az eddigieknél is regényesebb kapcsolatba kerül egy családdal. A kollégiumi szobatársnőjével, aki kezdetben a franciák ösztönös gyűlöletével viseltetik „a német
lány” iránt, később nagyon is összebarátkoznak. Rose megismeri Lucie,
vagyis becenevén Lulu jóvoltából a
családját, mely nem mondható
mindennapinak.
Feltűnik az anya is, de még inkább
annak a volt férje, aki a hasonlóság
alapján felismeri: ez a lány Cécile lánya. Azonban egyelőre nem fér a közelébe. Rose-t a barátnője családjának a férfitagjai nyűgözik le. Nem kevésbé tesz hatást ő is rájuk. Az özvegy édesapa szinte régen elhunyt feleségét látja benne. A két fiú? Mindketten rajonganak Rose-ért a maguk
módján. De egyikük érzelmei sem
olyan erősek, olyan mindent elsöprők, mint az apjuké.
A nevelőapa életébe közben ismét
beleszól a múlt. Az egyre inkább lezárt Kelet-Berlinből próbálja kimenteni a sztálingrádi csata szenvedései
közepette megismert barátját. Ezért a
jó cselekedetéért már az életével
fizet.

Rose-nak szinte csak a francia
család marad. Sajnos, ott is tragédia
következik be, melynek következtében jobbnak látja, ha távozik Párizsból. De a régi otthon, a bajor szőlősbirtok sem nyújthat a számára
megnyugvást. Budapestre költözik.
Ahol egyszer csak megjelenik a
francia családból az idősebbik fiú,
Jean-Philippe. Nem utána jött. Mint
fotóművésznek kiállítást rendeztek az
alkotásaiból a Műcsarnokban. Ám
mintha egymásra találnának Rosezal. Hogy boldogok lehetnek-e, hogy
„a német lány” révbe ér-e végre, s ha
igen, hol, nyitott kérdés marad.
(Fábián Janka: A német lány)
-nád-

Gödöllői programok minden hétvégére

Őszi fesztiválok minden korosztálynak
(Folytatás az 1. oldalról)
A fiatal művésznő, a Zeneakadémia
hallgatója, Pászthy Júlia növendéke

A Zene Világnapján, október 1-jén is
muzsika tölti be majd a Királyi Várót.
Ekkor a Cantus Ludus énekegyüttes
műsorára kerül sor, Fodor László, a

hétvégéjén tűztek volna műsorra a
Művészetek Házában. A sokak által
várt bemutató azonban elmaradt, az
előadást a tervek szerint januárban

Baráth Emőke

nyerte az innsbrucki Barokk Opera
Versenyt, s egyúttal neki ítélték a közönség-díjat is.
Két koncertet is rendeznek a közeljövőben a Királyi Váróban. Szeptember
26-án „Bach vagy Kurtág, vagy
mindkettő…?” címmel izgalmas zenei kaland várja az érdeklődőket,
amelynek során zenei „idegenvezetés” mellett Vivaldi, Bach,
Faragó Béla, Sugár Rezső, Sáry
László és Kurtág György művei csendülnek fel.

Hot Jazz Band Cantus Ludus
Klarinétosa közreműködésével.
A Cantus Ludust azonban nem csak
ekkor hallhatják az érdeklődők: szeptember 14-én, a Művészetek Háza
belső udvarán muzsikálnak, a „Zenés
Kávéházi Esték” koncert sorozat részeként (vendég: Hot Jazz Band).
A Zeneünnep Gödöllőn fesztiválprogram része lett volna Mozart:
Figaro házassága című operájának
bemutatója is, amit augusztus utolsó

tűzik műsorra. Mint azt Horváth
Zoltán, a darab rendezője lapunknak
elmondta, a bemutató hátterét pályázati forrásokból kívánták biztosítani.
Sajnos azonban ennek eredményéről
csak jóval a várt időpont után érkezett
meg a tájékoztatás. Így az átmenetileg
bizonytalan pénzügyi háttér miatt a
szervezők a későbbi előadás mellett
döntöttek.
jb

Kiállítások a Levendula Galériában

Ismét Szakrális Művészetek Hete
Egymást váltják a kiállítások a
Levendula Galériában. A Híres
Hölgyek Gödöllőn – 2012 A
Nők Éve rendezvénysorozat részét képező tárlatok részeként
kéthetente más-más művésznő mutatkozik be, de rövidesen új időszaki kiállítás is
nyílik.
A Remsey közben lévő kiállítóteremben még látható a Múzeumok Éjszakáján megnyílt Páros-játék című kiállítás, amelyben húsz művész alkotásait tekinthetik meg. Mindegyik mű
két-két alkotó keze nyomát viseli magán, akik – természetesen – más-más
művészeti ágak képviselői.

Kirakat kiállításon hétfőtől
két héten át Szentiványi
Székely Enikő gödöllői
textilművész kiállítása látható, majd Mészáros Márta egyedi készítésű könyveit (képünkön) csodálhatják meg az érdeklődők. A
művésznővel és alkotásaival már – szintén a Múzeumok
Éjszakáján
–
találkozhattak a galéria látogatói. Szeptember 15-től a GÖMB
művészeti csoport munkái lesznek
láthatóak, a Szakrális Művészetek
Hete rendezvényeihez kapcsolódva.
A nagyszabású programba nem első
alkalommal kapcsolódik be a Leven-

dula Galéria. A programsorozat idei
jelmondata: „Az igazság szabaddá
tesz”. E gondolat köré készült műveikkel lépnek a közönség elé a
GÖMB tagjai is. A kiállítást 17 órakor
Kecskés József nyitja meg.
jb
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Város-Kép

MŰALKOTÁSOK
GÖDÖLLŐN

Gödöllő a vasúti nosztalgiaturizmus térképén

Élményvonatozás – nyáron-télen
Az önkormányzat sikeres pályázata révén, a Norvég Alap
támogatásával a „Várostörténeti és kulturális szempontból
jelentős helyszínek rehabilitációja, többcélú hasznosítása”
című projekt keretében tavaly
megújult Királyi Váró feltűzte
Gödöllőt a vasúti nosztalgiaturizmus nemzetközi térképére.
A vasúttörténeti ritkaságnak számító
épület kiállításainak, kulturális programjainak sajátos hangulatot kölcsönöz a közönség számára a tegnapi és a
holnapi technológiát tükröző mozdonyok dübörgése a síneken. Immár
nem számít rendkívüli alkalomnak
egy-egy a múlt századelőt idéző szerelvény érkezése sem, mégis mindegyik esemény különlegesnek számít.
Tavasszal a világhírű Orient Expressz gördült be a városba. Augusztus 25-én is egymást érték a személysebes- és gyorsvonatok az állomáson;
egy szerelvény azonban szinte az
egész napot a második vágányon töl-

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.

Horthy István szobra

tötte – ezzel jöttek a MÁV Nosztalgia
Kft. gőzfelhős kirándulást ígérő programjának résztvevői.
Gőzmozdony helyett azonban a dízelmozdony barátok álma, a Nohab
20-as húzta a csaknem százéves vagonokból álló vonatot – értesülésünk
szerint a MÁV Nosztalgia Kft. illeté-

kesei azért nem fűtették fel a gőzöst,
hogy a rendkívüli szárazságban elkerüljék a vaspálya melletti tűz keletkezését. A pontosan, menetrend szerint
10 óra 47 perckor érkezett az utasok –
mintegy százötvenen – a Királyi Váróban és a Királyi Kastélyban folytatták az időutazást.
Nagy tetszést aratott a váró hely- és
vasúttörténeti kiállítása. Elsősorban a
hölgyek fényképezkedtek Erzsébet
királyné szobrával. Az Állomás térről
kisvonattal és panorámabusszal indulhattak tovább a kirándulók a kastélyba (a kisvonat kétszer fordult),
ahol leghíresebb műemlékünk hírneves lakói, Ferenc József és Erzsébet
királyné megszemélyesítői fogadták
őket. A MÁV Nosztalgia Kft. a legközelebb december 16-án tervez élményvonatot indítani Gödöllőre az
adventi kastélynapok megtekintésére.
Akkor már remélhetően jöhet a gőzös
is.
(l.t.)

Szent István Egyetem

A névadónak terveznek mellszobrot
A Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltára, valamint Egyetemtörténeti Bizottsága
kezdeményezésére a magyar felsőoktatás egyik meghatározó, vezető intézménye jelentőségének, egységének jelképes megjelenítésére Szent
István-mellszobor elhelyezését terve-

zi az építészetileg értékes, látványos
gödöllői főépületben.
A szobor alkotója Varga Attila fiatal gödöllői művész, európai kőfaragó mester. A mű és faragott, kazettás,
domborműves talapzata süttői mészkőből készül. Az avatás tervezett időpontja a 2012/2013. tanév kezdete.

A felmerülő költséget támogatók –
elsősorban az egyetem volt és jelenlegi polgárai – önkéntes felajánlásaiból
tervezik biztosítani. Az egyéni támogatásokat átutalással vagy csekken
tehetik meg a felajánlók. Átutalás
esetén a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-0028282639100007 számlaszámra és a „Szent
István szobor” megjelöléssel küldhetik el hozzájárulásukat. A befizetéshez csekket a könyvtár olvasószolgálatán lehet kérni.
A támogatók nevét a szobor hivatalos okiratában (esetleg a szobor talapzatán) rögzítik.
További információ:
Email: titkarsag@lib.szie.hu SZIE
és KDKL titkárság, Telefon: +3628/522-004 v. +36-28/522-000/1173
(l.t.)

A kastély parkjában található a Horthy István, mellszobra, Gách György
alkotását 1996. szeptember 14-én állították fel a két világháború között kormányzói rezidenciaként szolgáló kastély árnyas fái alatt. A felavatott fejszobor azonban jóval régebbi, fél évszázaddal gödöllői felállítása előtt készült,
ahogy az oldalára vésett szignó és dátum (Gach G 42) is tanúsítja.
Alkotója, Gách György szobrászművész nem ismert Magyarországon, mivel pályáját 1952 után az Egyesült Államokban futotta be. 1909-ben Budapesten született Gách István Lipót szobrászművész fiaként, Zala György tanítványaként. Az 1920-as évektől rendszeresen részt vett a Műcsarnok kiállításain,
és országszerte számos első világháborús emlékmű kötődik a nevéhez. Apjától
örökölt tehetsége ellenére először polgári szakmát tanult – a MALERT forgalmi
pilótája volt – majd 1935 és 1941 között a Magyar Képzőművészeti Főiskolát is
elvégezte Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrásztanár növendékeként.
Az emlékmű egy négyszögletes márvány oszlopon található fehérmárvány
márvány fejszobor, feltehetően annak az 1943-ban bronzból készített alkotásnak a másolata, amit szintén Gách György szobrászművész készített a Horthy
Miklós Nemzeti Repülő Alap megbízásából. Az eredeti bronz alkotást a Nemzeti Repülő Alap Erzsébet téri székházában állították fel. A szobor 2010-ben a
kastélypark rekonstrukciójának részeként új helyre került: a királydombi pavilon mellett induló leendő szobor-sétány tervezett vonala mentén, a Horthy Miklós által létesített medencétől nem messze kapott új helyet, elsőként a kastély
valamikori lakóit, használóit megörökítő szoborpark művei közül.
Összeállította: K.J.

Koszorúzás a Kastélyparkban

Emlékezés Horthy Istvánra
A Történelmi Vitézi Rend minden évben megemlékezik vitéz nagybányai
Horthy István kormányzóhelyettes,
tartalékos repülő-főhadnagy halálának évfordulójáról. A rend meghívására az idén is több szervezet tette
tiszteletét a rendezvényen és helyezte
el koszorúját a kastélyparkban felállított mellszobor talapzatánál.
Horthy István becsületbeli ügynek
tartotta a katonai és repülős szolgálatot, bár bevonulását annak idején az
országgyűlés ellenezte. Tragédiájának körülményei mai napig sem tisztázódtak, mivel korának egyik legképzettebb pilótája volt, társai és a
szakemberek ma sem fogadják el azo-

kat a feltételezéseket, mi szerint saját
hibájából zuhant le és vesztette életét.
A gép konstrukciós hibája szóba jöhet, de sokan ma is inkább a német
szabotázst tartják valószínűnek. Abban, hogy ez utóbbi kizárható-e, maga a kormányzó sem foglalt egyértelműen állást. A „kiskormányzó”
ugyanis – mivel nyíltan vállalta azon
véleményét, hogy Németországnak
nincs esélye a győzelemre – folyamatos német megfigyelése alatt állt.
Nem csak katonaként, hanem gazdasági szakemberként is kiváló volt: a
MÁV vezetőjeként például 5000-ről
22.000-re növelte a munkahelyek
számát.
(k.)
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Tennivalók a kertben

Külhonba szakadt a magyar gólya

A kert őszi tápanyagai

Példa nélküli! – áradozik Jürgen Kaatz német ornitológus. Lelkesedésének oka egy meggyűrűzött magyar gólya, ami a Brandenburg tartománybeli faluban, Gantikowban talált fészket – 808 kilométerre a „szülői
háztól”. Egyébként az évekig tartó, fiatalkori kóborlás után az ivarérett
madarak 70 százaléka születési helye 75 (!) kilométeres körzetébe tér
vissza.
Kaatz a Magyar Madártani Egyesülettől tudta meg, a gólyát Dabas
közelében, 2009. július 4-én gyűrűzték meg a fészkében, fiókakorában.
Hogy miért választotta új hazájául a messzi Brandenburgot? A német
szakember szerint elképzelhető, hogy a klímaváltozás okolható érte. Az
utóbbi években ugyanis egyre északabbra „tolják ki" életterüket déli
madárfajok.

Elmúlt a nyár, de ezzel nem szűntek
meg a gyep körüli teendők. Sőt, ősszel a
legcélszerűbb füvesíteni, és a már meglévő gyepfelületeket – különösen a díszpázsitokat és a tavasztól késő őszig erős
taposásnak kitett füves területeket – föl
kell készíteni a télre.
Az augusztusi lehűléssel elérkezett az új
gyep telepítésének időszaka. A talaj még
kellően meleg, és reményeink szerint a

K. B. Gy., fotó: Märkische Allgemeine

Jeladós fehér gólyák a fajvédelem szolgálatában
Az idei év száraz időjárása nem kedvezett a hazai fehér gólyáknak. Júliusban
és augusztus elején a Magyar Madártani
Egyesület (MME) és a nemzeti parkok
munkatársai szinte napi rendszerességgel fogtak be a kirepülés után legyengült, de egyébként egészséges gólyákat.
Az MME szlovák partnerszervezeteivel
közösen műholdas nyomkövetőket szerelt több fehér gólyára, hogy minél többet tudjanak meg a faj mozgásáról, feltérképezve a potenciális veszélyforrásokat.
Két madárra a Górés-tanyán, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság madárrepatriáló telepén került fel a jeladó
augusztus 23-án.
A tavalyi igen sikeres költési szezonnal
ellentétben, 2012-ben jóval kevesebb
fiókát tudtak szüleik felnevelni. A fiatal
gólyák az első kirepülés után számos
esetben nem elég erősek a fészekbe való
visszatérésre, éhen halnak, túlzott bizalmasságuk miatt ragadozó áldozatává
vállnak vagy elgázolják őket. Az első
éves madarak különösen nagy számban
pusztulnak el a kis- és középfeszültségű
elektromos hálózatokon történő áramütés miatt, valamint a vonulási útvonalon és az afrikai telelőhelyeken is szám-

talan tényező veszélyezteti őket.
A napelemes adók rendszeresen küldik
jeleiket az MME munkatársainak, sőt a
GSM modulnak köszönhetően SMS
üzenetben is képes kommunikálni a

rendszer, illetve a szakembereknek lehetőségük van alapvető beállításokat is
végrehajtani jeladón. A modern eszközök méretüknél fogva semmilyen hátrányt nem jelentenek a madárnak. Más
fajok esetében is tudjuk, hogy hatalmas
területeket járnak be hátukon az apró
eszközzel.
Patak, a július 22-én fészkéből kiesett
fehér gólya, amelyet az MME, a Bükki
Nemzeti Park és a Fővárosi Állatkert
munkatársai közösen mentettek meg és
gyógyították ki lábsérüléséből, augusz-

Igazi hungarikum!

Földikutya
Aki először lát földikutyát, azt
hiheti, hogy valamelyik tudományos-fantasztikus film egyik
szereplőjével találkozik, hiszen
ez a különleges állat elsőre valóban elég bizarr képet fest.
A földikutyának nincs szeme és hallójárata sem, életének legnagyobb részét a földben tölti, ahol hosszú fogaival ássa ki az akár 100 méteres alagútrendszert, amiben él. A faj érdekessége továbbá, hogy egyedei egymással kopogások sorozatával kommunikálnak.
A földikutya az egyedüli olyan száraz-

földi gerinces faj, mely a Kárpát-medencében alakult ki és ma is kizárólag
csak itt fordul elő, tehát igazi hungarikumnak tekinthető.
Magyarország jelenlegi területén az
általunk ismert öt alfajukból három
fordul elő. Mivel élőhelyük nem áll
védelem alatt, a kihalás veszélye fenyegeti őket. Legrosszabb helyzetben

tus 6-án kapta meg jeladóját. Románián,
Bulgárián, Törökországon, Szírián,
Izraelen és Egyiptomon keresztül mára
nagy valószínűséggel eljutott Csád területére.
A gólyák jeladós nyomkövetése a „Madárvédelem és kutatás
határok
nélkül”
(HUSK/1101/2.2.1/0336) projekt keretében, a „Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés Operatív Program 2007-2013” támogatásával valósul meg. A program célja a madár- és természetvédelem
megerősítése,
megismertetése a régió lakosságával, kutatási, állomány felmérési és
monitoring tevékenységek segítségével.
A fehér- és fekete gólyák, nagy kócsagok, parlagi sasok, bütykös hattyúk és
sirályfélék színes gyűrűs jelölése mellett, a parti- és molnárfecskékről geolokátorok segítségével, a gólyák esetében
pedig rádiótelemetriás jeladókkal és
webkamerás megfigyeléssel szeretnének a lehető legtöbbet megtudni.
A gólyák mozgását a satellitetracking.eu
oldaton lehet nyomon követni.
mme

a délvidéki földikutya van,
ennek az alfajnak a teljes állománya nem haladja meg a
300 egyedet, ebből pedig
mintegy 200 példány hazánkban él.
A délvidéki földikutya megmentésének nehéz, de kiemelten fontos feladatával
éppen ezért nekünk kell megbirkóznunk, ugyanis az állatok eltűnése nem egyszerűen országos vagy regionális kipusztulást, hanem egy emlősfaj bolygónkról történő
kihalását jelentené. Ezért nagyon fontos a napokban, Ásotthalmon indult
visszatelepítési program, amelynek
segítségével elindulhatunk a földikutyák megmentéséhez vezető úton.

dezés után juttassuk ki sekélyen bedolgozva a talajba, hogy hatását a talaj felső 1-2 centiméterében, közvetlenül a fű
kialakuló gyökereinek közelében fejthesse ki. Aki szeptemberben műtrágyázna, mert akkorra jár le az előzőleg
használt műtrágya hatástartama, javasoljuk, hogy a magas káliumtartalmú
LandscaperPro Prewinter (őszi-téli felkészítő) műtrágyát használja. Enyhe
időben akár decemberig is szórható,
amíg van gyepnövekedés. A káliummal
jól ellátott gyep jól tűri a téli fagyot, a
hóborítottságot, tavasszal gyorsabban
regenerálódik, elevenebb zöld színnel
edenkert.hu
indul.

Parlagfűveszély!

haziallat.hu

Húzza ki gyökerestől!

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

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

csapadék is megérkezik majd, amit
egyelőre öntözéssel kell, hogy pótoljunk.
A gyep minőségét nagyban befolyásolja az elvetett fűmagkeverék minősége. Az Everris
csúcsminőségű gyepműtrágyái
mellé már saját nemesítésű fűfajtákból álló, korszerű, csúcsminőségű keverékeket is kínál.
Az Everris LandscaperPro fűmagkeverékek az európainál
sokkal szigorúbb amerikai
szabványnak felelnek meg, azaz magasabb csírázási és tisztasági százalékokkal rendelkeznek.
A kert adottságai nem mindenütt egyformák. Vannak naposabb, árnyékosabb
részek, intenzíven használt, illetve díszítő jellegű gyepek. Az Everris LandscaperPro fűmagkeverékek minden körülményre kínálnak megoldást. A LandscaperPro Performance magas minőségű sport jellegű keverék, kiváló taposás
tűrő és regenerálódó-képességgel. A
LandscaperPro Sun&Shade keverék jól
ellenáll a szélsőséges fényviszonyoknak. Tűző napot és árnyékot egyaránt
kiválóan tűri, ezért olyan területekre javasoljuk, ahol ezek váltakozhatnak. A

LandscaperPro Finesse a díszpázsitok,
finom szerkezetű luxusgyepek kialakítására kiváló. Tavaszi újdonságunk a
LandscaperPro Supreme, amely ideális
választás akkor, ha ön egyszerre szeretne strapabíró és nagy díszítő értékű gyepet otthona kertjében. A frissen vetett fűre rövid időn belül kemény időszak köszönt, ezért célszerű a gyökerek megerősítését, és a gyors kelést megfelelő
műtrágyával is támogatni. Erre
az Everris LandscaperPro
Newgrass starter gyepműtrágya
ajánlott. Magas foszfortartalmának és egyenletes, lassított tápanyag-szolgáltató képességének (8-10 hetes hatástartam) köszönhetően a fű gyorsabban és erőteljesebben gyökeresedik. A gyepstarter műtrágya használatával a fű akár 1014 nappal hamarabb kikel, így
erős gyökérzettel telelhet, és tavasszal
gyorsabban indulhat fejlődésnek. 20-30
g/m2 adagban, közvetlenül a terepren-

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

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

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

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Szeptember 1‐jén és 2‐án:
9‐11 óráig:
Csöpi: Fiatal, keverék szuka. Saj‐
nos más kutyákkal nem jön ki,
így egyedüli kutyának ajánljuk.
Augusztus 16‐án került be, így
az eredeti gazdi jelentkezését is
várjuk.

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

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

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.
Augusztus 21-én találtuk a képen
látható tacskó hölgyet. Gazdáját
keressük! Tel.: 70-28196555

Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos
Tel.: 20‐4823‐058.
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Sport

Labdarúgás – Felemás gödöllői focirajt

Röplabda – A felkészülés jegyében

A GSK I kikapott, a GSK II nyert

Szeptember az edzőmeccsek hónapja

Elkezdődött a Gödöllői Sport
Klub felnőtt labdarúgó csapata
számára a 2012/2013-as labdarúgó idény. Lilik Pál együttese
idei első fellépésén, Hévízgyörkön vizitált és kapott ki simán,
így nem sikerült ponttal kezdenie a Pest megyei I. osztályú
bajnokságot.

Pest megyei I osztály, 2. forduló
Hévízgyörki SC – Gödöllői SK 3–1
(2–0) Gól: Somogyi András
Augusztus 29., szerda 17 óra,
Táncsics Sportcentrum:
Gödöllői SK – Veresegyház VSK
Szeptember 1., szombat 16:30,
Táncsics Sportcentrum:
Gödöllői SK – Halásztelek

Augusztus 6-án kezdte meg a
2012/2013-as évre a felkészülést az előző bajnokság ezüstérmese, a TEVA-Gödöllői RC
csapata. Ludvig Zsolt tanítványai szeptemberben több tornán is szerepelnek majd.

Jól kezdett a GSK, de a kínálkozó lehetőségeket elpuskázta a gárda, ami
az első félidő derekán megbosszulta
magát, két akcióját is gólra váltotta
néhány perc leforgása alatt a Galgamenti együttes. A második játékrészre
láthatóan úgy jöttek ki a mieink, hogy
nincs veszve semmi, ezt egy szépítő
találat is jelezte, de sajnos, egy újabb
hévízgyörki gól végleg eldöntötte a
három pont sorsát, így pont nélkül
maradt a Gödöllő első idei bajnokiján.
Nincs túl sok pihenő, ugyanis az első
fordulóból elhalasztott, Veresegyház
elleni meccsét augusztus 29-én játszsza a csapat, majd szeptember 1-jén, a
még hibátlan Halásztelek látogat a
Táncsics Mihály úti Sportcentrumba.

Megyei III. osztály – Hazai siker
a rajton
Megkezdte a bajnoki menetelést a Gödöllői SK második számú csapata is,
akik a megyei III osztály, nyugati csoportjában próbálnak szerencsét. Legéndi György tanítványai az első játéknapon hazai környezetben fogadták
az előző évben még a megyei I/B osztályban szereplő Tahitótfalut. Nos, jól
sikerült a szezonrajt, nagy csatában
3–2-re nyert a Gödöllő. A GSK II a következő játéknapon, szeptember 2-án
Szadán vendégszerepel.
Pest megyei III osztály, nyugati
csoport 1. forduló: Gödöllői SK II –
Tahitótfalu 3–2 (2–2) Gól: Szabó László, Szeles Dávid, Pakuts Barna
-ll-

Tenisz – Magyar Tenisz OB

Balázs Attila 5-ödször lett bajnok
Ezúttal sem talált legyőzőre,
így immáron 5. magyar bajnoki címét nyerte Balázs Attila
(a képen), a gödöllői Kiskastély SE teniszezője.
Az idei országos bajnokságon a fináléban edzőjét, Bardóczky Kornélt verte magabiztosan a gödöllői versenyző, ezzel sorozatban 5. bajnoki címének
örülhetett. Sporttörténeti siker
született a budapesti Park Teniszklubban rendezett viadalon a női egyes fináléjában:
minden idők legfiatalabb bajnoka lett Stollár Fanny, aki
novemberben tölti be 14. életévét. A tehetséges tini a döntőben Jónás Dorottyát múlta

felül két szettben, ezzel új név került
a Körmöczy Zsuzsa vándordíjra.
Magyar Tenisz OB, Férfi egyes
döntő: Balázs Attila – Bardóczky
Kornél 6:3, 6:3, 6:4
Női egyes döntő: Stollár Fanny –
Jónás Dorottya 6:4, 6:3

Duna-Alpesi Kupa: Lázár Vilmos és a magyar
csapat végső sikere
Lázár Vilmos és a magyar csapat
nyerte a Fábiánsebestyénben augusztus 26-án véget ért kettesfogathajtó Duna-Alpesi Kupát, amely
egyben a magyar bajnoki döntő is
volt.
A hétszeres világbajnok versenyző
nagy fölénnyel vezetett az utolsó
szám előtt, így végső sikere annak
ellenére sem forgott veszélyben,
hogy a vasárnapi akadályhajtásban 7,05 hibapontjával csak negyedik lett. A Magyar
Lovasszövetség elnökeként is tevékenykedő sportember pályafutása során először
nyerte meg a Duna-Alpesi Kupát. Mögötte Galbács Ferenc szerezte meg a második
helyet annak köszönhetően, hogy a mezőnyben egyedüliként zárta hibátlanul az
akadályhajtást. A harmadik Margitai Sándor lett.
A csapatversenyben, melynek eredményébe minden számban a triók két jobbik versenyzőjének teljesítménye számít bele, a Lázár, Margitai, ifjabb Nagy Sándor
összeállítású magyar hármas lett az első megelőzve a cseh és az osztrák együttest.

Tehetik ezt nyugodtan, mivel a magyar bajnokság alapszakaszában, a
Közép-európai Liga (MEVZA-Liga)
miatt nem vesz részt a Gödöllő. Szeptember 9-én, hazai környezetben, az
egyetemi sportcsarnokban láthatjuk
először a hölgyeket a XIII. Ádám
László Emléktornán. Az ellenfelek
között lesz a Miskolci VSC, vala-

mint az Újpesti TE.
Szeptember 10-én már útra is kel a
csapat és meg sem áll a franciaországi
Valenseiennes városáig, ahol a XIV.
alkalommal megrendezésre kerülő
nemzetközi felkészülési tornán vesznek majd részt. A TEVA-GRC csoportellenfelei a francia Calais, a belga
bajnokság ezüstérmese, az VDK Gent
és a svájci Hotel Cristal VFM lesznek. Szeptember 22-23-án Pozsonyba
utazik a csapat és vesz részt szintén
nemzetközi tornán, majd következhetnek a tétmeccsek.
A Közép-európai Ligában szeptember 27-én kezdi meg a küzdelmeket a
TEVA-GRC, méghozzá egy magyar

Küzdősport – KO egy kilenc éves sráctól

Sakkban legyőzött taekwon-dosok
A Gödöllői Taekwon-do SE
sportolói edzőtáborral hangoltak az idei nagy megmérettetésekre, ahol alkalmuk nyílt a
fizikai megterhelés mellett,
egy kis szellemi ütközetre is. A
végeredmény KO lett, de
ezúttal nem az erő, hanem egy
9 éves fiatalember esze nyert.
Idén nyáron is, mint minden évben
edzőtáborral zártak a Gödöllői Taekwon-Do SE sportolói. A mostani edzőtáborban kiemelkedően sokan
vettek részt a 8 évestől a veteránokig,

és mindenki sikeresen teljesítette az
egyhetes tábor edzéseit. Azért, hogy
ne csak mindig az edzésről legyen
szó, a gödöllői Felix Pizza Sakk Klub
tagjai meglátogatták a harcművészeket és most először kipróbálhatták
magukat nem csak fizikai, hanem
szellemi téren is a sportolók.
A Budapesti sakksuli 9 éves, többszörös aranyérmes versenyzője, Forgács
András 14 taekwon-dossal játszott
egyszerre szimultán játékot, amelyben, hol 2 perc után kapott ki tőle egy
sportoló hol félóráig bírta, de a végeredmény, hogy a gyerektől a felnőttig

Futsal – Bajnoki rajt az ezüstérmesnél

Berettyóújfalun kezdődik az idény
Augusztus 27-én rajtolt el a futsal NB I-es bajnokság 20122013-as szezonja, de miután az
előző kiírás bronzérmese, a
Gödöllői Bikák csapata elhalasztotta első mérkőzését, így
augusztus 31-én, az előző bajnokság 2. helyezettjénél, az
MVFC Berettyóújfalu otthonában kezdi meg a bajnokságot.
A Vasas együttesével közösen induló
gödöllői alakulatnak nem volt sok
ideje a felkészülésre, miután az utolsó

pillanatokban derült ki, hogy a megállapodásnak köszönhetően mégis indulhat az NB I-ben. A Baranyai Pál
irányításával készülő csapat első hazai mérkőzése szeptember 10-én lesz
majd, amikor is a MAFC BME csapata látogat az Egyetemi sportcsarnokba, minden bizonnyal 19 órás kezdéssel. Az edző előzetesen úgy számol, hogy kell néhány forduló, míg
összeáll a csapat, ugyanis a Vasasból
érkezők és a gödöllőek össze kell,
hogy szokjanak. Ami biztos, hogy a
Schrancz Balázs távozott a csapattól.

Atlétika – Gyulai István Memorial

Olimpiai bajnokok a mezőnyben
Augusztus 20-án rendezték meg
a Gyulai István Memorial, 2012es Atlétikai Magyar Nagydíjat a
Puskás Ferenc Stadionban. A
számos londoni olimpiai bajnokot felvonultató mezőnyben ott
volt Deák Nagy Marcell gödöllői
olimpikon is, aki 400 méteres
síkfutásban az 5. helyen ért
célba.
A közel 15 ezer néző előtt rendezett versenyen Pars Krisztián végig biztosan
vezetett, az első helyet 79,74 méterrel
szerezte meg kalapácsvetésben. A hazai
közönség nagy tapssal, ovációval ismerte el a Dobó SE kiválóságának londoni
és a Puskás stadionbeli teljesítményét. A
Gyulai emlékverseny másik nagy sztárja a négyszeres olimpiai és ötszörös világbajnok Sanya Richards-Ross is magabiztosan diadalmaskodott 200 méteren. Honfitársa, a szintén a londoni
olimpián első Christian Taylor – akárcsak tavaly – idén is a legjobbnak bizonyult: 17,30 méterrel nyert távolugrásban.
Férfi 200 méteren a jamaicai Mario
Forsythe (20.33 mp) egy századmásodperccel legyőzte a váltóban kétszeres világbajnok amerikai Darvis Pattont. 400

méteren győzött a trinidadi Jarrin Solomon, az Eb-ezüstérmes Deák Nagy
Marcell ötödikként ért célba 46,68 másodperces isővel. Kása Tibor is 47 mp.
alatt teljesítette a távot (46,93 mp).
A fiatal kenyai Timothy Kitum 800 méteren nyert, a hajrában a londoni bronzérmes futót nagyon megszorította honfitársa, Edwin Kiplagat Meli.
110 m gáton senki sem tudta megszorítani a londoni játékokon második, világbajnok amerikai Jason Richardsont,
Kiss Dániel a negyedik helyen végzett.
A kenyaiak különversenyét hozta a
3000 méter, amelyben a 19 éves Caleb
Mwangangi Ndiku nyert 7:35.41 perccel. Magyarországon ilyen gyorsan még
nem teljesítették ezt a távot, az eddigi
legjobb idő 7:44.99 p volt. A 2008-ban
olimpiai bronzérmes Edwin Cheruiyot
Soi harmadik lett. Magasugrásban öten
is 2,24 méterig jutottak, közülük szétugrás után az Eb 8. görög Konsztantinosz
Baniotosz végzett az élen.
Női 400 méteren a pekingi olimpián
ezüstérmes jamaicai Shericka Williams
sikerével a papírforma érvényesült. A
35 fokos hőségben az egész verseny
első győztesét női 3000 méteren
avatták, ahol az esélyeknek megfelelően a kétszeres világbajnoki ezüstérmes

rangadóval, a Vasas ellen idegenben.
-lt-

ÁDÁM LÁSZLÓ NŐI
RÖPLABDA
EMLÉKTORNA
2012. szeptember 9. vasárnap
10 óra:

TEVA Gödöllői RC - UTE
Ünnepélyes megnyitó
12 óra:

UTE – Miskolci VSC
14 óra:

MVSC - TEVA GRC
Ünnepélyes eredményhirdetés
(Szent István Egyetem
Sportcsarnok)
minden sakkmérkőzést András nyert.
Czeba Mihályt, a Taewon-do SE vezetőjét kérdeztük a „súlyos“ vereség
után: – Bele kellett törődnünk, hogy a
kis sakktehetségtől a ringen kívül el
kell fogadnunk a KO-t. A fordított
helyzet kiprobálására még nem került
sor, de bízunk benne, hogy András
egyszer kipróbálja a mi sportunkat is.
A nyár véget ért, így kezdődnek az
edzések. Szeptember 4-én 16:30-tól a
Művészetek Házában minden gyereket, és felnőttet szívesen látunk az edzéseken, gyertek próbáljátok ki, milyen megvédeni magatokat és világbajnokokkal edzeni.
Érdeklődni: Czeba Mihály 5. Danos
Mestrenél lehet, a 06-20/530-4957-es
telefonszámon.
-liA Gödöllői Bikák őszi, hazai mérkőzései (az egyetemi csarnok vezetése még nem készítette el az
őszi időbeosztást, így pontos időpontot még nem kaptunk):
Szeptember 10., hétfő:
Gödöllői Bikák – MAFC BME
Szeptember 24., hétfő:
Gödöllői Bikák – Haladás VSE
Október 1., hétfő:
Gödöllői Bikák – Rubeola FC
Október 15., hétfő:
Gödöllői Bikák – 1. FC Veszprém
November 12., hétfő:
Gödöllői Bikák – Debreceni EAC
December 2., hétfő:
Gödöllői Bikák – MVFC
December 17., hétfő:
Gödöllői Bikák – Újszegedi TC
Sylvia Jebiwot Kibet volt a leggyorsabb.
A hölgyek távolugró versenyét a tavalyi
vb-n hajviseletéről elhíresült fehérorosz
Natasja Mronchik Ivanova nyerte. Farkas Györgyi 624 cm-el idei legjobbját
ugrotta a versenyben.
Súlylökésben a Londonban ötödik amerikai Michelle Carter, az Eb-hetedik
Márton Anita ismét 18 méter fölé kerülve negyedikként zárt (18,21 m).
A Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj a hat éve elhunyt egykori
sportriporterről, a Nemzetközi Atlétikai
Szövetség korábbi főtitkáráról elnevezett viadal idei mottója: “Ünnepelj a
győztesekkel!” volt.
A versenyprogram után került sor a londoni olimpián dobogós, illetve pontszerző helyen végzett magyar sportolók
állami köszöntésére. A londoni küldöttség tagjai a 2012-es olimpián és a hétfői
emlékversenyen egyaránt győztes kalapácsvető, a nemzeti lobogót hozó Pars
Krisztián vezetésével, a nézők vastapsa
közepette vonultak be a stadionba.
-forrás: mti-

Deák Nagy a jobb szélen
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

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

“NŐK, AKIK

FORMÁLJÁK A
VILÁGOT”

CÍMŰ FOTÓKIÁLLÍTÁS LÁTHATÓ

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

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

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

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

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

Felhívás – méhzárlat
Gödöllő város teljes közigazgatási területére 2012. augusztus 17. 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.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Augusztus 27‐ szept. 2‐ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167.
Tel.: 419‐749.
Szeptember 3‐9‐ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410‐251.

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

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

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉS.: 06-28/430-562 (munkaidőben)
RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340
HÉV POLGÁRŐRSÉG: 30/621-4468
VÜSZI ügyfélszolgálat: 410-295

A MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ TÁJÉKOZTATÓJA

DMRV hibabejelentő: 520-790

Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat,

TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36 80 300-300
hogy

TÁVHŐ Kft.:514-096

2012. AUGUSZTUS 30‐ÁN 8 ÉS 13 ÓRA KÖZÖTT

Zöld Híd Kft.: 418-603

RENDEZVÉNY MIATT A
Felhasználói Tájékoztató!

MŰVÉSZETEK HÁZA TELJES PARKOLÓJÁT LEZÁRJUK.
Értesítjük a Tisztelt Felhasználóinkat, hogy 2012. augusztus 1-je után a DMRV Zrt.
(VÍZMŰ) Call- Center telefonos ügyfélszolgálatának munkarendje megváltozik.
Szíves megértésüket köszönjük!
TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT (CALL -CENTER) ELÉRHETŐSÉGE:
06-27-511-511
06-40-88-11-88

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

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

2012. augusztus 29.
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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

’95

trafoclub.hu
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Auguszus 31. Péntek 22h Volt egyszer egy... Rézgombos! A lemezjátszóknál Kurucz
Mihály szigorúan a '80-as évek zenéivel! (Belépés csak 500Ft! 4 féle ital akciós áron!)
Szeptember 01.szombat 23h Modern Tánczenék Dj Téglától (a belépőjegyed a
pultnál italra válthatod 1000Ft! Előtte 19h-tól lent zártkörű rendezvény, béreld ki Te is
akár ingyen! 4 féle ital akciós áron!) 07.péntek 19h Andora-Magyarország VB selejtező kivetítőn és plazma TV-ken! 07.péntek 21h Kötelező Közhelyek + vendégek!

+Aszódon, Fesztiváltéren 90 és 97 nm-es
új lakások eladók. Saját telekrész,
választható burkolatok. Garázs. 18 és
19,4 MFt. Tel: 70/466-9889
+SZADÁN iker CSALÁDI HÁZ eladó. Bruttó
112 m2, 2+2 fél szobás, kulcsrakész
ár: 22,9 M Ft. Részletes információk
www.gemini-invest.hu. Tel: 20-4242-032
+Gödöllő, palotakerti I. emeleti, 44 nm-es,
egyszobás összkomfortos lakás eladó.
Közlekedéshez, egyetemhez közeli. Érd:
30/512-4405
+Eladó KÉTGENERÁCIÓS, külön épületben,
külön lakrésszel rendelkező családi ház a
Kertvárosban. Részletek: www.ingatlan.com
/6741022 Tel: 30/306-6007
+Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában
egy 63 nm-es igényesen kialakított és
felújított 2. emeleti 2 szobás, erkélyes
lakás. Iár: 12,5 MFt. Érd: 30/2672-866
+Gödöllő központjában eladó egy 54 nmes alapterületű hibátlan állapotú, teljesen
berendezett lakás kocsibeállóval, tárolóval. 15,5 M Ft. 70/364-4212
+Gödöllőn a Kossuth L. utcában IV.
emeleti, 54 nm-es, egyedi mérőórákkal
felszerelt lakás eladó. Ár: 8,5MFt. Érd:
30/828-4004
+Sürgősen eladó Palotakerten felújított,
földszinti, nappali + 2 félszobássá átalakított
fűtéskorszerűsített lakás. Tel: 70/331-5082
+Eladó lakás az egyetem közelében!
Kivételes lehetőség Gödöllőn, 56 nm-es,
2 szobás lakás, kívül-belül felújított, ősfás
kerttel. Téglaépítésű, egyedi fűtéssel,
pincével, tulajdonostól. Szép bútorok, zárt
udvar, több kocsibeállás. 20/9437-482
+Erzsébet kir. körúton eladó egy 1+2 félszobás magas földszinti, felújított, konvektoros, külön tárolóval rendelkező
lakás. Iár: 11,9 MFt. Érd: 30/680-8360
+Gödöllőn, Palotakert lakótelepen eladó
44 nm-es (másfélszobás) teljesen felújított lakás modernül átalakítva. Iár: 8,5 M
Ft. Tel: 20/968-0336
+Eladó Kastélyhoz közeli utcában 120
nm-es, 3szobás családi ház. Teljes közmű.
Padlófűtés Dupla garázzsal, 800 nm ápolt
kerttel. 24,5 MFt. Olcsóbb panelt
beszámítok. Tel: 06-31/310-6844
+Gödöllő központjában felújított, szigetelt
ház eladó. 150 nm-es, kétlakásos, akár
egybenyitható, vállalkozási vagy közösségi célra is alkalmas. Telek 830 nm. Iár:
28,9 M. Tel: 30/418-7206, 70/619-9079,
+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

+TISZANÁNA – DINNYÉSHÁTON NYARALÓ ÁRON ALUL ELADÓ. 06-20-313-5200
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
+Gödöllő, Remsey körúton 61 m2 első
emeleti, külön vízórás lakás kiadó. Bérleti
díj: 60 ezer ft + rezsi. (2 hónap kaució)Megtekinthető
előre
egyeztetett
időpontban. Tel: 30/260-0459.
+Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó.
Tel.: 20/9455-583.
+Gödöllőn, Palotakerten felújított, 1
szoba összkomfortos földszinti lakás
45.000,- + rezsiért kiadó. 1 havi kaució
szükséges. Tel: 30/9446-816
+Gödöllő központjában, Erzsébet kir.
körúton, HÉV-től 5 percre 4.em. 1,5
szobás, 55 nm-es, távfűtéses panellakás
kevés bútorral hosszútávra kiadó.
37eFt/hó +2 havi kaució. 70/533-5859
+Kiadó a Fácán soron, az egyetemhez közel,
egyszobás, földszinti, konvektoros, bútorozatlan lakás. 40.000,-Ft/hó + alacsony rezsi.
Kéthavi kaució szükséges. Tel: 70/517-1370
+Szent János utcai 2 szobás felújított
lakásba fiatal lány mellé albérlőtársat
keresek. Bérleti díj: 25.000,- + rezsiköltség fele. Érd: 30/467-3320
+Kiadó
Gödöllőn,
Palotakerten
egyetemhez, vonathoz, HÉV-hez, buszhoz
közel 62 nm-es, 2 szobás, felújított, erkélyes lakás. 40.000,-Ft + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Érd: 20/512-0505
+Tágas szoba külön fürdőszobával, családi
házban,
csendes
zöldövezeti
környezetben, közel az egyetemhez kiadó.
Tel: 28/610-086, 30/466-7503
+Présház utcában, családi házban
csendes, világos lakrész bérbeadó egy fő
részére. Internet. Rezsivel együtt 52.000,Ft. Tel: 20/240-4635
+Gödöllő városközponti csendes helyen kétszobás, konvektoros, parkettás, jó állapotú
lakás téglaépületben, saját pincével,
részben bútorozva, hosszabb távra kiadó.
Kaució szükséges. Tel: 70/406-2064
+Gödöllő belvárosban albérlet kiadó.
Hívjon, megegyezünk: 28/816-254
+Kiadó Mogyoródon a HÉV-állomás mellett (20 percre az egyetemtől) egy 25 nmes, igény szerinti berendezett lakás. Tel:
30/509-7412
+KIADÓ SZOBA fürdőszoba, konyha
használattal. (Egyetemisták előnyben.)
Tel: 20/281-3830, 70/3026-008
+Alacsony rezsijű, bútorozatlan, 1
szobás lakás kiadó a János utcában.
Tel: 20/438-8717
+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
+Gödöllő központjában, a Szent István
téren, 57 nm-es, földszinti, felújított lakás,
egyedi víz- és fűtésmérővel, hosszú távra
kiadó. 49.000 Ft./hó , 2 havi kaució. Érd:
20/540-7620, 70/201-1292
+Remsey körúton új építésű, 40 nm-es,
igényes, bútorozott, egyedi fűtésű 3.
emeleti lakás hosszútávra kiadó. 60.000,Ft +rezsi. Érd: 20/310-6778
+Albérlet kiadó Gödöllőn. Bútorozott,
összkomfortos. Kedvező áron, csak diáklányoknak. Erzsébet parki HÉV megállótól
5 percre. Tel: 30/418-7206, 70/619-9079

+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
+Gödöllőn tavak mellett 60 nm-es, 2
szoba összkomfortos ház nagy telken,
bútorozatlan, hosszútávra kiadó. Tel:
20/663-7403
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*A központban, 150 nm-es, 5 szobás, 2. emeleti,
egyedi fűtésű, klimatizált lakás egyetemistáknak
bérbeadó. Bérleti díj: 30 ezer Ft/fő/hó+ rezsi.
*A Kertvárosban (közel a központhoz) 3 szobás,
földszintes, 1980-ban épült téglaház 721 nm-es
telken 10 nm-es nyári konyhával eladó. Iár: 22 mFt.
*A központban 2. emeleti, 1,5 szobás, egyedi
fűtésű, klimatizált, riasztóval felszerelt, lakás
2003-ban épült társasházban udvari autóbeállóval eladó. Iár: 17,5 mFt.
*Az autópálya lehajtó közelében 222 nm-es,
nappali +3 szobás, galériás családi ház
(cserépkályhával), parkosított kertben, kerti
berendezésekkel eladó. Iá.: 38 mFt.

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+75m2 üzlethelyiség kiadó Gödöllő
belvárosában szeptembertől reális áron.
Érd: 20/9421-768
+Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs
kiadó más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.+30 nm-es Üzlet kiadó
Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején.
Tel.: 70/281-5126.
+Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-es üzlethelyiség! Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
+Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57
nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely akár
orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb.
kialakítására is kitűnő. Iá: 13,5 mFt. Érd.:
28/411-086; 20/919-4870
+Gödöllő központjában egy 38 nm-es légkondival, ráccsal ellátott üzlethelyiség kiadó!
Irodának is alkalmas! Tel: 30/231-7508
+Üzlethelyiség kiadó Gödöllő központjában: 27 nm-es, ismert, bevezetett üzlet,
azonnal költözhető (Vodafon mellett). Tel:
20/802-1287
+ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ
Gödöllő
központjában: 27 nm-es, ismert, jól
bevezetett
üzlet.
Műszakilag
és
esztétikailag is rendben, azonnal
költözhető. Tel: +36-30-9428-275
+Eladó billenő ajtós BETONGARÁZS (5,2 m
x 2,9 m) a Patak téren. Érd: 20/252-6887
+Szépségszalonban BÉRELHET HELYET, ha
Ön kozmetikus, pedikűrös, műkörmös, vagy
masszőr. Érd: Gödöllő központjában az ISZAP
HÁZ szépségszalonban. Érd: 20/411-7224
ÁLLÁS
+Az OktaTárs Nyelvstúdió diplomás
ANGOLTANÁROKAT KERES, akik az angolt
célnyelven tanítják, és hisznek a kommunikációközpontú nyelvtanításban. Bővebb
információ: www.oktatars.hu/angoltanar
+Gödöllői éttermünkben gyakorlott pultost keresünk. Érd.: 06-30-6015214
+Az IBUSZ Utazási Irodák Kft. gödöllői
irodájába irodavezetőt keres azonnali
kezdéssel! Elvárás: minimum 3 év, az idegenforgalomban töltött vezetői tapasztalat, széles ügyfélkör, valutapénztárosi
végzettség,
minimum 1 idegennyelv
beszédszintű ismerete. A fényképes önéletrajzokat a fizetési igény megjelölésével a
halozat@ibusz.hu címre várjuk.
+Gyermekfelügyelő
szakképesítéssel
munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
+Belvárosi stúdióba keresek lehetőleg
gyakorlattal rendelkező, kommunikatív,
sportos,
határozott
SPEEDFITNESS
SZEMÉLYI EDZŐT részmunkaidőben. Tel:
30/68-44-020
+GÖDÖLLŐI PÉKSÉGBE éjszakai műszakba, heti 3-4 alkalomra pék vagy cukrász
szakmai gyakorlattal rendelkező középkorú, nem italozó, nemdohányzó hölgyek
jelentkezését várjuk! Érd: 20/436-5929

hogy
ről hétre ga- Hirdessen benne,
A Gödöllői Szolgálat amely hét
t minden 13.000 háztartás leljen
elju
an
tált
ran
os
lag
áró
kiz
nk
városu
Önre!
hetilapja, az egyetlen, lakásba.
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Nyári szünet miatt ZÁRVA agusztus 05-23-ig! Start 25-én szombaton A Nagy Nyitóbuli Andrew G-vel és a modern tánczenékkel, warm up: TomHouse (A belépőjegyed a
pultnál italra válthatod! (1000Ft) 31. Péntek 22h Volt egyszer egy... Rézgombos! A
lemezjátszóknál Kurucz Mihály szigorúan a '80-as évek zenéivel! (Belépés csak
500Ft!) A trafoclub bérelhető: info@trafoclub.hu; +36703109528 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllő központjában három egyetemista
fiú részére, egyedi fűtésű, igényesen bútorozott lakás kiadó. 17e/fő/hó+rezsi + 2 havi
kaució. Tel.: 20/5162-962
+ Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.:
20/9455-583.
+ Gödöllő, Remsey körúton 61 m2 első
emeleti, külön vízórás lakás kiadó. Bérleti díj:
60 ezer ft + rezsi. (2 hónap kaució)Megtekinthető előre egyeztetett időpontban. Tel: 30/260-0459.
+ Egyetemista lány lakótársat keres
városközponti másfél szobás komfortos
albérletébe. Bérleti díj 25 ezer Ft. + a rezsi
fele. Érd.: 06-30-535-91-10 telefonon lehet.
+ Gödöllőn, Palotakerten felújított, 1 szoba
összkomfortos földszinti lakás 45.000,- +
rezsiért kiadó. 1 havi kaució szükséges. Tel:
30/9446-816
+ Gödöllő központjában, Erzsébet kir. körúton, HÉV-től 5 percre 4.em. 1,5 szobás, 55
nm-es, távfűtéses panellakás kevés bútorral
hosszútávra kiadó. 37.000,-Ft/hó +2 havi
kaució. 70/533-5859
+ Albérlet kiadó Gödöllőn augusztus 1-től
csak diáklányoknak: összkomfortos, bútorozott lakás kedvező árban. Erzsébet parki
HÉV megállótól 5 percre. Tel: 30/418-7206,
70/619-9079
+ Gödöllő Központjában 1 szobás 44 nm-es,
jó állapotú, tiszta, klímával felszerelt, bútorozott lakás alacsony rezsivel nemdohányzó
személy vagy pár részére hosszútávra kiadó.
45.000,-/hó +rezsi és 2 havi kaució. Tel:
20/248-0001
+ Kiadó a Fácán soron, az egyetemhez
közel, egyszobás, földszinti, konvektoros,
bútorozatlan lakás. 42.000,-Ft/hó + rezsi.
Kéthavi kaució szükséges. Tel: 70/517-1370

+ Kiadó az Egyetem mellett, a Fácán soron
egy egyszobás, 35 nm-es, berendezett lakás.
Tel: 30/464-0559
+ Gödöllő, Dózsa Gy.u. (zöld-sárga házak)
46nm-es, felújított, bútorozatlan, földszinti,
erkélyes, 1,5szobás, egyedi fűtéses, vízórás,
lakás kiadó közel a központhoz, autópályához, buszhoz, azonnali költözéssel.
Ár:55e +rezsi, kaució 2havi. 20/4242-032
+ Tágas szoba külön fürdőszobával, családi
házban, csendes zöldövezeti környezetben,
közel az egyetemhez kiadó. Tel: 28/610-086,
30/466-7503
+ Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád
utcában, kertes családi házban, külön
bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkomfortos,
bútorozott lakás /kábeltévé, internet/ 50eFt +
rezsi, egy havi kaucióval kiadó. 70/271-1543
+ Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő 3 szobás földszinti
konvektoros, bútorozott lakásba albérlőtársat keresek. Érd: 30/250-4696
+ Gödöllő központjában, Szt. János utcában,
buszpályaudvarhoz közel 1,5szobás lakás
kisebbik szobája berendezve, egyedülálló,
nemdohányzó lány részére 26 éves lány
mellé társbérletbe kiadó. 23.000,-Ft +rezsi
fele +2havi kaució. 30/812-9499
+ Palotakerti egy szobás 46 nm-es bútorozott, III. emeleti, távfűtésű lakás kiadó
október 1-től. Tel: 20/545-9429
+ Présház utcában, családi házban csendes,
világos lakrész bérbeadó egy fő részére.
Internet. Rezsivel együtt 45.000,-Ft. Tel:
20/240-4635
+ Gödöllő Palotakerten 40 nm-es. 1 szobás,
bútorozott, földszinti lakás kiadó 35e + rezsiért. 2 havi kaució szükséges. 30/494-8518
+ Nyugodt, otthonos albérlet nagyon olcsón
kiadó Gödöllőn a Szent János utcában szolid egyetemista lánynak, mellékhelyiségek,
internet használatával. Tel: 20/332-5842
+ Egyetemhez közel, új ház emelete, 86 nm,
hálószobák, nappali, fürdőszoba, konyha,
erkély, berendezetten, internettel diákfiúknak kiadó. Bérlet rezsivel: 29.500,-Ft/fő/hó
+ kaució. Érd: 20/423-3886

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

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

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

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

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület?
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt,
s mi meg is írjuk Ön helyett! További információ: 70/381-76-94
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+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Idén rendelje meg, tavalyi áron! Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
20/4-359-650
+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi munkát vállal. Bármilyen
kerti munka, földmunkák, kerítések
készítése, javítások, festések. Tetőjavítás,
kőműves munkák, csapadékvíz elvezetés.
Fakivágás. 30/402-7276

+ANGOL, NÉMET, SPANYOL, OLASZ szakmai
vezető
tanárokat
keresünk
hosszútávú projectjeinkhez. Kiemelt
fizetés, érdekes szakmai munka, rendszeres szakmai továbbképzések. Önéletrajzát, motivációs levelét, diplomamásolatait az info@ili.hu e-mail-re várjuk!
+Vegyes iparcikk, műszaki eladó, villanyszerelő – műszerész – víz-, gázszerelő
végzettségű fiatalokat keresünk műszaki
üzletbe. Tel: 30/987-1670
+Kereskedelmi cégünk felvételt hirdet
gödöllői irodánkba asszisztensi és
kereskedelmi feladatok elvégzésére. Érd:
70/608-6252
+Diplomával hétvégén takarítást vállalok.
Tel: 30/214-4633
+55 éves nő segítőt keres hosszabb távra
hölgy személyében. Érd: 30/9-914-717
+FELSZOLGÁLÓ, PULTOS munkakörbe
munkatársat keresünk. Jelentkezni:
30/400-4762
+Központi fűtés és csőhálózat szerelőt
felveszek. Tel: 30/9-523-678
+Várjuk annak a fiatal(os), gyakorlott,
házias, kedves, alkalmazkodó képes és
rugalmas szuperdadusnak a jelentkezését 13 hónapos gyermekünk mellé,
aki felelősségteljes, megbízható, nemdohányzó és szívesen lakna nálunk,
Zürichben. Fényképes önéletrajzokat a
krisztaszarka@freemail.hu címre várjuk.
+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)510985-ös telefonszámon.

+Hosszútávra keresek takarítói, háztartási
munkát. Középkorú, megbízható asszony
vagyok, gyakorlattal. Tel: 70/354-4875

+SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás,
külső belső szigetelő munkák, villanyszerelés. Tel: 30/386-4456

+PROJEKTVEZETŐ ÉS SZERVIZVEZETŐ
Gödöllői, automatizált állattartó berendezések szerelésével foglalkozó cég
munkatársat keres az alábbi pozíciókba:
projektvezető, szervizvezető. Feltételek:
műszaki végzettség, vezetői tapasztalat,
jogosítvány, kommunikációképes angolnyelv-tudás. Jelentkezését szakmai önéletrajz
leadásával
várjuk
a
caliper@caliper.hu címre. Bővebb információ a +36(28)510-985-ös telefonszámon.

+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta
lerakást,
csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel:
70/505-1177.

+GYEREK FELÜGYELETET vállalok, akár
egész napra is. Tel: 30/5710-360

+LAKÁSFELÚJÍTÁS, KŐMŰVES-, burkoló-,
festő-, gipszkartonos-, tetőmunkák, vízfűtésszerelés. Ingyenes, helyszíni fel-mérés,
árajánlat készítés! Tel: 70/466-9889

+Gödöllőn lévő fodrászüzletbe 2 fő
manikűröst, pedikűröst keresek. 06-209520-016
SZOLGÁLTATÁS
+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
+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
+KÖLTÖZTETÉS,
ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 20/423-4828, www.interiortrans.hu

+KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és
tetőjavítási munkákat azonnali kezdéssel
vállalok. Tel: 70/361-9679
+SIRKŐ, SÍREMLÉK TISZTÍTÁS: 0630-571-6895

+ASZTALOS vállalja antik bútor javítását,
fényezését, restaurálását. Konyhabútor,
beépített bútorok javítása, készítése.
Lépcsők gyártása, faburkolatok felrakása.
Lapra szerelt bútorok összeállítása,
kiegészítők készítése, ajtók-ablakok
illesztése, javítása, zárak javítása, cseréje,
laminált padló lerakása. 70/533-5859,
szilagyiasztalos@gmail.com
+ESKÜVŐI SMINK + próba smink 9.900Ft;
+ násznép 1.500Ft /fő. Évi 20/3383-113
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg
burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható
munka. Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: 20/4359-650
+LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS.
Víz-, gáz-, fűtésszerelés, dugulás elhárítás,
bojler, mosógépjavítás, zárcsere és
javítás, burkolás. 70/201-1292

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

+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

+Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások
szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje,
WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24-ig. 70/264-3660

+Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
20/628-8185

+Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2órán belül. 70/264-3660

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

+CSERÉPKÁLYHA,
KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér
5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380
+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzatfestés rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár
azonnali kezdéssel is, 28 éves szakmai
tapasztalattal. 20/325-4944
+VÍZ-, GÁZ-, 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
+AUTOMATA
MOSÓGÉPEK,
HŰTŐK,
fagyasztók, mikrók javítása garanciával,
alapáron. Este és hétvégén is! 30/522-1258

+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű
lakásfelújítás, burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
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+Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta
munka, elfogadható áron! Tel: 20/9133-165
+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű
anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
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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.

OKTATÁS

+HOL RONTJA EL AZ ANGOLUL TANULÓK
TÖBBSÉGE? Évek óta tanulsz már angolul,
de még mindig nem mersz megszólalni?
Vannak szavak, amelyeket újra és újra
megtanulsz, mégsem tudod őket megjegyezni? A nyelvtani feladatok jól mennek,
de ha kommunikálnod kell, fogalmad
sincs,
melyik
szerkezetet,
igeidőt
használd? RENGETEG IDŐT, ENERGIÁT ÉS
PÉNZT FEKTETTÉL MÁR NYELVTANULÁSODBA, MÉGSEM ÉRZED MAGAD SIKERESNEK? VAN MEGOLDÁS! NÉZD MEG
ITT: www.oktatars.hu/megoldas
+INTENZÍV
ISKOLAELŐKÉSZÍTÉS
fejlesztőpedagógussal, hogy az iskolakezdés könnyebb legyen. Dr. Kiss Tel.
28/415-998, 20/388-4953
+ROSSZCSONT-SZELIDÍTÉS.
Magánnapközi indul tapasztalt, megbízható, leinformálható pedagógusok
vezetésével, napi rendszerességgel, 1417 óra között, kis létszámú csoportokban,
1-6. osztályos diákok részére, kellemes,
nyugodt, tiszta környezetben, házhozszállítással is. A foglalkozások célja a mindenkori házi feladat elkészítése,
felzárkóztatás, tehetséggondozás, gyakorlás, a hiányosságok korrekciója, konfliktuskezelés, mentorálás vmint kultúrált
szabadidős tevékenység biztosítása,
együttműködve az anyaiskolával, osztályfőnökkel és a szülői házzal. Érd:
30/210-5058

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

várja

ügyfeleit.

+Hastáncosnő
20/9455-583.

fellépést

vállal.

Tel.:
Tel.:

+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
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Hárs-erdeiméz 1500,-Ft, Méz
2012 1800,-Ft +üveg, 720 ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok.
Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel:
28/417-913
+VEGYES IVARÚ sárga tojónak való
csirke, illetve vörös tojónak való jérce és
kakas (10 hetes) külön-külön is eladó.
Fehér húscsirke folyamatosan kapható.
Tel: 70/215-0406, 70/6326-806

+ANGOL nyelvtanár egyéni és 2-3 fős
angol nyelvoktatást vállal minden
korosztály számára, felkészít nyelvvizsgákra, érettségire. Számlát ad. Tel:
70/527-3679
+Jane Austen Filmklub. Irodalmi
művekkel (is) foglalkozó beszédfejlesztő
angoltanfolyamok indulnak szeptembertől. Angolórák délelőtt, havi egy film
megtekintése közösen. 20/446-8317

ADÁS~VÉTEL
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+Eladó! Szecskavágó, állványos kukoricamorzsoló, szőlődaráló, szőlőprés, 3
szintes állatház, 6 kW-os hőtárolós kályha, kerti henger, ágyneműtartós ágy –vitrines, bőrnyereg, ajtólap –ablak, hajtómű
380-as derékszögű meghajtás, billenő
garázsajtó, szemetes konténer. (Befőttes
üveg -7,2 75,-/db. Surányi Műszakiban
Petőfi tér 1.) Tel: 30/987-1670

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális számát, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
70/383-1922, 20/525-5366, 70/381-7694. E-mail: kisgyorgy.tibor@lapterjeszto.hu, info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2012. SZEPTEMBER 12.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Tóth Ádám, Szabadka u. 6/a 3/12.,
Kiss Gábor, Csanak u. 12.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Sárosi Katalin, Kazinczy Krt. 10.
3/10., Bedzsó Gabriella, Dózsa Gy.
út 38. 2/4.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyer‐
te: Bajczi Levente, Kazinczy F. u.
8.
A Városi Mozi belépőjét
nyerte: Selmeczi Zsolt, Szabad‐
ság út 121/c., Kalászi Melinda,
Radnóti u. 11.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: Dóczi János, Bo‐
róka u. 5., Som János, Rózsa u.
33.

RECEPT – Habos, barackos pite
Hozzávalók:
A tésztához: 37,5 dkg liszt, 2 tojássárgája, 12,5
dkg cukor, só, 25 dkg vaj;
A töltelékhez: 4-6 db őszibarack, 2, 5 dl tejszín, 4
egész tojás, fahéj, 2 ek citromlé.

Elkészítés:
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, majd letakarva egy órára a hűtőbe tesszük. Ha letelt az idő, a
tortaformának megfelelően kinyújtjuk és 200 fokon 10-15 percig sütjük. Ezután rátesszük
a felcikkezett barackot, és 10 percig tovább sütjük.
Közben a tejszínt a fahéjjal, a tojások sárgájával és a citromlével összekeverjük, majd ráöntjük a barackokra és újabb 10 percig sütjük.
A tojások fehérjéből kemény habot verünk, ráhalmozzuk a sütemény tetejére; 160 fokos
sütőben 30 perc alatt készül el.

