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Tovább bővül a kerékpártárolók száma. A
hét elején a főtérre és a piaci árkád alá helyeztek ki újabb támaszokat.
(2. old.)
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Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Első díjat kapott a Gödöllői Városi Fúvószenekar az V. Sárvári Fúvószenekari Versenyen, Ella Attila pedig karmesteri különdíjat vehetett át.
(6. old.)

Négy beruházásról is hírt adhatunk, ami a
városi sportélet további fejlesztését és fejlődését szolgálhatja.
(8. old.)

A gyerekek a legjobb politikusok

Nyárköszöntő koncert

Összművészeti est

10 ország 75 nagykövete
Június 29. és július 6. között immár második alkalommal rendeztek Balatonlellén, a városi üdülőben Nemzetközi
Gyerektábort. A program a Europe for
Citizens pályázatnak köszönhetően valósult meg Gödöllő Város Önkormányzata és a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület szervezésében. A táborra 10 országból, elsősorban Gödöllő testvérvárosaiból (Dunaszerdahely, Zenta, Csíkszereda, Brandys nad Labem-Stara Boleslav, Forssa, Valdemoro, Zywietz), továbbá Indonéziából és Izraelből, valamint Gödöllőről érkeztek tinédzserek.
Bár sokszor hallhatjuk, hogy a 15-16
éves korosztály a legnehezebb korszak,
de ez a tábor is bebizonyította, hogy a
fiatalok egymás között megtalálják a
közös hangot. A program lényege pedig
pontosan ez volt, a megértés. Természetesen mindez különböző, játékos feladattal is kiegészült. Minden este a
nemzetek bemutatkozó előadást tartottak, aminek köszönhetően egymás kultúráját is megismerhették. Tanultak
szerb néptáncot, lengyel polkát, cseh

dalt, megismerték a spanyol
temperamentumot, megkóstolták a finn cukorkát (amitől
sós, keserű íze miatt gyorsan
meg is váltak, de pont ez volt a
lényeg, hiszen ez a cukor még
a finneknek is ehetetlen), megismerkedtek Izraellel, Indonéziával, megtudták, miért is beszélnek magyarul Erdélyben,
a Felvidéken vagy Délvidéken, elénekelték a Tavaszi szél
című dalt, és megismerkedhettek a cigány kultúrával is.
Több nap is az önkéntesség
nevében zajlott, így megtanultak életet menteni a vöröskereszt jóvoltából, megismerkedtek a
magyar cserkészmozgalommal, vagy
éppen a balatoni rendőrség munkájával.
Sőt, verseny keretében még ujjlenyomatot is vettek egymástól. Természetesen
nem maradhatott el a sport sem. A nagy
foci és röplabda összecsapások mellett
játékos sportversenyek is zajlottak, és
hogy ne a nyeremény, hanem az össze-

fogás és a részvétel legyen a fontos,
minden csapat kapott oklevelet, érmét
és fődíjként egy tortát. Ami pedig a fiatalokat legjobban összehozza, az nem
más, mint a diszkó, amit ők saját maguk
állítottak össze azokból a zenékből, amiket hallgatnak. Megalakították saját
európai politikájukat, természetesen
azokkal a gondokkal, amik őket a leg-

többet foglalkoztatják. Lehet, hogy néha
mi felnőttek tanulhatnánk ettől a generációtól és nem kellene elfelejtenünk, egykor mi is voltunk tinédzserek, és ugyanazok a gondok emésztettek minket, mint
ma őket. A lényeg egyedül a megértésen
alapul, amit ők sokkal jobban alkalmaznak, mint mi.
(Folytatás a 4. oldalon)

Fantasztikus koncerttel kápráztatta el a
közönséget a Gödöllői Szimfonikus Zenekar július 6-án este a kastély lovardájában. A szecesszió jegyében megrendezett nyárköszöntő hangverseny egyfajta
összművészeti estté bővült, ahol a zene
mellett szerepet kapott a költészet és a
tánc is. A program első részében Madarászi László előadásában Babits Mihály Esti kérdés című verse hangzott el,
majd Weiner Leó: Csongor és Tündeszvitje csendült fel. (folytatás az 5. oldalon)

Felnőttünk a családhoz

Opel Corsa – A NAGY generáció
A jellemző autópiaci tendenciák- jaként a magyar családok kedvelt váról beszélgetünk Rudas Péterrel, a lasztása a Corsa. A hazai autópark legGaál Autóház vezető értékesítőjével. elterjedtebb Opel típusa, az Astra (régebbi Classic modellek) előző szériáiAz elmúlt évek tapasztalataiból me- nak modernkori reinkarnációja az Új
rítve állíthatom, a vásárlások aránya Corsa. Méreteiben az autó már mindenlassú növekedést és ezzel párhuzam- képp kategóriát lépett. Belső kialakítása
ban a családok körében a kisebb autók és méretei a családi autók kategóriájába
vásárlása került előtérbe, ámbár az sorolja. Az autó különösen közkedvelt a
autók egyre nőnek. Nem szabad már hölgyek körében, de egyre inkább tennői autóként elképzelni egy Corsa dencia, hogy a vásárlók között egyre
méretű gépkocsit. Ezen autók is teljes nagyobb számban találhatóak meg az
értékű családi autóvá léptek elő!
urak is, ebből is látható, hogy teljes érKategóriája egyik legnépszerűbb autó- tékű családi autóként is tekintenek ezen
modellünkre. Az autó
forgalmazása során
ügyfeleink visszajelzései alapján állíthatom, hogy igen pozitív benyomásokkal
lettek gazdagabbak
az új tulajdonosok a
Corsa által.
Általánosan a könynyed kezelhetőségről,
dinamikus megjelenésről, praktikus belső kialakításról, családcentrikus megol-

dásokról és kimagasló vezetési élményről számolnak be időről-időre.
Az autó a legszélsőségesebb elvárásoknak is meg tud felelni, így az alacsony
fogyasztást, akár a sportos teljesítményt kereső ügyfelek is megtalálják a
számításukat. Folyamatos technológiai
fejlesztéseknek köszönhetően ezen modellek biztonsági felszereltsége is már
mindennek megfelel. 5 csillagos törésteszttel, akár függönylégzsákokkal is
óvja utasait, úgy ahogy a modern ter-

vezésnek köszönhetően a gyalogosokat
és a biciklistákat is. Már igen kedvező
2.500.000 forintos induló ártól elérhető az autó, a kategória elvárásainak
mindenben megfelelő felszereltséggel.
A kis-NAGY Corsa-ról készített fotóriportunkat megtekinthetik honlapunkon
(www.opelgaal.hu) vagy a Facebookon, valamint várjuk Önöket személyesen szalonjainkban, hogy átélhessék a
Corsa élményt!

Testületi döntések
Testvérvárosunk
lesz Zhangzhou
A képviselő-testület június 27-én jóváhagyta a Zhangzhou városával kötendő testvérvárosi együttműködési
megállapodást és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására.
A kínai város Fujian tartomány déli
részén fekszik, lakossága közel 5 millió fő. A két város között öt évvel ezelőtt kezdődött kapcsolatot Zhangzhou indította el, több hivatalos delegáció is érkezett városunkba az elmúlt évek alatt.
A kínai fél együttműködési szándéka
mindvégig komolynak mutatkozott,
ezért ennek megerősítése érdekében
2011. július 9-én együttműködési
szándéknyilatkozat jött létre a két település között. Ezután a kínai kormány jóváhagyásával indulhatott
meg a testvérvárosi kapcsolat előkészítése.
A magyar kormány szintén támogatja
a kínai önkormányzatokkal kötendő
ilyen jellegű együttműködések létrejöttét. Ennek köszönhetően rendezte
meg a magyar és a kínai kormány április 24-én a királyi kastélyban a II.
Magyar-Kínai Konferenciát, elsősorban önkormányzatok részére.
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Az együttműködési megállapodás tervezetét a kínai fél egyetértésével,
javaslataikat messzemenően figyelembe véve és beépítve fogalmazták
meg.

több mint 12 ezer négyzetméter felületen. A Damjanich utcában 30 méter
hosszú támfal épül meg. Útépítés, útjavítás valósul meg a Klapka utcában,
a Szerviz úton, a Virág közben, az
Ibolya utcában, a Repülőtéri úton, és
a Tábornok utcában.

Nyugdíjasként folytatja
Közbeszerzés a közvilágítás
karbantartására
A képviselő-testület közbeszerzési eljárást indított a közvilágítás karbantartására vonatkozó szolgáltatás megrendelése céljából. Gödöllőn összesen 4298 közvilágítási lámpatest működik.
A jelenleg érvényben lévő szerződés
október végén lejár. Az új szerződésben fenn kívánják tartani az eddigiekben alkalmazott biztosítékok körét,
nevezetesen azt, hogy folyamatosan
96 százalékos üzemkészséget kell a
szolgáltatónak biztosítani, amit havonta, legalább 400 darabos mintavételes közös szemlével ellenőriznek.

Útépítés – 90 millió forintból
Az idei útépítési programot tartalmazó szerződést fogadott el a képviselőtestület az önkormányzat és a VÜSZI
Kft. között. Útépítésre, támfalak javítására 90 millió forintot fordítanak,

Hatolkai Szaniszló, a Kalóra Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója bejelentette nyugdíjba
vonulási szándékát július 31-i nappal
és egyidejűleg kérte, hogy nyugdíj
mellett továbbra is ügyvezetőként
folytathassa a munkáját. A képviselőtestület mindkét kérését támogatta.

Megerősítette kötelezettségvállalását
a képviselő-testület: tíz évig vállalja a
besnyői vasúti megálló mellett, a Mikes Kelemen utca végénél kialakításra kerülő 40 férőhelyes P+R és 10 férőhelyes B+R parkoló üzemeltetési és
fenntartási feladatainak ellátását. A
tervek elkészültek, a kivitelezés megkezdése előtt kérte a szándék megerősítését a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.
lt

Nő a kerékpártárolók száma
Sok jó hírt kapnak júliusban a
kerékpárosok. Mint arról múlt
heti lapunkban beszámoltunk,
megnyitott a B+R parkoló a
vasútállomáson a Királyi Váró
mellett.

dett helyen az időjárás viszontagságaitól védve tárolhatják a gépjárművet, a kamerás megfigyelő rendszer
pedig a gépkocsi tolvajoktól nyújt a
felszíni parkolásnál nagyobb biztonságot. Az egyhetes akciót követően a
korábban már meghirdetett bérletek

PARKOLÓ BÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK
1 hónapos: 15.000 forint
3 hónapos: 40.000 forint
6 hónapos: 75.000 forint
12 hónapos: 130.000 forint
A mélygarázs azok számára is kiváló lehetőséget nyújt, akik ha nem is 24
órában, de vagy nappal, vagy éjszaka szeretnék fedett helyen tudni
gépjárművüket.
Az ő számukra új lehetőség az alábbi:
7-20 óráig érvényes, 1 hónapra: 11.000 forint
20-7 óráig érvényes bérlet (éjszakai), 1 hónapra: 7000 forint
vásárlásával szintén igencsak kedvező lehetőségeket kínálnak mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások
számára, 1, 3, 6 és 12 hónapos időtartamra.
A mélyparkoló természetesen nemcsak a bérlettel rendelkezőket várja, a
belvárosba érkezők a szabadtéri parkolóknál kedvezőbb, 200 Ft/óra díj
ellenében vehetik igénybe.
jk

Átadás előtt a játszóterek
mellett, s megnyílik a kerékpárosok
és a motorosok előtt az Erzsébet Királyné Szálloda mélygarázsa is, ahol
szintén ingyenesen használható tárolók várják a két keréken érkezőket. A
nyár folyamán a Dózsa György úti

posta árkádja alá is hat kerékpár számára elegendő tároló kerül. A legnagyobb kapacitású kerékpártárolót pedig a Damjanich János Általános Iskolánál alakítják ki: itt harminckét bijk
ciklinek lesz helye.

Van esély a hársak megmentésére

Aki azonban ma végig sétál az úton
láthatja, a fáknak jót tett a művelet,
valamennyi kizöldült, és szépen lombosodnak, immár egészségesen, mentesen az élősködőtől, ami rövidesen
teljesen tönkre tette volna a növényeket.
Hasonló, vagy talán még rosszabb
a helyzet a vasútállomásnál lévő hársfákkal, amik közül már csak néhányon látszik valódi lomb, a legtöbb
zöldet a fagyöngy adja az ágakon, ráadásul egyre több rajtuk az elszáradt
ág. Félő, hogy ha nagyon rövid időn
belül nem kerül sor beavatkozásra, az

Nem mindennapi akcióval kívánja
bemutatkozni a gépkocsi tulajdonosoknak a Rézgombos Üzletházban
nemrég megnyílt mélygarázs: július
15-től 21-én éjfélig ingyenesen parkolhatnak a fedett, kamerákkal megfigyelt létesítményben.

Mint azt Lantai Csaba, a mélygarázst üzemeltető VÜSZI Kft. igazgatója lapunknak elmondta, városunk
legújabb mélyparkolóját ezzel az akcióval szeretnék bemutatni a gödöllői
autósoknak, akik egyre inkább igénylik a korszerű, és biztonságos gépkocsi tárolási lehetőséget. A Rézgombos
mélygarázsa megfelel ezeknek az elvárásoknak, hiszen itt 24 órában fe-

A szakértők is a csonkolást támogatják

Az elmúlt hónapokban sokat
foglalkoztunk a fagyöngy fertőzés miatt drasztikusan visszavágott, azaz csonkolt fákkal.
Az első látványra ijesztő műveletet a szakemberek az Ady
sétány fasorán végezték el, jelentős riadalmat keltve a lakosságban.

Parkoljon biztonságosan!

Parkolók épülnek a besnyői
vasúti megállónál

Lesz hová letenni a biciklit

A létesítmény 24 órában áll azok rendelkezésére, akik kerékpárral érkeznek az állomásra. Az épületet az első
vonat indulása előtt nyitják ki, és az
utolsó vonat után zárják be, ezt követően pedig aki az éjszaka folyamán
szeretné itt hagyni vagy elvinni kerékpárját, a +36/30-312-5328-os telefonon, a biztonsági személyzet segítségével teheti azt meg.
A következő hetekben tovább bővül a kerékpártámaszok száma is. A
piacnál újabb tíz bicikli helyet alakítottak ki a korábbiak mellett, az árkád alatt, ugyanennyi kerékpárt tudnak elhelyezni a főréten az áruház

Bemutatkozó akció a Rézgombos mélygarázsban

a fák pusztulását eredményezheti, de egy nagyobb
vihar esetén a leszakadó
ágak az utazóközönségre
is komoly veszélyt jelenthetnek. Az elmúlt hetekben a VÜSZI szakértőket
kért fel, hogy vizsgálják
meg a fákat. A vizsgálat
ez esetben is a csonkolás
mellett foglalt állást, ezzel ugyanis, eltávolítva a
fán, valamint a fa belsejében lévő fagyöngyöt,
még van esély egy egészséges lombozat kialakítására.
Információink szerint a
VÜSZI Kft. megkezdte
az ügyben a tárgyalásokat
a MÁV-val. Mivel a fák a
vasúttársaság területén
vannak, az ő engedélyük
szükséges a beavatkozás elvégzéséhez. A szakértők szerint a hársak-

nak ez az egyetlen esélyük a megmaradásra.
jb

Az idén összesen hat játszótér válik korszerűbbé, biztonságosabbá. A Csokonai Vitéz Mihály utcában, a Rómer Flóris utca – Béri
Balogh Ádám utca sarkán, a Kazinczy körúton már a tavasszal elkészültek a fejlesztés első szakaszával, a napokban pedig a többi
játszótéren is véget ér a munka.
Az elmúlt hetekban a Gébics utcai, az Erzsébet királyné krt. 28. melletti játszótér munkálatai fejeződtek be, ezeknek az ünnepélyes átadására a héten kerül
sor. Az új, szabványoknak megfelelő játékok mellé a Gébics utcában homokozót is kialakítottak, Varga Árpád kőfaragó mester pedig saját költségén felújította a korábban itt lévő, kőből készült pingpong asztalt, ami így ismét alkalmas lesz a játékra. A munka már csak a blahai napközis tábor területén, a Ligeti
Juliska utca felőli részen folyik, ahol új létesítmény készül, gazdagítva ezzel a
városrészben élő kisgyermekes családok szabadidő eltöltési lehetőségeit. Itt
azonban a többi játszótérnél több munkára van szükség, mivel komoly tereprendezést kell végezni. A tervek szerint a későbbiekben itt még egy kis focipályát is kialakítanak majd.
Jó hír a tavasszal átadott Csokonai utcai játszótér közelében élőknek, hogy a
létesítményen Tóth Tibor alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője
kérésére a korábbinál nagyobb biztonságot nyújtó kis kerítést alakítottak ki. bj

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívom
Önöket
2013. július 12-én, 18 órára
a Gébics utcai játszótér
ünnepélyes átadására.

Szeretettel meghívjuk
Önöket
2013. július 10-én, 18 órára
a Kálváriával szemben lévő
játszótér ünnepélyes
átadására.

Tisztelettel:
Varga Árpád Önkormányzati képviselő

25.

Tisztelettel:
Pelyhe József és Varga András
Önkormányzati képviselők

2013. július 9.

Új munkahelyek a vízbázis jobb kihasználásával

Indul a Tanyató program
Komplex vidékfejlesztési lehetőségek a vízbázisok hasznosításán keresztül címmel tartottak szakmai nyílt napot a
Haszonállat-génmegőrzési
Központban (HáGK). A rendezvény keretében mutatták be a
Tanyató programot, és felavatták a Halászati Génmegőrzési Kutató, Képzési és Szolgáltatási Programközpontot.
A rendezvényen dr. Szalay István, a
HáGK igazgatója köszöntötte a tanácskozás résztvevőit, majd V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Mi-
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zajló „Nyúl-unk a munkáért”, és a
HU-Ba (hungarikum baromfi) programhoz – segíti az önellátó gazdálkodást, és része a szegénység elleni

családok számára, és növeli a vízbázis kihasználtságát. Kifejtette, a tanyák jelentős része tradicionálisan
vízbázisok közelében (kút, ér, tó, csatorna) épült, s ez kiváló lehetőséget ad
számukra, hogy kisebb, 50-100 m3-es
kis tavakat alakítsanak ki, ahová azután
halakat telepíthetnek,
majd ezekkel – helyi
termékként megjelenhetnek a helyi piacokon, de erre építve új
kapukat
nyithatnak
meg a turisztika területén is. A rendezvényen dr. Urbányi
Béla, a SZIE Halgazdálkodási Tanszékének vezetője a akvakultúra kutatásának aktuális feladatairól tartott előadást,

TÁJÉKOZTATÁS
Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban
Tájékoztatom Gödöllő város lakosságát, hogy a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §. (3) bekezdése
alapján, Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendes
szabadság kiadására igazgatás szünetet rendelt el
a Gödöllői Polgármesteri Hivatalban.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
2013. JÚLIUS 22.–2013. AUGUSZTUS 2.
KÖZÖTTI IDŐTARTAMBAN ZÁRVA TART.
A halaszthatatlan és rendkívüli ügyintézés érdekében
az ügyelet biztosított lesz.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Tanácskozás mesékről és szakmai kérdésekről

Óvónők találkozója a kastélyban
nisztérium államtitkára beszélt arról,
milyen gyökeresen változott meg a
falu az elmúlt évtizedekben, majd
szólt a folyamatban lévő vidékfejlesztési programokról. Mint mondta,
Tanyató program – hasonlóan a már

küzdelemnek.
Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, a
program, amellett, hogy része az öngondoskodásnak, munkahelyeket teremt és jelentős jövedelmet a vidéki

dr. Jeney Zsigmond pedig a halászati
génmegőrzés feladatairól beszélt.
A résztvevők mindezek mellett megismerkedhettek a mechanikus és az élőkultúrás vízbázis rechabilitációs lehetőségekkel is.
jk

Hidrológiai kérdésekről tanácskoznak Gödöllőn

Szükség van vízügyes szakemberekre
Gödöllőn tartotta XXXI. Országos vándorgyűlést a Magyar
Hidrológiai Társaság július 3.
és 5. között. A több mint 300
résztvevővel megrendezett tanácskozásnak a Szent István
Egyetem Tudástranszfer Központja adott helyet.
A rendezvény résztvevőit elsőként
Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatásért felelős államtitkára köszöntötte, aki kiemelte a
Magyar Hidrológiai Társaság közhasznúságát és magas szakmai színvonalú munkáját. Egyúttal köszönetet
mondott az árvízi védekezésben
résztvevő szakembereknek, akiknek –
mint mondta – jelentős szerepük volt
abban, hogy sehol sem szakadt át a
gát, és az árvíz nem követelt emberéletet.
Gödöllő városa részéről Tóth Tibor alpolgármester, a Szent István
Egyetem részéről pedig dr. Gyuricza
Csaba egyetemi docens, a Mezőgaz-

dasági és Környezettudományi Kar
dékánja köszöntötte a vándorgyűlést.
Gyuricza Csaba kiemelte, az egyetemen évtizedeken át működött a vízgazdálkodási szakemberképzés, ami
egy elhibázott döntés miatt egy ideig
szünetelt. Jó hír
azonban, hogy most
újraindult,
mivel
nagy szükség van az
e területtel foglalkozó magas színvonalon képzett szakemberekre. A dékán
beszédében partnerséget ajánlott a hidrológiai társaságnak.

as rendkívüli dunai árvíz. A szekcióülések során áttekintették többek
között a klímaváltozás és vízgazdálkodás összefüggéseit, a vízkár elhárítás szakterületének időszerű fel-

A három napos program során a
plenáris ülésen olyan témákban hangzottak el előadások, mint a Duna Régió Stratégia időszerű kérdései és a
hazai vízgazdálkodás előtt álló ezzel
kapcsolatos feladatok, a Közép-Duna-völgy vízgazdálkodása és a 2013-

adatait, a vízellátás valamint a
csatornázás, szennyvízelvezetés és
tisztítás kérdéseit, de szó volt a vizes
élőhelyek megőrzésének és rehabilitációjának fontosságáról is.

A kastély barokk színházában rendezték meg a Játékkal, Mesével Nevelő Óvónők XXI. országos találkozóját, június 28-án. A
rendezvény szakmai programját gyermekek előadása, és az óvodások által készített kézműves munkák kiállítása színesítette.
A résztvevőket dr. Gémesi György polgármester köszöntötte, aki elmondta,
rendszeresen végiglátogatja az óvodákat, egyeztet az ott dolgozókkal, és csodálattal adózik kreativitásuknak. Hangsúlyozta, a város vezetése mindig nagy
gondot fordított az óvodákra, mert nem mindegy, milyen környezetben töltik
idejüket a gyerekek, s ez
most különösen fontos, hogy
2014-től kötelezően 3 éves
kortól kerülnek be a gyerekek a rendszerbe.
A tanácskozás során többek között szó esett azokról
a szabályozásváltozásokról,
amik a mindennapi pedagógiai munkát érintik, a mozgásos tevékenységrendszer
kialakításáról, és arról, hogyan pihenjék ki az óvónők
az őket ért terhelést.
A résztvevők emellett
megismerkedhettek azokkal
a Gödöllőhöz kötődő gyermekeknek szóló kiadványokkal, amik segítik az
óvodai mesével történő nevelést. Herceg Egérváry Elemér naplója, Vargánya Apó a Görbe tölgyek őre, valamint a Szekeres Erzsébet
által illusztrált „Mese mese meskete, minden hétre egy mese” című Benedek
Elek által gyűjtött meséket tartalmazó könyv az elmúlt években a gyerekeknek

bj

Anyatejet adó édesanyákat köszöntöttek
Az idén is megemlékeztek az
anyatejes táplálás világnapjáról városunkban. Bár a hivatalos dátum augusztus 1-je, tekintettel arra, hogy nyáron a
legtöbb család elutazik, Gödöllőn július elején tartják az édesanyák és az anyatejjel táplált
gyermekek ünnepét.
1992-től tartják világszerte az anyatejes táplálás, más néven a szoptatás világnapját, mivel egyre
több csecsemő hal
meg szerte a világon
azért, mert nem jut
anyatejhez. Ezért indította el az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF átfogó programját a csecsemők egészséges
táplálása érdekében.

A városháza dísztermében megtartott
rendezvényen Pecze Dániel alpolgármester Weöres Sándor: Anyámnak című versével köszöntötte a megjelenteket, a Gödöllői Védőnői Szolgálat
munkatársai pedig ajándékkal kedveskedtek azoknak az édesanyáknak,
akik saját csecsemőjük táplálása mellett másoknak is adnak anyatejet, és
az ikreket szoptató édesanyáknak:
Csákváriné Nagy Anikónak, Ér-

és a pedagógusoknak is a kedvence lett az elmúlt években. A rendezvény kedves színfoltja volt, amikor Szekeres Erzsébet mesékhez készült képeket adott át
ajándékba a rendezvény házigazdájának, dr. Pappné Pintér Csillának, a Szent
János utcai óvoda vezetőjének. A képek az intézmény csoportszobáit fogják
díszíteni.
jk

Rektorváltás
a Szent István Egyetemen
sekné Maszlag Zitának, Kolozsi
Anitának, Szabadi Margitnak, valamint Aranyné Béres Krisztinának, és dr. Maklári Papp Juditnak.

Miután a hatályos Nemzeti Felsőoktatási Törvény értelmében dr. Solti László
rektori megbízása 2013. június 30-án megszűnt, az új rektor megbízásáig terjedő időtartamra a Szent István Egyetem működőképességének biztosítása érdekében Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 2013. július 1-jétől
dr. Tőzsér János egyetemi tanárt bízta meg az ideiglenes intézményvezetői feladatok ellátásával.

bj

jb
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HEIKKILA EEMELI, MATTILA
SAMI, WARNICKI ALINA

A gyerekek a legjobb politikusok

10 ország, 75 nagykövete
(Folytatás az 1. oldalról)

A TÁBORBAN RÉSZT VETT
GYEREKEK ÉS KÍSÉRŐIK:
CSIKSZEREDA (ROMÁNIA): KERESZTES KÁLMÁN, KOCSIS IMRE, KARDA BORBÁLA, KELEMEN
ANNA, CSEGÖLDI JÚLIA, RAVASZ ORSOLYA, SZILÁGYI DALMA, CZIMBALMOS ANETT, TANKÓ ENIKŐ, BÁLINTH ERZSÉBET
ROZÁLIA
DUNASZERDAHELY (SZLOVÁKIA): ELEK NOÉMI, ONÓDI CSABA, BÁNKI MÁTÉ, BÁNKI BENCE, HAJDÚ ANDRÁS, BAJCÁR
ÁDÁM, JANICS EMESE, VALKAI

DÓRA, BÓDIS ROXANA, MÉHES
REBEKA LINDA, MARTÁK MÓNIKA
ZYWIEC (LENGYELORSZÁG):
HOJDYS MATEUSZ, KOCON JUSTYNA, KNAPIK KAMILA, KUBIEN ALEKSANDER, PIECUCH
DAWID, MACIEJOWSKA MARIA,
JURASZ JOANNA, BULKA KAROLINA, ANNA PIATEK, AGNIESZKA WANTOLA
ZENTA (SZERBIA): SZÜGYI ÁRPÁD, MUCSI EDINA, NAGY ABONYI GERGŐ, CEGLÉDI KRISZTINA, VARGA TAMÁS, SURÁNYI
LÁSZLÓ, KÁLMÁN LILI, KÁL-

MÁN KATA, ZIVIN ALEKSANDRA, GULYÁS MÁRIA
BRANDYS NAD LABEN-STARA
BOLESLAV (CSEHORSZÁG): BICISTOVÁ BARBORA, BLÁHOVÁ
MARIE, JADRNÍCKOVÁ KATERINA, KÁRNÁ KRISTYNA, NEVRLÁ ANNA, SMÍDOVÁ VENDULA,
VIRÁGOVÁ DOMINIKA, VOTRUBCOVÁ MONIKA, BAYEROVÁ
JAROSLAVA
VALDEMORO
(SPANYOLORSZÁG): ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUNOZ, PAULA GÓMEZ

GÓMEZ, SAMUEL RODRÍGUEZ
ALCEGA, TERESA GARCÍA FERNÁNDEZ, ALBERTO MAUREL
SERRANO, JAIME GONZÁLEZ
NARVÁEZ, JORGE M. PÉREZ RAMIRO, IAGO LÓPEZ PÉREZ, BORJA ALEJOS CAMPOS, PAULA LÓPEZ DE LA PENA, GONZALO
MARTÍN GONZÁLEZ, JOSUÉ
ALONSO MARTÍN
FORSSA (FINNORSZÁG): JARVINEN EMMI, EEROLA EINO,
SNALL LILIAN, JAAKKOLA VENLA, TÖRMANEN AATU, NUMMINEN SUSANNA, SJÖMAN MIIKA,

BEIT ARYE (IZRAEL): BAR EL
BAR ON ISHAY, KAHANA DVIR
(DAVIR), GIGI NOAM, LEVI
NOAM, MEIR OFIR, TSROR
OREN
INDONÉZIA: FADHIL FERNANDA HERMAWAN, NABILA QUINCY SOFYAN, YEHEZKIEL MARULITUA
SITINJAK,
NAUFAL
MAULANA BUDIMAN, OSKAR
REZKY KIS, BOLDY BALOGH,
HUSNAH MANWAN
GÖDÖLLŐ: GORTVA VIVIEN, SIMON ALEXANDRA, BÁKAI ROLAND MÁRK, JUHÁSZ ÁKOS,
JUHÁSZ LILLA BELLA, ZOMBOR
DOROTTYA, CSIKÓS GRÉTA,
ZOMBORNÉ FESTŐ BOGLÁRKA
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Vadvirágkalauz másképp
Családi és baráti kirándulások
alkalmával egy olyan személy
biztos akad a csapatban, akit
csak szelíd erőszakkal, vagy a
védett növények leszakításáért járó büntetés felemlegetésével lehet megakadályozni
abban, hogy ne kezdjen el kitörő örömmel virágcsokrot
szedni.
Nem könnyű ezt megakadályozni a
kisgyerekek esetében sem, mert az erdő, a rét és a vízpart tele van szebbnél
szebb virágokkal.
A gond ott kezdődik, amikor valaki
felteszi a kérdést: Ez milyen virág?
Amikor a kisgyerek erre azt a választ
adja, hogy piros, akkor mindenki
kedvesen mosolyog, ha pedig a gyerek szegezi ezt a kérdést a felnőtteknek… na, akkor már baj van, mert ciki bevallani, hogy fogalmunk sincs
róla. Az átlagos kiránduló még felismeri a pipacsot, a búzavirágot, vagy a
mezei margarétát, de biztos vagyok
benne, kevesen vannak, akik azonnal
válaszolni tudnak, ha csemetéjük a
hólyagos habszegfűt, a réti ledneket,
vagy vadmurkot tart eléjük. Pedig
mindhárommal igen gyakran találkozunk.
Ilyenkor jól jön, ha van az embernél
egy növényhatározó, ahol el lehet
kezdeni keresgélni. Igen ám, de hogyan?! A nevekre a legtöbben csak
tippelnek, a rajzok alapján a laikus

nem mindig tudja megkülönböztetni
az egymáshoz sokszor hasonló virágokat, arról nem is beszélve, hogy az
ember nem cipelhet magával lexikonhegyeket egy túrára.
A Kis természetkalauz sorozat legújabb, 170 vadvirágot bemutató
könyve olyan hiánypótló kiadvány,
ami a leggyakrabban előforduló vadvirágokkal ismerteti meg az érdeklődőket úgy, hogy bárki könnyen megtalálja benne az adott növényt. A kiadvány titka, hogy a virágokat színek
szerint gyűjtötte csoportokba, így
elég ránézni, s máris tudjuk, hogy
például a fehér vagy a kék virágok
között kell keresgélni. További segítség a sziromlevelek száma, valamint
a hozzájuk tartozó színes fotók.
Az egyébként zsebkönyv méretű kiadvány számtalan érdekességet tartalmaz, megtudhatjuk, mire használták az adott növényt a népi gyógyászatban, milyen hiedelmek kötődnek
hozzá, kiderül melyik gyógyító hatású, melyik ehető és melyik mérgező. Ez főleg a kisgyerekkel kirándulók számára fontos, hiszen nem
könnyű minden másodpercben résen
lenni, amikor a kicsi örömmel gyömöszölné szájába a szép piros bogyókat…
A szakszavakat kerülő könyvet kézbe
véve az olvasó/kiránduló örömmel
csodálkozik rá a növényekre, amik
mellett sokszor úgy ment el, hogy rájuk se pillantott, vagy úgy csodált

meg, hogy nem tudta mi az. Aki magával viszi kirándulásaira, vagy csak
átlapozgatja, biztos, hogy többé nem
keveri össze a medvehagymát a
gyöngyvirággal, vagy a kétlevelű árnyékvirággal, sem a réti imolát a mezei varfűvel.
Sőt, a vízpartokat járva is hasznos lehet: többet nem fogjuk „valamilyen
tavirózsának” titulálni az úszó békaszőlőt, sem nádnak az ovosi kálmost.
Ha pedig megismerkedünk a virágokkal, jöhet a többi kérdés: Milyen madár ez? Milyen gomba ez? Milyen fa
ez? Az biztos, hogy a természetet kedvelők előbb-utóbb (szerintem előbb) beszerzik a sorozat többi, fákat, gombákat,
madarakat bemutató köteteit is. Közben
pedig nem árt körülnézni, mert a kiránduláshoz egy újabb sok-sok zsebbel ellátott nadrág is kelleni fog.
(Eva-Maria és Wolfgang Dreyer: Milyen virág ez?)
nyf

JUTALOM A JÓ TANULÓKNAK!
A Bagoly könyvesbolt a korábbiakhoz híven az idén is kedvezményt ad azoknak a diákoknak, akik eredményesen zárták
a 2012/2013-as tanévet. Augusztus végéig 5%-os kedvezménnyel vásárolhatnak a bolt kínálatából azok, akik kitűnő vagy
jeles eredményt értek el. A kedvezmény a bizonyítvány felmutatása mellett, egyszeri alkalommal vehető igénybe.

Összművészeti est a szimfonikusokkal

Nyárköszöntő koncert a lovardában
(Folytatás az 1. oldalról)

Az előadáshoz Széphalmi Júlia, a
nemrég diplomázott fiatal táncművész, a Frédéric Chopin Zeneiskola
egykori növendéke és Varga Attila
készített koreográfiát.

A két táncos akrobatikus elemekből
építkező produkcióval elevenítette
meg a Vörösmarty Mihály által megálmodott szerelmeseket.
Az est második részében a XX. század elejének irodalmi művei közül
Kosztolányi Dezső: Mostan színes

tintákról álmodom, majd az
Akarsz-e játszani? című versei
hangzottak el Baranyi Richárd előadásában. A kor zenéi közül Debussy: Egy faun
délutánja című művét szólaltatta meg a szimfonikus zenekar, majd
Delibes:
Coppélia című művéből hangzott fel a Prelude majd a Mazurka, amit
szintén Széphalmi Júlia és
Varga Attila tánca tett emlékezetessé. Az estet Ravel La
Valse című darabja zárta. A különleges keringő
fergeteges előadása méltó befejezése volt a
hangversenynek, amit szűnni
nem akaró tapssal köszönt meg
a közönség.
Az elhangzó műveket Solymosi Tari Emőke zenetörténész ismertette, akinek köszönhetően a résztvevők számtalan

Fúvós siker Sárváron

Egy verseny, két díj
Két díjjal érkezett vissza a Gödöllői
Városi Fúvószenekar a július 5-én és
6-án megrendezett V. Sárvári Fúvószenekari Versenyről.
A gödöllői zenészek versenyprogramjukkal I. díjat érdemeltek ki, a zenekart
vezető Ella Attila pedig karmesteri különdíjat kapott.
A Gödöllői Városi Fúvószenekar második alkalommal vett részt a sárvári megmérettetésen, ami egyben a XIV. Fúvószenekari Várfesztivál is. Az első, 2008ban megrendezett versenyen felső kategóriában az első helyen végeztek, s a
mostani rendezvényen, megismételve
az akkori sikert, ismét első díjat vehettek

át, megosztva a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Fúvószenekarával. Az együttes gazdag programmal
kápráztatta el a sárvári közönséget. Először a város híres fürdőjében adtak
nagysikerű koncertet, majd részt vettek

érdekességet tudhattak meg a szecesszió korának szerzőiről és zenei
világáról. Az est karnagya Horváth
Gábor volt.
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Gödöllői táncosok a Smithsonian Folklife Festivalon

A Gödöllő Táncegyüttes újabb sikerei
a fürdőtől a Nádasdy várig tartó felvonuláson. A várban a versenyen résztvevő zenekarok közös hangversenyt adtak. Az idei fesztiválra Gödöllő mellett Budapest-ről,
Kiskunlacházáról, Kőszegről, Salgótarjánból, Székesfehérvárról, és Ostravából érkezett zenekar, igaz a
cseh muzsikusok, hasonlóan a házigazda sárváriakkal versenyen kívül mutatkoztak be.
A gödöllőiek harminc perces versenyprogramjában
Jan Vanderroost: Arzenál–koncert induló, Franz von Suppé : Költő és paraszt
nyitány, Hidas Frigyes: II. Népdal szvit
és Jacon de Haan: Ross Roy című művét hallhatta a közönség és a zsűri.
jb

Magyarország volt a díszvendége az
Amerikai Egyesült Államokban 1967
óta évente megrendezésre kerülő Smithsonian Folklife Festivalnak. A június
26-tól július 7-ig tartó nagyszabású rendezvényen a magyar néptánc és népzene legkiválóbb képviselői léptek fel a
Balassi Intézet és a Hagyományok Háza
szervezésében, köztük a Gödöllő Táncegyüttes hat tagja mutatkozott be az
amerikai közönségnek.
A fesztiválon a Gödöllő Táncegyüttest
Bangó Dalma és Fekete Annamária,
Moussa Ahmed, Papp Gergely, Papp
Máté és Kovács Zoltán képviselte,
mellettük a Válaszút Táncegyüttes, a
Szentendre Táncegyüttes és Fitos Dezső
társulata lépett fel. A magyar előadók
Kárpát-medencei táncokat mutattak be.
Mint azt a rangos fesztiválra szóló meghívás is mutatja, a Gödöllő Táncegyüt-

test hazánk legkiválóbbjai között tartják
számon. Az elmúlt években számtalan
kiváló eredményt értek el, s az idei esztendőben sincs ez másként. Május végén, a Szolnoki Országos Néptáncfesztiválon a felnőtt együttes Moussa Ahmed (szakmai munkatárs Tóth Judit)
„Padhelyzet” című koreográfiája a Nemzeti Táncszínház különdíját nyerte el, ami
egy bemutatkozási lehetőség ugyanitt,
egy teljes önálló estés műsorral 2013
őszén. Június 20-22. között Egerben mérettették meg magukat táncosaink a Szederinda Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági
Néptáncfesztiválon, ahol a Gödöllő
Táncegyüttes Druzsba és Kiskamasz
csoportjai vettek részt. Innen a legstílusosabb viselet díjával tértek haza. A csoportvezetők, felkészítők: Hajdu Zsuzsanna, Moussa Ahmed, Tóth Judit és
Széphalmi Zoltán voltak.
jk
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Múzeumok a ma emberének

London Múzeumainak példája
Egyhetes múzeumi tapasztalatcserén vehettem részt 2013.
május 26. és június 1. között
Londonban. A Pulszky Társaságnak az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma „intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek tanulmányútjára 3
országban (Dánia, Egyesült
Királyság, Hollandia) 2013ban” elnevezésű programra
nyert pályázata keretében.
Összesen kilenc intézményvezető vehette igénybe ezt a pályázati lehetőséget.
Nagy segítséget jelentett, hogy a
Pulszky Társaság elnöke, dr. Deme
Péter találkozót szervezett nekünk jelentős szakmai szervezetekkel: a Museums Association és az Arts’ Council
England igazgatójával. Ezek a szervezetek és képviselőik nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek, nagy pén-

zek fölött diszponálnak, a világ múzeumügyének alakítói, az új trendek
kidolgozói, mindenütt számít a véleményük. Tanulhatunk tőlük. Munkamorált mindenképpen. A két jelentős
múzeumi szervezeten kívül négy múzeum igazgatójával vagy vezető kurátorával találkozhattam.
Általános tapasztalatom volt, hogy
a 2012-es olimpia inspirálóan hatott a
londoni múzeumok fejlesztésére is. A
Museum of London új állandó kiállítása, a Geffrey Museum metrós elérhetősége, a William Morris Gallery és
a Charles Dickens Múzeum felújítása
az olimpia évében készült el.
Az Egyesült Királyságban 2000
múzeum van, ebből 20 az állami támogatással fenntartott nemzeti múzeum, ez mind ingyenesen látogatható, 80 az egyetemi múzeum, amik
közvetetten részesülnek állami támogatásban, 800 múzeum önkormányzati fenntartású és ezer – tehát a múzeumállomány fele – független mú(alapítványi, magán, tagsági stb.
fenntartású), ezek kismúzeumok, kis
látogatószámmal.
A londoni múzeumok – minél nagyobbak, annál inkább – pláza-fílinget sugároznak, tömegek jönnekmennek, vonulnak bennük, minden
szinten van kávézó és bolt, ahol
ugyancsak sokan fogyasztanak. A kismamák a múzeumban töltik a dél-

előttöt, a gyerek doktorost játszik az
egyik sarokban, a mama telefonál, olvas vagy játszik az okostelefonján. A
londoni múzeumok közösségi terek,
ahol szép és értékes tárgyak társaságában tölthetik el az emberek a szabadidejüket. Itt tetten érhetjük, hogyan változik a múzeum fogalma,
szerepe a XXI. században, igazodva
az új generációk új igényeihez.
A Gödöllői Városi Múzeum igazgatójaként és irodalomtörténészként
engem a helytörténeti múzeumok, az
irodalmi és művész emlékházak érdekeltek. Négy múzeumot választottam ki: Museum of London, Charles
Dickens Museum, William Morris
Gallery és Geffrey Museum, amiket a
pályázatban megadott szempontok
szerint tanulmányoztam. A négy múzeum közül nekem a William Morris
Gallery tetszett a legjobban, nem véletlen, hogy ez az intézmény nyerte el
az Év Múzeuma 2013 rangos elismerést, ami mellékesen 100.000
font pénzbeli támogatást is jelent.
Ezt a szakmai díjat Angliában a
National Art Collections Fund (röviden: Art Fund)
adja. Ennek a brit
jótékonysági szervezetnek a létrehozását John Ruskin
kezdeményezte 1857-ben.
A William Morris Gallery és a
Geffrey Museum London különböző
külvárosaiban található, egy-egy metróvonal utolsó
állomásaként
közelíthető
meg, a Museum
of London is távol esik a turisták által látogatott helyektől.
Érdekelt,
hogy oda elmegy-e a turista, tudják-e úgy
menedzselni az
intézményt,
hogy vonzóak legyenek, és ne csak a
környék lakói látogassák őket? Amikor oly sok egyéb látnivaló van a városban, jut-e látogató ezekbe a múzeumokba is? A William Morris Galleryt 5 millió fontból újították föl, Az
Év Múzeuma lett, a látogatószám
25.000 főről 100.000 főre emelkedett,
a Museum of Londonnak jelenleg
600.000 látogatója van évente, amit a
City önkormányzatának jelentős
anyagi támogatásával 1,5 millióra
szeretnének növelni. Levonhatjuk azt
az általános következtetést, hogy a jelentős anyagi ráfordítás látható és
mérhető eredményt hoz a múzeumok
életébe.

Nemcsak a nemzeti múzeumok, de
gyakran az önkormányzati fenntartású múzeumok is (mint például a
William Morris Gallery) ingyenesek,
ám számos szolgáltatás nyújt lehetőséget a pénzköltésre (bolt, kávézó). A
múzeumok pszichikailag is építenek
arra a gyakorlatra, hogy az emberek
az ingyenesség hírére örömmel bemennek a múzeumba, és örülve azon,
hogy a belépőjegyet megspórolták,
vesznek egy kávét, sütit, kekszet,
szendvicset, ásványvizet, ajándékot a
barátaiknak, szüleiknek, a gyerek barátnőjének és így tovább. Az ajándékboltok a múzeum gyűjteményéhez,
kiállításaihoz illeszkedő, témába vágó, gazdag kínálattal rendelkeznek,
még a legkisebbek is. Olyan bőséges
a kínálat, hogy minden társadalmi
osztály és minden korosztály talál
magának megfelelő vásárolnivalót.
Tanulmányoztam továbbá az ismeretátadás korszerű formáit ezekben a múzeumokban. A Museum of
Londonnál éreztem leginkább a görcsös törekvést arra, hogy a modern
technikai eszközök használatával
próbálja megnyerni a látogatókat. A
kiállítás több pontján monitorokról
folyamatosan a mai életet bemutató
filmekkel, utcai jelenetekkel bombázzák a látogatót, így próbálván közelebb hozni a ma emberéhez a középkori vagy a viktoriánus Londont.
Érintő képernyőn különböző korszakok térképeit lehet kikeresni. Az
1666-os nagy londoni tűzvészt interaktív módon mutatják be, imitálják a
tüzet és a látogatók tűzoltó ruhát ölthetnek magukra. Engem mégis inkább a régi városfal maradványa, a
szecessziós lift és a polgármester díszes hintója fogott meg, amellyel a
mindenkori polgármester a XVIII.
század óta minden novemberben ki-

kocsizik és végigjárja a city utcáit. A
William Morris Gallery megoldásai,
ötletei tetszettek. Jól illeszkedett a
gyűjteményhez, a kiállított anyaghoz,
s valóban az ismeretek elmélyítésére
szolgált. A színes üvegablak készítés,
textildetektív, lapozható, kézbevehető
mintakönyv példáit fotón is megörökítettem és remélem, hogy a Gödöllői Városi Múzeumban is használni tudjuk majd.
S talán megbocsájtható, ha arról
álmodozom, hogy ilyen lehetne a mi
Nagy Sándor-házunk is egyszer…

Zenei téren is erősödik a neustadti kapcsolat
Június 25-28 között 24 kórista és 3 fős
népi zenekar („Bori és barátai”), valamint a hangszeres kíséretet adó Laurán Apolka, Tamás Vanessza és Ella
Dorottya utazott Neustadtba, ahol több
feladat is várta őket. Felléptek az érettségi bizonyítványosztó ünnepségen,
népzenei programukkal részt vettek a
helyi evangélikus gyülekezet összejövetelén, a néptáncos kórustagok pedig a
Bori és barátai „banda” vezetésével magyar néptáncot tanítottak a testnevelésórákon. A látogatás egyik kiemelt, és
mondhatjuk különleges eseménye volt,
amikor a Török Ignác Gimnázium kórusa a testvériskola klezmer zenekarával

Táblát kapott Bad Ischl
Tovább bővült a gödöllői testvérvárosi oszlopon lévő táblák száma. A
múlt héten felkerült a többi közé Gödöllő legújabb testvérvárosát, Bad
Ischlt jelző tábla is.
A két település közötti testvérvárosi
megállapodást
2012. november 17én írta alá Gödöllőn
Hannes Heide, Bad Ischl, és dr. Gémesi
György, Gödöllő polgármestere. Nemrég,
a Koronázási Hétvégén pedig az Alsóparkban felavatták a
Bad Ischl sétányt.

Ambrus Gizella: Csak egyetlen ház

Boldizsárék
Régi adósság és régi vágy vált valóra, amikor a Könyv Ünnepe Gödöllőn, majd a Koronázási hétvége programsorozat keretében a
Gödöllőn élő Szlávik Jánosné bemutatta Ambrus Gizella Csak
egyetlen ház című regényét. Adósság az írónő felé, és a vágy,
hogy a lényegében az Ambrus család történetét bemutató könyv
tovább gazdagítsa városunk irodalmi értékeit.
A Boldizsár család életén keresztül élhetjük át a történelem viharait az 1800-as
évek elejétől a II. világháborúig. Egy olyan család életén át kísérhetjük figyelemmel a változásokat, akiknek élete a szeretetre, egymás megbecsülésére alapul, de nem mentes a problémáktól, szenvedéstől.
Nem tündérmesét vesz kézbe az olvasó, hanem lehetőséget kap a XIX. és a
XX. század valóságával való szembenézésre az emberi sorsokon keresztül.
Csak egyetlen ház… ez a vágya a fiatal törekvő Boldizsár Jánosnak, aki a vasúti társaságnál dolgozik, s a kiváló munkájáért kapott jutalom
segítségével egy kis
telket vásárol, hogy
felépítsen rajta egy kis
házat, ahol feleségével
és gyermekeivel élhet.
A telek, a ház iránti
vágy a család egyes
tagjait összeköti, míg
másokat szembe fordít
egymással, s közben
olyan alappá válik, ami több generáció számára lesz meghatározó. Az itt élők
sorsa végérvényesen összefonódik a házéval, a még Boldizsár János által ültetett almafáéval.
kj
***
Ambrus Gizella 1888.május 16-án született Ambrus Zoltán és Tormássy Gizella házasságából, ami sajnos az édesanya életébe került. Nagyanyja, Ambrus Józsefné Spett Vilma nevelte fel (aki férjével együtt itt nyugszik a Dózsa György
úti temetőben).
Ambrus évekig nem tért magához a haláleset után, végül nagysokára megházasodott, Benkő Etelka énekesnőt vette feleségül. Ettől kezdve ő nevelte és taníttatta Gizellát, aki apjához hasonlóan nagyon jól beszélt franciául és jól is írt.
Tanítónőnek készült, polgári iskolai irodalom és történelem szakos tanár lett.
Itt ismerkedett meg későbbi férjével, Fallenbüchl Tivadar polgári iskolai igazgatóval.
Egész életében édesapja irodalmi hagyatékát gondozta, életrajzokat és elemzéseket írt róla. Elkészítette Ambrus műveinek bibliográfiáját. Saját irodalmi
munkásságot fejtett ki: írt novellát, regényt, verset. Munkái kiadásáért sosem
tett egy lépést sem. Mint Ambrus Zoltán leánya, nem kívánt a nyilvánosság elé
lépni mással, mint Édesatyja szolgálatával.
Már 1989-ben tett egy kísérletet fia, dr.Fallenbüchl Zoltán édesanyja művének
kiadására, de ez akkor nem valósult meg. Azonban az idei Könyv Ünnepére a
regényt sikerült az örökösöknek magánkiadásban az olvasók elé tárni.

G. Merva Mária

Németországban aratott sikert a Török Ignác Gimnázium Kórusa

Fábián Bertalan igazgató 2013 őszén
kérte fel Tápai Dóra tanárnőt, a Chopin
Zeneiskola és a gödöllői Waldorf Iskola
tanárát, hogy alakítson kórust a Török
Ignác Gimnáziumban. A kezdeményezés a diákok és a tanárok körében is
nagy sikert aratott, az iskolai ünnepségeknek részévé vált a kórus fellépése, de
az intézmény falain kívül is felléptek,
például a komáromi erődben a Török
Ignác kiállítás megnyitásán. A tanév végén a német testvériskola korábbi meghívásával élve négy napot Neustadtban
töltött a kórus, ahol többek között egy
nagysikerű jótékonysági koncerten is
bemutatkoztak.

2013. július 9.

Város-Kép

közösen jótékonysági koncertet adott az
árvízkárosultak javára. A rendezvényen,
közel 600 fős közönség előtt (többségében szülők, gyerekek és tanárok) mutatták be tudásukat. Óriási sikert arató műsorukban tradicionális mezőségi és dunántúli népzenét, reneszánsz madrigált,
barokk korált, spirituálét, jazzt, és Kodály Zoltán műveit szólaltatták meg. A
sikert jól mutatja, hogy a koncert után
azonnal újabb felkéréseket kaptak: októberben a klezmer band budapesti koncertjén, jövő márciusban pedig
Neustadtban az iskola big bandjének
műsorában várják közreműködésüket.
A jótékonysági koncerten helyi infor-

Szlávik Jánosné

mációk szerint körülbelül 1000 euro
gyűlt össze az árvízkárosultak javára.
A munka mellett a kórus tagjai a közeli
Flossenburgban, kiegészítve történelmi tanulmányaikat, egy koncentrációs táborban tisztelegtek az áldozatok emléke előtt, majd egy 1000

éves várromot tekintettek meg.
Az utazást a Török Ignác Gimnázium
alapítványa és a gödöllői ArmCom
vállalat támogatta, ahol cserébe rendszeresen számítanak a kórus ünnepélyeken való részvételére.
jk
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Pihenési lehetőség Gödöllő határában

Megújuló Arborétum
Jelentős változások történtek a
Gödöllői Arborétumban az elmúlt hónapokban. Miután az
1902 és 1914 között létrehozott
gyűjtemény a Pilisi Parkerdő Zrt.
kezelésébe került – még ha csak
ideiglenesen is –, megkezdődött
a növényállomány és a pihenőhelyek rendbetétele, valamint
megfelelő tájékoztatórendszer
kialakítása.
– A Gödöllői Arborétum legfontosabb
feladatának azt tekintjük, hogy a térség
lakossága számára szabadon használható
pihenési lehetőséget nyújtson. A terület
és a kialakítás ideális a családosok számára – mondta lapunk megkeresésére
Magyar Ferenc, a Pilisi Parkerdő Zrt.
Valkói Erdészetének vezetője.
– Mi az, amit leginkább észrevehetnek a látogatók az elmúlt hónapok
munkáiból?
– Jelentős munkák folytak a kaputól beljebb lévő 15-20 hektáros területen, a réteket, a színpad területét rendbe tettük,
felújítottuk a padokat, az esőbeállókat és
a játszóteret. Akik piknikezni szeretné-

nek, nem is találnak ennél ideálisabb
helyet! A korábbinál biztonságosabbá
váltak a sétautak is. Ezeket járhatóvá tettük, eltávolítottuk a kiszáradt, veszélyessé vált fákat, és kijelöltünk egy kerékpáros kört is azok számára, akik kulturált kerékpározási szándékkal jönnek
ide. Az azonban fontos, hogy a látogatók lehetőleg ne hagyják el a sétautakat,
mert az erdőben vannak még olyan fák,
amik balesetveszélyesek. Ezeknek az
eltávolítása folyamatosan zajlik, ahhoz
azonban, hogy a teljes területen elvégezzük ezeket a munkákat, még időre
van szükségünk.
– Egy arborétum azért nem csak a turisták igényeinek kiszolgálásáról szól,
hanem a növényekről, azok bemutatásáról is…
– Így igaz. Éppen ezért nagy gondot
fordítottunk arra, hogy az érdeklődők
megismerhessék a növényállományt.
Elkészült a terület térképe, amin jelöltük
az egyes társulásokat, a pontos helyszíneken pedig ismertető táblákat helyeztünk el.
– Milyen fejlesztéseket terveznek a
következő időszakban?

– Szeretnénk a látnivalókat új fafajokkal
és cserjékkel bővíteni, de erről még korai beszélni. Ehhez megfelelő forrásokra
van szükség. Már az is óriási eredmény,
hogy a Valkói Erdészeten belül egy kertészmérnök foglalkozik az Arborétum
növényeivel. Most a döntésre várunk,
hogy megkapjuk a végleges kezelői jogokat. Ezt követően lehet a további tervekről, fejlesztésekről beszélni.
–Sokszor hallottuk, hogy az Arborétum „Csipkerózsika álmát alussza”,
kevesen ismerik, és kevesen is keresik
fel. Hogy alakult a látogatottság, mióta átvették a kezelését?
– Örömmel látjuk, hogy egyre többen
jönnek ki, van olyan hétvége, amikor
3-400 fő tölti itt az idejét. Többségében
a családosok fedezték fel.
– Említette, hogy a fejlesztésekhez
pénzre van szükségük. Adódik a kérdés: Továbbra is ingyenes marad a
belépés?
– Eddig sem szedtünk belépődíjat, és a
jelenlegi állapotban továbbra sem szeretnénk. A későbbiekben sok minden a
fejlesztések nagyságrendjén múlik, de
erről a hosszú távú kezelői szerződés
megkötése előtt még korai beszélni.
Hangsúlyozom, az a célunk, hogy minél
több családnak tudjuk pihenési lehetőséget nyújtani. Továbbra is mindenkit
szeretettel várunk!

Nyitva tartási idő:
Április. 1. – szept. 30.: 8-18 óra
Okt. 1. – márc. 31.: 8-16 óra
Ettől eltérő időpontban csak előre
egyeztetett esetekben tartózkodhat
látogató a kertben.
1. Idős feketefenyő állomány, ismertető tábla; 2. Idős lucfenyők, erdeifenyők, feketefenyők; 3. Duglászfenyő, kolorádófenyő, magyalok;
4. Idős bükkcsoport, törökmogyorók, atlaszcédrusok, tiszafák, vadcseresznye; 5. Vörös tölgy állomány, mocsárciprusok, babértölgyek; 6. Oregoni hamisciprus állomány, nagymakkú tölgyek; 7. Atlasz-cédrus állomány; 8. Idős erdeifenyő csoport; 9. Körönd, borókák, gömbtuják;
10. Simafenyő állomány; 11. Tiszafák, cserjék, idős feketefenyők, simafenyők; 12. Híd, szabadtéri színpad; 13. Erdei pihenőhely, tölgy gyűjtemény, gesztesfenyők; 14. Idős kocsányos tölgyek, hegyi juharok; 15. Oregoni hamisciprus, gyantás cédrus, idős vörösfenyők, erdei fenyők;
16. Idős kislevelű hárs állomány; 17. Csertölgy állomány, idős feketefenyők; 18. Idős árbócakác állomány; 20. Idős bükk csoport; 21. Idős
hegyi juharok, feketedió; 22. Cserjegyűjtemény; 23. Szelídgesztenye állomány; 24. Óriás tuja, hamisciprusok; 25. Tiszafák, hemlokfenyők,
hamisciprusok; 26. Akácfajták; 27. Egzóta fenyők; 28. Oregoni hamisciprus, selyemfenyő, ezüstfenyő; 29. Vörösfenyő; 30. Borókák, szerb
luc, idős nyírek; 31. Mamutfenyők; 32. Vasfák, csavarttűjű fenyők; 33. Törökmogyoró csoport, erdei pihenőhely; 34. Idős Jeffrey-fenyő
csoport; 35. Jegenyefenyők; 36. Idős feketefenyő és sárgafenyő állomány; 37. Jegenyefenyő állomány, nyír; 38. Gyertyán állomány; 39.
Erdeifenyő állomány; 40. Simafenyő állomány; 41. Akác fajták; 42. Idős erdei- és sárgafenyő; 43. Idős szurkosfenyő csoport; 44. Fenyőállomány (hét fenyőfaj); 45. Törökmogyoró állomány; 46. Duglászfenyő állomány, vörösfenyők; 47. Kocsányos tölgy állomány; 48. Feketefenyő állomány, középkorú; 49. Feketefenyő, nevadai cirbolyafenyő, Jeffrey-fenyő állomány; 50. Óriás tuja csoport; 51. Feketefenyő állomány, földrajzi változatok; 52. Kínai mézesfa állomány, kínai cserjegyűjtemény; 53. Kocsányos tölgy; 54. Óriás tuja csoport; 55. Fenyőgyűjtemény, nyír; 56. Cserjegyűjtemény; 57. Park egzóta fenyőkkel.

Nem csak kertészeknek

A zöldségfélék védelmében
A zöldségféléket leggyakrabban
a káposzta bagolylepke, gyapottok-bagolylepke és a kukoricamoly károsítja. A károsítást minden esetben a hernyók okozzák!
Hatékony védekezés a kártevők ellen
A gyapottok-bagolylepke egy soktápnövényű kártevő, mely előtérbe helyezi a
kukoricát (csemegekukoricát), a paprikát, paradicsomot és a babot, amikbe
berág. Kívülről csak egy kis nyílás látható, ahol bejutott a termésbe. Paradicsom és paprika esetében egyetlen hernyó több bogyót is károsíthat, aminek
következtében másodlagos baktériumos
vagy gombás fertőzések is megjelennek. Vándor lepke, jól repül, és akár
több száz kilométert is képes megtenni.
Dél felől érkezik, június elejétől lehet rá
számítani.
Gyapottok-bagolylepke

A káposzta bagolylepke is soktápnövényű kártevő, de mint azt a neve is mutatja, elsősorban a káposztaféléket támadja, de a borsóba, salátába is kárt tud
tenni. A hernyók berágnak a fejekbe és
ürülékükkel is szennyezik azt. Az ürüléken baktériumok és gombák szaporodnak fel, aminek következtében beindul egy rothadási folyamat. Nagyobb
kárt az augusztus-szeptember folyamán
előforduló második nemzedék okozza.
A kukoricamoly elsősorban a kukoricát
(csemegekukoricát) és a paprikát károsítja. Ezek a hernyók a kukorica levél
„honaljába”, a szárcsomók környékén
rágják be magukat, majd a kukoricacsöveket és a címer alatti szárat támadják, a

Védekezési lehetőségek
Az ellenük való védekezés nem egyszerű. A cél az, hogy még azelőtt elpusztítsuk azokat, mielőtt befurakodnának a
növénybe, a termésbe. Ezt különböző
vegyszerek, felszívódó mérgek nélkül is
megoldhatjuk. Két környezetbarát megoldás áll rendelkezésünkre, a petefürkész darazsak alkalmazása, illetve a Dipel használata.
Kapszula a kukoricán
E petefürkész darazsakat a Trichoplus
készítmény formájában lehet beszerezni, mely egy polisztirol kapszulás kiszerelésű termék. Egy-egy kapszulában
1800-2000 fiatal lárva, előbáb, illetve
báb állapotú petefürkész darázs található. E darazsak szabad szemmel alig láthatóak, nagyságuk nem haladja meg a
0,5 mm-t. Obligát peteparaziták, azaz
kizárólag különböző lepkefajok petéi-

Kukoricamoly

megrágott szárrészek eltörnek. A gyapottok-bagolylepkéktől eltérően nem
maradnak a szemek környékén, a kukoricacsutkát károsítják. A második nemzedék rajzása július végétől szeptember
közepéig tart, ez idő tájt jelentkezik a
hernyók általi kártétel is.

Parlagfűveszély!

ben képesek kifejlődni. Kiváló szaglásuk segítségével több 10 méterről is
megtalálják a növényre lerakott lepkepetét, és saját petéjüket tojják bele. A
kapszulákból kikelő fürkészek csupán
30-40 m-es átmérőjű körön belül mozognak, éppen ezért alkalmazhatóak
szabadföldön is. A polisztirol kapszulákat kettesével, a mellékelt kartonpapír
háromszöggel lehet kiakasztani a növények hajtásaira. Nagy terület esetében a
dózisa 100 kapszula/ha, de házikertben
is kiválóan használhatóak, ott 2-4 kapszulával kell számolni 100 m²-re és egy
lepkenemzedék ellen 2-3 kezelés javasolt. Az első kezelésre szolgáló Trichopluskapszulákat a célkártevő lepke rajzásának kezdetén kell kihelyezni és 710 naponként meg kell ismételni.
A védekezés kombinálható Dipel-lel is,
de külön-külön is jó hatékonyságúak. A
Dipel Bacillus thuringiensis toxinkristályokat tartalmaz, melyek a fiatal lárva
belében feloldódnak, perforálják azt,
minek következtében a lárva elpusztul.
A készítmény élelmezés egészségügyi
várakozási ideje 1 nap, tehát közvetlen
szedés előtt is lehet alkalmazni, anélkül,
hogy szermaradvány lenne a termésben.
ek

Húzza ki gyökerestől!
GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

King: Staff keverék fiatal
kan. Óriási mozgásigénye
van, így kizárólag kertbe
ajánljuk. Gyerekek mellé
szeleburdisága miatt nem
ajánljuk.

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő:

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

Manfréd egy idősödő megfontolt, végtelenül kedves úr.
Szetter: Filigrán 2 év körüli Egyenlőre az eredeti gazdiját
kiscsaj. Kedves, bújós, barát- szeretnénk megtalálni, de
ságos. Elsősorban családba sz- ennek hiányában várjuk az új
eretnénk örökbe.
gazdik jelentkezéseit is.

Anikó: Spicc keverék, közepes testű idős szuka kutyus. Semmi másra nem vágyik csak egy kis szeretetre és egy saját gazdira.

Július 13-14-én, szombaton és vasárnap 9-11 óráig:
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel: dr. Varga Ferenc állatorvos
Telefonszám: 06/20-48-23-058

Július 27-én szombaton délelőtt
10.30-12 óráig:
Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg Ady Endre u. 1.
Rendel: dr. Vaskó Márta állatorvos
Telefonszám: 06/20-99-13-057

Július 20-21-én, szombaton és vasárnap 9-11 óráig:
Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.
Rendel: dr. Horváth Márk állatorvos
Telefonszám: 06/20-38-55-726

Július 28-án vasárnap 9-11 óráig:
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel: dr. Vaskó Márta állatorvos
Telefonszám: 06/20-99-13-057
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Atlétika – 5 főváros viadala Zágráb

Vívás – Megvan a vb keret

Remeklő gödöllői fiatalok

Három gödöllői a világbajnokságon

Zágrábban rendezték meg az 5
főváros közötti atlétika viadalt,
amelyen Zágráb, Bécs, Pozsony, Ljubljana és Budapest
csapata képviseltette magát. A
Budapest válogatottba kölcsönkérték két kiváló fiatal ugrónkat, Ajkler Esztert és Renner Lucát, akik magas-ugrásban igyekeztek segíteni a fő-városiakat.
Nos, a gödöllői atléták kitettek magukért, ugyanis Ajkler Eszter a
4x300 méteres leány váltó tagjaként,
valamint magasugrásban is az élen
végzett, míg Renner Luca utóbbiban
a 6. lett. Az alkalmi csapattársak is jól
teljesítettek, így nem meglepő, hogy a
fiúk és a lányok összesített táblázatát
a budapesti válogatott nyerte meg. A
két GEAC-os atléta Benkő Ákos,
Máté Alpár és Karlik Pál edzők irányítása alatt dolgoznak.
Országos serdülő bajnokság –
Jól ugró és dobó gödöllőiek
Tatabányán rendezték meg július 6-7én az atléták serdülő egyéni országos
bajnokságát, amelyen a GEAC sportolói is szerepletek. A futó számokban
ezúttal nem tudtak dobogóra kerülni a
mieink, ellenben az ugró és dobó számokban zseniálisan tejesítettek a fiatalok és összesen hat magyar bajnoki
címmel gazdagodtak.
Lányok, 13 évesek: rúdugrás Kondrák Réka 2., Frei Dalma 7. hely, 200

méter Varga Vivien 7. hely, 300 méter
Csernyánszky Sára 16. hely, magasugrás Kriszt Katalin 3. hely; 14 évesek: gerelyhajítás: Kriszt Annamária
13. hely, távolugrás 4. hely, 100 méter: Csernyánszky Flóra 7. hely, 300
méteren 17. hely, 3000 méter: Konkoly Natália 7., Berta Barbara a 15.
hely, 1500 m akadály: Konkoly Natália 7. hely; 15 éveseknél: gerely: Kovács Emma 1. hely (Máté Alpár), távolugrás: Renner Luca 4. hely, magasugrás: Kovács Emma 1. (Benkő
Ákos), Renner Luca 3. hely, 300 gát:
Kovács Emma 9. hely, 1500 m akadály: Pálinkás Henrietta 4. hely.
Fiúk, 13 évesek: 300 méter: Kókai
Patrik 16. hely, 2000 méter: Kovács
Balázs 5. hely, 1000 méter akadály:
Kapitány Benedek 7. hely, magasugrás: Bogdán András 3. hely, Kókai
Patrik 6. hely; 14 évesek: 1500 méter
akadály: Kapitány Márton 1. hely
(Gadanecz György), Hamar Miklós 6.
hely, rúdugrás: Szamosi András 1.
hely (Szörényi István), gerelyhajítás:
Oke Olufemi 1 hely (Máté Alpár);
15 évesek: 1500 méter: Pápai Benedek 4. hely, 3000 méteren: Pápai Benedek 7., Bencsik Gergő 9. hely, 1500
méter akadály: Skribek Mátyás 2.,
Fekete Ábel 3., Bencsik Gergő 4.
hely, rúdugrás: Fatér Zoltán 5. hely,
súlylökés: Esztergály Koppány 6.,
Grnács Krisztián 8. hely, diszkosz:
Kerekes Marcell 4. hely, gerely: Kerekes Marcell 1. hely (Máté Alpár),
Esztergály Koppány 2., Grnács Krisz-lttián 8. helly.

27. Universiadé – 80 magyar a nyári játékokon

32 között vérzett el Gémesi Bence
Vlagyimir Putyin orosz államfő
nyitotta meg szombat este Kazanyban a 27. Nyári Universiadét,
az
egyetemi-főiskolai
sportolók legnagyobb világjátékát, amelyen 351 bajnokot
avatnak és összesen 162 nemzet 13000 sportolója indul.
A magyar csapatban ott van a gödöllői Gémesi Bence és Valkai Fe-

renc kardvívók is, akik július 7-én
már pástra is álltak egyéniben. A legjobb 64 közé mindketten eljutottak,
innen viszont már csak Gémesi jutott
tovább, akinek a végállomást a 16 közé jutásért vívott csata jelentette orosz
ellenfelével szemben. A két gödöllői
kardvívó legközelebb július 10-én
versenyez a magyar kardcsapat tagjaként.
-ll-

Röplabda – Strandröpis barvúr

Halla Petra aranya
A TEVA-Gödöllői RC serdülő
korú játékosa, Halla Petra remek eredményt ért el a Strandröplabda Utánpótlás Bajnokság U18-as mezőnyében, ahol
párosban aranyérmes lett.

ló Ádám/Halla kettős szerezte meg.
Döntő: Juraszik/Tislér – Ádám/Halla 1:2

Kerékpársport – Bike-Zone hírek

Minden fronton sikerek
A Szabadság napi futás – tekerés
június 29-én került megrendezésre Gödöllőn, amelyen a BikeZone tagjai Elit és Hobbi kategóriában is megmérettetésre kerültek, hatalmas sikert aratva.
Elit kategóriában Medgyes Gábor állhatott a dobogó legfelső fokára, 2. helyen Kiss Gábor, harmadikként Bucsi
Tamás futott be. Hobbi kategóriában
Zsidai Sándor szerezte meg a harma-

dik helyet, a női kategóriát pedig Kiss
Mónika nyerte.
Ugyanezen a napon került megrendezésre a csömöri bringafesztivál keretein
belül az XCO magyar kupafutama. Soós Tamás Gábor kategóriájában az első
helyezést szerezte meg. Kiss Gábor ötödikként gördült át a célvonalon, RúzsMolnár Ákos pedig 14. lett.
Az elmúlt hétvégén a gödöllői egyesület kerékpárosai csatlakoztak a „Települések közötti kerékpáros közlekedés fej-

-tl-

lesztéséért” körtúrához is és a végállomásig kísérték a túra résztvevőit.
Július 7-én a XIV.Duna maratonon vettek részt az egyesület tagjai. Az U7-es
kategóriában Kiss Vince második helyre kerekezett be, Soós Tamás Gábor pedig, rövid távon az abszolút elsőbbséget
-ttszerezte meg.

7-es Rögbi – Magyar Egyetemi és Főiskolások Rögbi bajnokság

Jelesre vizsgázott a SZIE
Befejeződtek a Magyar Egyetemi
és Főiskolások Rögbi bajnoksága, amelyet, a tavalyi évhez hasonlóan a gödöllői Szent István
Egyetem csapata nyert, megvédve ezzel bajnoki címét.
A döntők döntőjét idén a nagy betűs élet
előtti kapuban álló rögbis hallgatók
Zánkán rendezhették meg az EFOTT
színeiben. A 8 csapatos tornából csak
négy csapat vállalta a részvételt, de így
is egy izgalmas tornának lehettünk szem
és fültanúi. A négy rögbis brigád (SZIE,
PTE, ÁVF, DUF) nagyon keményen

küzdött azért, hogy az első helyre kerülhessen és érem lóghasson mindenkinek
a nyakában. A lebonyolítás értelmében
előbb körmeccset játszottak egymással
a csapatok, majd az itt elért helyezések
után az első kettő az aranyért, míg a 3. és
4. helyezett a bronzéremért küdhetett
meg egymással. A mérkőzések egytől
egyig az olimpiai sportágként is ismert
7-es rögbi szabályai szerint zajlott, mivel az egyetemisták 6 fordulón keresztül az évben ezt gyakorolták.
A Szent István Egyetem csapata óriási
küzdelemben, de magabiztosan nyer-te
meg a 2012/2013-as bajnokságot, meg-

Sportpolitika – 12,5 milliárd forintos mentés

Jelentős segítség 16 sportágnak
Jelentős, 12,5 milliárd forintos állmi plusztámogatást kap 16 kiemelt olimpiai sportág, ezzel némileg mentőövet nyújtva az igencsak sanyarú helyzetben lévő
magyar sportnak.
A kormány döntése szerint az asztalitenisz, a bírkózás, az atlétika, a kajakkenu, a kerékpársport, az evezés, a cselgáncs, a korcsolyasport, az ökölvívás, az
öttusa, a röplabda, a sportlövészet, a te-

nisz, az úszás, a torna és a vívás a 20142020-ig tartó időszakban összesen 135
milliárd forintot használhat fel a programban.
Simicskó István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért és ifjúságért felelős államtitkára elmondta: Öt
szempont, a versenysport, az utánpótlás,
az egyesület, a sportlétesítmények fejlesztése és az edzők teljesítményének
értékelése alapján döntöttek a támogatásról.

védve ezzel tavalyi bajnoki címét.
A bajnokság végeredménye: 1. Szent
István Egyetem Ördögök, 2. Általános
Vállalkozási Főiskola Mókusok, 3. Dunaújvárosi Főiskola Szomjas Tevék, 4.
Pécsi Tudományi Egyetem Indiánok.
forrás: mrgsz.hu

Az MTI kérdésére az államtitkár azt válaszolta: "A kifizetések elsejétől kezdődnek és várhatóan az év végéig befejeződnek. Előzetesen több körben egyeztettünk a Magyar Olimpiai Bizottsággal és a kiemelt sportágak szövetségeinek képviselőivel. A cél a világos, egyértelmű fejlődés 2020-ig tartó időszakban."
A program keretein belül bevezetik az
állami edzői státuszt és így körülbelül
150, az utánpótlásban és a versenysportban dolgozó edző kap majd kiemelt fizetést. Erre korábban még nem
volt példa a magyar sport történetében.
-forrás: mh-

Újabb sportberuházások Gödöllőn

Nemzetközi női junior kézilabda torna
2013. július 12.-14.
2013. július 13.
15:30: Lengyelország-Románia, 18
órától: Dánia-Magyarország
2013. július 14.
9 órától: Lengyelország- Dánia,
11:30: Magyarország-Románia
A belépés díjtalan!

Rendezvényszervezők figyelem!
A Gödöllői Sportcentrum
Táncsics Mihály úti sporttelepén július hónapra az üzemeltető lehetőséget biztosít különböző rendezvények (sport, gyerek, kulturális) lebonyolítására.

Eldőlt, hogy az augusztus 5. és 12. közötti budapesti MOL vívó-világbajnok-

ságon kik képviselhetik a magyar színeket. Három fegyvernemben akadt
egy-egy kérdőjel. Férfi tőrben Gátai Róbert sérüléséből felépült, így ő foglalja
el Mazza Lorenzo helyét. Férfi kardban
az Eb-hez hasonlóan egyéniben Szatmári András, capatban Gáll Csaba kap lehetőséget, míg női tőrben nem változik
az Európa-bajnoki csapat. A MOL vívóvb-n részt vevő magyar válogatott:

Új műfű a Táncsicson, bővülő tornaterem a Petőfiben, felújítás a Törökben

Nyolc csapat indult, a párosokat két
négyes csoportba osztották be, a
végső győzelmet az Észtországban
rendezendő ifjúsági olimpiai selejtezőn is nagy valószínűséggel indu-

Mérkőzés helyszíne:
SZIE sportcsarnok
A mérkőzés időpontjai:
2013. július 12.
16:30: Dánia-Románia, 19 órától:
Magyarország-Lengyelország

Augusztus 5. és 12. között Budapest ad majd otthont az idei vívóvilágbajnokságnak. A minap hirdették ki a válogatott kereteket,
amelynek három gödöllői vívó,
Benkó Réka, Gémesi Csanád és
Gáll Csaba is tagja.

Női tőr: Knapek Edina, Mohamed Aida, Varga Gabriella, Varga Katalin. Női
kard: Benkó Réka, Márton Anna, Varga
Dóra, Várhelyi Anna. Női párbajtőr:
Antal Edina, Budai Dorina, Révész Julianna, Szász Emese. Férfi tőr: Gátai
Róbert, Szabados Gábor, Szabados
Kristóf, Széki Bence. Férfi kard: Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Szilágyi
Áron, Szatmári András (csak egyéni induló), Gáll Csaba (csak csapat induló).
Férfi párbajtőr: Boczkó Gábor, Imre
Géza, Rédli András, Szényi Péter.

Lehetőség van a területen
12 darab lakókocsi telepí-tésére a rendezvények ideje
alatt. Áram, víz, illemhely és
zuhanyzó használata biztosított. Érd.: a 0 6/20-319-1677-es számon lehet.

Négy olyan beruházásról is hírt
adhatunk, amely a városi sportélet további fejlesztését és fejlődését szolgálhatja.
Új műfüves pályával bővül a Táncics
Mihály úti sportcentrum, a Petőfi Sándor iskola tornatermét kibővítik, a Török Ignác Gimnázium tornacsarnokának talaja új, korszerű borítást kap, míg
többfunkcióssá alakítják át a Petőfi Sándor utcai középfokú tanoda szabadtéri

kézilabda-pályáját.
Mindezek a beruházások egyrészt önkormányzati, másrészt a kiemelt sportágaknak segítséget nyújtó társasági-adós
pályázati pénzekből épülnek meg utófinanszírozás formájában. A tervek szerint július végén adják át az új műfüves
pályát, így a közel 300 labdarúgó palánta, valamint a labdarúgás amatőr szerelmesei még jobb körülmények között űzhetik szeretett sportágukat.
A Petőfi iskola tornatermének bővítése,

Bírósági sportnap Gödöllőn
Július 5-7. között, immáron 5. alkalommal rendezték meg a Magyar Bírói Egyesület az Országos
Bírósági Sportnapot, aminek másodjára volt házigazdája Gödöllő.
A Szent István Egyetemen megrendezésre került sportrendezvényt Handó

Tünde, az Országos Bírósági Hivatal
elnöke, valamint dr. Gémesi György
polgármester nyitották meg; az eseményen részt vett Répássy Róbert, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
igazságügyi államtitkára és Fazekas
Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke
is. A háromnapos rendezvényen 720

a kézilabda pálya többfunkcióssá tétele, valamint a Török Ignác Gimnázium
tornatermének talajcseréje szintén a
TAO-s pályázatnak és a város beruházásának jóvoltából újulhat meg a tanév
kezdetére.
-ll-

igazságügyi dolgozó számára nyílt lehetőség a megmérettetésre kispályás
labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz, tenisz, valamint sakk sportágakban.

2013. július 9.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

HETEDHÉT ORSZÁGBÓL
Emlékkiállítás a Jamboree
80. évfordulója alkalmából

Időszaki kiállítás:
Gödöllői Városi Múzeum
Királyi Váró
2013.
április 27 – december 31.

XV. NEMZETKÖZI JUBILEUMI HÁRFAFESZTIVÁL
MVM KONCERTEK

2013. OKTÓBER 5–13., GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY
Október 5. (szombat), 19 óra – Vigh Andrea hárfaestje
Október 6. (vasárnap), 10–22 óra – I. Országos Keltahárfás Találkozó
Hangszerbemutatók, koncertek, hárfakiállítás és vásár
Művészeti vezető: Gulyás Csilla hárfaművész
Október 6. (vasárnap), 11 óra – A hárfa sokszínűsége
Hangszerbemutató koncert gyerekeknek
(A belépés díjtalan, de előzetes helyfoglalás szükséges!)
Október 6. (vasárnap), 19 óra – Nikolaz Cadoret (kelta hárfa) hangversenye
Október 8. (kedd), 19 óra – Maros Éva és Geiger György trombita-hárfaestje
Október 9. (szerda), 19 óra - A Zeneakadémia fiatal tehetségeinek hárfaestje
(A belépés díjtalan, de előzetes helyfoglalás szükséges!)
Október 10. (csütörtök), 19 óra – Marielle Nordmann (Franciaország) hárfaestje
Közreműködik: Eduardo Garcia (bandoneón)
Október 11. (péntek), 19 óra – Emmanuel Ceysson (Franciaország) hárfaestje
Október 12. (szombat), 11 óra – Razvaljajeva Anasztázia hárfa hangversenye
(A belépőjegy ára egységesen 1.000 Ft, július 30-ig 500 Ft)
Október 12. (szombat), 19 óra – Catrin Finch (Wales) hárfaestje
Október 13. (vasárnap), 19 óra – Gálakoncert
Közreműködnek: Catrin Finch, Vigh Andrea és a Budapesti Vonósok
JEGYINFORMÁCIÓK:
1. kategória: 1–4. sor 5.000 Ft, 2. kategória: 5–8. sor: 4.000 Ft,
3. kategória: 3.000 Ft (helyfoglalás érkezési sorrendben a 9. sortól)
4. kategória (nyugdíjas és diákjegy): 2.000 Ft
(helyfoglalás érkezési sorrendben a 9. sortól)
Kedvezmények: 2013. JÚLIUS 31-IG valamennyi esti hangversenyre bevezető
áron, 1.000 Ft-ért vásárolható a 3–4. kategóriás jegyek.
A helyreszóló jegyek 50% kedvezménnyel vásárolhatók.
A kedvezményes jegyek a kastély jegypénztárában megvásárolhatók, vagy
megrendelhetők jakobikoncert@gmail.com e-mail címen, valamint a
30-2577150-es mobilszámon.

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában
ILKA KERTJE címmel csoportos, képző- és iparművészeti
kiállítás látható
Kiállító művészek: Anti Szabó János képzőművész, Bandi Kati
textilművész, Bódis Erzsébet textilművész, Bohus Zoltán üvegművész, Dobesch Máté grafikusművész, E. Szabó Margit textilművész, F. Orosz Sára keramikusművész, Farkas Éva gobelinművész, Fábián Dénes Zoltán képzőművész, Incze Mózes festőművész, Katona Szabó Erzsébet textilművész, Keresztes Dóra
grafikusművész, Kókay Krisztina textilművész, Kun Éva keramikusművész, Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész, Remsey
Flóra kárpitművész, Szőcs Miklós TUI szobrászművész, Szuppán
Irén textilművész, Varga Melinda szobrászművész
A kiállítás megtekinthető: 2013. szeptember 30-ig minden szombaton és vasárnap
14 órától 18 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is.
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660, www.gimhaz.hu
A kiállítás „A szecesszió éve Gödöllőn” című, tematikus év
keretében került megrendezésre.

A kiállításban a műszaki építés,
a tábori főposta, az Üzletváros,
a híradós központ, a repülő
tábor különlegességei, valamint
a szervezéshez és lebonyolításhoz kapcsolódó dokumentumok kerülnek bemutatásra.
A különlegességek között látható egy Méray-féle oldalkocsis
motorkerékpár, mert a távolságok miatt a szervezőknek
járművekre is szüksége volt a
tábor területén.
Összegyűjtöttük a Rotter Lajos
mérnök, repülő cserkész Jamboree-ra készített híres Karakán vitorlázó repülőgép megmaradt darabjait. A kiállításban
látható a tábor főpostája, korabeli távíró berendezéssel, telefonközpontokkal.
A tábori élethez kapcsolódó tárgyak között látható gróf Teleki
Pál táborparancsnok monogramos tábori ágya. Az ágy
most látható először, hiszen a
Teleki család ajándékaként a közelmúltban került haza Magyarországra, a Gödöllői Városi Múzeumba.
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Közérdek

A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT NYÁRI MEGJELENÉSEI
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a Gödöllői Szolgálat júliusban és augusztusban
az alábbiak szerint jelenik meg:

A nyári szünet előtti utolsó megjelenés: JÚLIUS 9.
majd négyhetes szünet következik.
Az első augusztusi megjelenés időpontja: AUGUSZTUS 13.

A HIRDETÉSFELVÉTEL JÚLIUS 12-TŐL AUGUSZTUS 2-IG ZÁRVA TART.

Vízre szálltak a nagycsaládosok – Hurrá! Itt a nyár!
A gödöllői és a péceli nagycsaládosok számára már az évzáró előtt megkezdődött a nyári élmények sora. A Vízenjárók
Gyermek és Ifjúsági Túra Egyesület egyik sikeres pályázatának köszönhetően összesen hatvankét fő vett részt Tiszafüreden egy három napos vízitáborozáson, gyakorlatilag ingyenesen. A költségekre a pénzt az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Szociális- Család- és Ifjúságügyért felelős Államtitkársága megbízásából a Nemzeti Családés Szociálpolitikai Intézet biztosította a „Családbarát
közgondolkodás népszerűsítése és a nők és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítése” témájú pályázatán keresztül.
A megvalósult program újszerű, néhány dologban
egyenesen egyedülálló volt. A legfontosabb feladat, a
három generáció együtt táborozása és ezzel a mozgásos játékokban a generációk közötti észrevétlen ismeretátadás teljes mértékben megvalósult, miközben
mindenki a kedvére való mozgásos feladatokat
választhatta. A program a Vízenjárók Egyesület eszközeire és szakmai tudására alapozva, a Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete és a Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete szervező munkájával valósult
Malárik Attila
meg.

FELHÍVÁS – Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv (GÉSZ) módosítása
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal tisztelettel értesíti a lakosságot, hogy a 25/2012. (XI. 15.) Önk. rendelettel elfogadott Gödöllő Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve (GÉSZ) módosítását kezdeményezte. Bár
2012. november 15-től hatályos rendelet elfogadás óta rövid idő telt el, a felsőbb szintű jogszabályi változások miatt a
GÉSZ módosítása néhány pontot érintően mégis szükséges. A tervmódosítás során továbbá azok az időközben jelentkező módosítási igények is átvezetésre kerülnek, melyek során a város főinfrastruktúra hálózata nem változik,
nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, valamint zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület
megszüntetése.
Gödöllő Város Településfejlesztéssel és Településrendezéssel Összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályainak megfelelően a tervmódosítással kapcsolatos előzetes észrevételeiket a Főépítészi Iroda 2013. július 18-ig fogadja. Az észrevételeket írásos formában a foepitesz@godollo.hu e-mail címre vagy a 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. címre postán megküldve, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani.

Művészetek Háza Gödöllő
Belvárosi Jegyiroda

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Július 8-14-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 416-551.
Július 15-21-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Július 22-28-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Július 29-től aug. 4-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420243.
Augusztus 5-11-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.:
419-749.
Augusztus 12-18-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410251.

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.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. Tel: 28/410-653,
06/30-331-8822.

nyári nyitva tartása
2013. július 1-jétől augusztus 31-ig

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

Hétfő-péntek: 10.00-18.00

06-20/524-0340.

Szombat-vasárnap: ZÁRVA

Gödöllői Járásbíróság – Ítélkezési szünet
A Gödöllői Járásbíróság elnöke tájékoztatja a lakosságot, hogy a Budapest
Környéki Törvényszéken, valamint minden járásbíróságon,
így a Gödöllői Járásbíróságon is

Polgármesteri fogadónap
július
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy

2013. JÚLIUS 16-TÓL 2013. AUGUSZTUS 16-IG
ÍTÉLKEZÉSI SZÜNETET TARTANAK.

dr. Gémesi György polgármester
júliusi fogadónapját az alábbi időpontban tartja:

Az ítélkezési szünet a panasznapot nem érinti.
A panasznap időpontja: minden hétfőn 8.30-tól 11.30-ig.

2013. július 10-én

Az ügyfélfogadás rendje az ítélkezési szünetben változatlan:
hétfő: 9-12 óráig
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda, csütörtök, péntek: 9 -11 óráig

10-12 és 14-16 óráig.

Kis Antal a 2. sz. választókörzet

önkormányzati képviselője
tájékoztatja a választókörzetében
élőket, hogy telefonszáma megváltozott.
Kis Antal új telefonszáma:
28/533-226.

Gödöllővel
kapcsolatos
hírekről,
eseményekről
tájékozódhat:

www.godollonettv.hu

A bírósághoz érkezett beadványokat ezen idő alatt is az irodákban, illetőleg
a bejáratnál elhelyezett panaszládába lehet leadni, vagy postán elküldeni.

Tájékoztatom betegeimet, hogy
2013. július 15-től augusztus 11-ig
szabadságon vagyok.
Helyettesítés a megszokott módon!
Dr. Röder Rita

2013. július 9.

Mozaik

SZÁLLÁS RETRÓ KÖRNYEZETBEN,
MODERN FÜRDŐ A ZSÓRYBAN
2013. JÚNIUS 1-JÉTŐL
Csendes nyaralás, fürdőzés hétközben
hétfőtől-csütörtökig):
1500 Ft/fő /éjszaka, 5000 Ft/fő/4 éjszaka

(hétköznap

Csendes nyaralás, fürdőzés hétközben, nagycsaládosok
előnyben (hétköznap hétfőtől-csütörtökig):
20.000 Ft/9fő/4 éjszaka
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Hétvégi kikapcsolódás, fürdőzés (hétvége péntektől-vasárnapig):
2000 Ft/fő/éjszaka, 5000 Ft/fő/3 éjszaka
„Ereszd-el-a-hajam” partik, legénybúcsúk, vagy nagycsaládos kikapcsolódások (hétvége péntektől-vasárnapig):
25.000 Ft/9fő/3 éjszaka

Várjuk jelentkezését Bara Lászlónál a +36-20/319-1677
telefonszámon, vagy a vuszikft@gmail.com e-mail címen.

VÁROSI PIAC EMELETI ÉTTERME
Kedves vendégeink!
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy ez évben is a nyári szünetben:
Gyermek menü: 550.- Ft
Felnőtt menü: 780.- Ft
Városi Piac emeleti étterme – nyitva tartás:
hétfő: 6-18 óráig, keddtől- péntekig: 6-19 óráig
szombat: 6-18 óráig, vasárnap: 9-16 óráig
Tel: +36/70-262-1535
Mindenkit szeretettel várunk!
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

20/525-53-66

2013.

július 9.

KÖZLEMÉNY
+Tájékoztatom betegeimet, hogy 2013. július 15-től
augusztus 11-ig SZABADSÁGON VAGYOK. Helyettesítés a
megszokott módon! Dr. Röder Rita
+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák

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

N yitva : K : 11 – 1 8 ; S z, C s : 8 :3 0 – 1 6 ;
P : 8 :3 0 – 1 2 ; H é tfőn zá rv a !

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

INGATLAN
+Gödöllő, kiemelt övezetben, a Kastély közelében, 2 szintes,
4 szobás, 2 fürdőszobás családi ház gondozott kerttel, kedvező áron eladó (kisebb ingatlant esetleg beszámítok). Tel:
06-20-9-443356
+Eladó Gödöllőn, a Csanakban új építésű ikerház egyik
lakása. Iá: 33M, Tel.: 30-977-3140.
+Lakás Eladó! Egyetem közelében, zöldövezeti részen, Fácán sor - 3+1 fél szoba, 80m2-es összkomfortos, egyedi
fűtéses, I. emeleti társasházi lakás, garázzsal, családi okokból , sürgősen, áron alul eladó. Tel.: 20-572-3807
+Első EMELETI 69nm-es, 2és félszobás, konvektoros, jó
állapotú, nagy erkélyes, saját tárolós lakás eladó Gödöllőn a
centrumban. I.ár: 13,3MFt 20-772-2429

+JÓ VÉTEL Gödöllő központjában, felújítandó, magasföldszinti,
konvektoros lakás 8.6MFt-os irányáron eladó! 20-539-1988
+Gödöllő központjában, 1500m2-es telken, átlagos
állapotú, de masszív, 100m2-es családi ház eladó! Iár:
19.8MFt. 20-539-1988
+Alkuképesen, sürgősen eladó első emeleti, erkélyes
42m2-es gázkonvektoros lakás, tégla házban. Iár:7.35MFt!
20-539-1988
+Eladó a János utcában 2 szobás, erkélyes lakás Iár:
8.3MFt!! 20-804-2102
+AKCIÓ Gödöllőn, a Szabadság téren eladó 2 szobás felújított lakás Iár: 7.2MFt 20-8042102

+KIHAGYHATATLAN Gödöllőn centrumban 2szoba+nappalis
újépítésű ikerház 350nm-es telken, kocsibeállóval 18,8MFtért kulcsrakészen eladó. 20-772-2429

+AKCIÓ 21,9MFt kulcsrakészen, 3 szoba+ nappalis ikerház,
fedett kocsibeállóval, 340nm saját telekrésszel, kertvárosban eladó. 20-772-2429

+Az ár alkuképes! Központhoz közel 200 nm-es vállalkozásra alkalmas kétszintes duplagarázsos ház eladó iár: 17.9
MFt 20-804-2102

+Eladó nappali+ 2szobás tégla, felújított lakás zárt kerttel.
Iár:9.9MFt. Eladó 2 szobás, erkélyes, délnyugati fekvésű
mfszi lakás Gödöllőn, garázzsal és kertkapcsolattal Iár:
10.9MFt 20-8042102

+Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2 szobás, felújított,
gázkazánfűtéses lakás eladó. Iár: 10,6MFt 20-772-2429

+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2 családi
házat vagy eladó telket. 20-944-7025
+Eladó! Gödöllő központjában újszerű, kétszintes nappali+két+fél szobás újszerű lakás zárt parkolóval!
Iár:18.9MFt! 20-539-1988
+Eladó lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim részére
(20)804-2102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Eladó Gödöllőn, Kossuth L. u.-ban, magasföldszinten, teljesen felújított, nagyerkélyes, nappali+2 szobás 63 nm-es
lakás. I.ár: 12,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesi részen, egy 3 szobás,
téglapépítésű családi ház, két lakrésszel. 1000 nm-es telek,
díszkert. Referencia szám: 3726. I.ár: 22,9 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, egy csendes kertvárosi utcában, egy 153
nm összterületű családi ház. Nappali+4 és félszobás, két
fürdőszobás, igényes kivitelezésű, fűthető szuterén résszel,
két beállásos garázzsal, díszkerttel. Referencia szám: 3731.
I.ár: 38 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

Algák segíthetnek a szívbetegségek
megelőzésében
A gödöllői Szent István Egyetem egy nagyvolumenű, több éven át tartó kutatási
projektben vizsgálja a mikroalgákból származó többszörösen telítetlen zsírsavak,
és más az emberi szervezetre jótékony hatással bíró anyagok beépülését a húst,
tojást, illetve tejet biztosító állatok szöveteibe.
Az egyetem és konzorciális partnere az Európai Unió által majd’ 900 millió forinttal támogatott
közös projektjének keretében a szakértők olyan kutatásokat végeznek, melyekből kiderülhet, hogy
milyen módszerrel lehetséges többszörösen telített zsírsavakat megfelelő mennyiségben elsőként
az állatok, majd a húson, vagy éppen a tejen, tojáson keresztül az emberek szervezetébe juttatni.
Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy mindehhez a kulcsot a mikroalgák jelentik.
Az mikroalgákban elsősorban telített zsírsavak fordulnak elő, de egyes fonalas fajok gazdagok
telítetlen zsírsavakban is. A zsírsavak közül a többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA) a
legjelentősebbek az emberi és az állati egészség megőrzés szempontjából.
A Szent István Egyetem kutatói most többek között arra is keresik a választ, hogy milyen módon
lehet az algákat hatékonyan belekeverni az állati takarmányokba.
A Szent István Egyetem Célzott alapkutatások – az omega zsírsavak állati szervezetbe való
beépülésének vizsgálata című és TÁMOP-4.2.2.A-11/KONV-2012-0032 számú projektjének
megvalósulását az Európai Unió támogatása és az Európai Szociális Alap társﬁnanszírozása teszi
lehetővé. A támogatást összege 889 millió forint.

+Eladó Gödöllőn, Fenyvesi részen az Alma utcában egy
építési telek, egy Erdért típusú faházzal. Telek mérete: 500
nm. Referencia szám: 3699 I.ár: 6,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Királyi Kastély közelében egy nappali+3
szobás, két fürdőszobás, étkezős, téglaépítésű kertes családi ház, 700 nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 16 nmes garázs is. Második emeleti lakást beszámítok: Kossuth,
Erzsébet Kné krt.-i lakások előnyben. Referencia szám:
3673. I.ár: 24,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Bagon, a Dutka dűlőben, két db ingatlan. Mindkét ingatlan szoba-konyhás, fürdőszobás, teraszos az egyik tégla és könnyűszerkezet építésű, pincével ellátott, 1100 nm-es telken,
gyümölcsössel. A másik könnyűszerkezetű lakóépület, 1600 nmes telken. Víz, villany, gáz mindkét ingatlannál bevezetve. Referencia szám: 3448. I.ár: 2,5 m, ill. 3,5 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a Remsey körúton, egy 77 nm-es, nappali+2 szobás kertrésszel, cirkó fűtésű társasházi öröklakás.
Referencia szám: 3681. I.ár: 22,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén
eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két
különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3
szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú
lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos
garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös,
új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+A Szentendrei szigeten, Horányban családi okokból áron alul
eladó kellemes, csöndes utcában 640m2-es szépen parkosított telken kb. 30m2 faházzal nyaraló. Érd: 06-30-5477-322
+Eladó egy jó állapotú, 2 szobás, erkélyes, 62 nm-es magasföldszinti lakás Gödöllő belvárosában a Kossuth Lajos
utcában. Érd: 0670-2915-134
+Eladó tulajdonostól a Palotakerten négyemeletes ház
4.emeletén egy 59m2-es, 2 szobás távfűtéses, egyedi fűtésmérővel felszerelt lakás 9,3M.Ft-ért. Érd: 06-30-6196831
+Eladó Gödöllő központjában, a János utcában, 2.em. 56 nmes, tehermentes, 2 szoba összkomfortos, egyedi fűtésű, vízórás,
nagy erkélyes öröklakás. Iár: 10,5 MFt. Tel: 06-70-943-2387

+Eladó Gödöllőn, az Erdőszél utcában egy 604 nm-es
építési telek, kerítve, örökzöldekkel, víz, villany, gáz az
udvarban. Szaletli a kertben. Örök panorámás! Referencia
szám: 3721. I.ár: 7,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+A Peresben 1100 nm-es KÜLTERÜLETI TELEK eladó. 2,3
Millió. Érd: 06-30-900-9670

+Eladó Gödöllőn, a Blahai részen, 110 nm alapterületű, 630 nmes díszkerttel, ásott kúttal egy 3 szobás felújított polgári ház,
alkalmi áron. Referencia szám: 3709. I.ár: 19 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn, a Palotakert lakótelepen eladó egy teljesen
felújított 44 nm-es, másfélszobás lakás. Iár: 8 millió.
Lakáscsere nagyobbra, értékesebbre (60 nm körül) érdekel.
Tel: 06-20-968-0336

+Eladó igényesen felújított lakások a Kossuth L. u.-ban!
Magasföldszinti 64 nm, első emeleti 55 nm, 3. emeleti 63
nm. Referencia szám: 3728, 3729, 3705. I.ár: 12,5-13 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Elcserélném Fenyvesben lévő 5 szobás, 2 fürdőszobás,
kertes családi házamat 2,5-3 szobás, erkélyes lakásra
értékegyeztetéssel. Tel: 06-20-544-4665

+Eladó Gödöllőn, a Vasvári Pál utcában, egy téglaépítésű,
cirkófűtéses, alápincézett lakóház, mely áll földszinten 2
szoba, konyha, fürdőszoba, tetőtérben 1 szoba, tusoló. Telek
mérete: 630 nm. Referencia szám: 3719. I.ár: 22,5 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Blahai részen, 110 nm alapterületű, 630 nmes díszkerttel, ásott kúttal egy 3 szobás felújított polgári ház,
alkalmi áron. Referencia szám: 3709. I.ár: 19 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Százszorszép utcában építési telek,
előtte aszfalt úttal, 600 nm. Referencia szám: 3645. I.ár:
7,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, másfél szobás, teljesen felújított Palotakerti öröklakás. E.ár: 7,6 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Kazinczy körúton, csendes zsákutcában eladó 50 nm-es,
1.em. házközponti fűtésű, nagyon jó elosztású (előtér,
2különnyíló szoba, fürdő, külön WC, tágas konyha, beépített
szekrények), felújított lakás. Iár:10,6MFt. 70/580-1809
+Eladó Gödöllő központjában az Ambrus közben, csendes
helyen 62 nm-es, 2,5 szobás, erkélyes, tehermentes, öröklakás hozzátartozó 22 nm-es garázsréssel. Érd: 20-917-4555
+Gödöllő központjában Dózsa Gy. úton, zárt, csendes udvarban 73 nm-es nappali + 2 szobás sorházi lakás magánszemélytől eladó. Tel: 0630-338-2208
+Tulajdonostól eladó Gödöllő Királytelepen 2012-es építésű
sorházi lakás. 3 szoba + amerikai konyhás nappali +garázs
+ saját udvar. Iskola, óvoda közel, csendes környék, jó szomszédok. Iár: 23MFt. Érd: 06-30-486-0665
+Gödöllőn, Fácán sori lakóparkban tehermentes sorházi lakás
tulajdonostól kedvező áron eladó. Tetőtér beépítéses, nettó
116nm+ garázs. Amerikai konyhás nappali+ 3szoba, 2 fürdőszoba, háztartási helyiség, spájz, fedett terasz. 30-9227-292
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+Gödöllőn tulajdonostól eladó 1.em. 62 nm-es, erkélyes,
gázkonvektoros, 2 szobás lakás a Szent János utcában. Nem
panel. Iár: 11,9 MFt. Tel: 06-20-823-1724
+Eladó Kistarcsán a kórház mögött lévő Fenyvesligetben
egy 776 nm-es üres telek. Iár: 13,6 millió. Érd: 20-5650-698
+Erdőkertesen a templom mögötti nagy dombon, csendes,
aszfaltozott, rendezett utcában kitelepülés miatt sürgősen
eladó egy 61 nm-es, 1+2 félszobás, fiatalos stílusú, összkomfortos ház 240 nöl-ös sarki telekkel. Bedőlt hiteles fiatal párnak ideális! A ház szigetelt, 5 éve épült. Az udvar felújításra
szorul. Ára alku nélkül: 9,5 MFt. Ingatlanközvetítők kíméljenek! Tel: 06-28-786-160 bármikor.
+ALKUKÉPES! Sürgősen eladó Dányon főút mellett családi
ház áron alul 12,5 M Ft irányáron. Részletek: danyihaz.webnode.hu vagy 06-20-825-0563
+Eladó kétszintes, tehermentes családi ház Gödöllőn,
zöldövezeti, kertvárosi részen, tulajdonostól! 2x110 nm, 5
szoba, 2 fürdő. Iár: 22,9MFt. Tel: 06-30-319-3845
+Zsámbokon 2,5szobás, felújított parasztház eladó, vagy
kisebb lakásra cserélhető. Fűtés: konvektorok+ vegyes kályhák. Kb. 800nm kert, kamrák, garázs. Szennyvízcsatorna az
utcában. Víz, villany, fürdőszoba van. Iár:7MFt. 70-389-8930
+SÜRGŐSEN ELADÓ Gödöllő legszebb részén 730 nm-es,
erdővel határos, arra panorámás telek, csatorna kivételével
összközműves. A telek mélysége növelhető! ALKALMI ÁR!
Tel: 06-30-272-8158

ALBÉRLET KIADÓ
+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+Gödöllő kertvárosi részén a belvároshoz közel új tetőtéri,
55 m2-es, 2 szobás egyedi fűtésű, riasztós lakás alacsony
rezsivel július 1-től kiadó. Tel.: 20/346-4718.
+Gödöllő belvárosában , egyedi parkosított környezetben,
86 m2-es, kétszintes, 3 szobás társasházi lakás, igényes
bérlő részére kiadó. Klíma, 2 fürdőszoba, gépesített konyha,
erkély, társasházhoz tartozó zárt belső kert gépkocsibeállással. 06-20-572-3807
+Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy 64
nm-es 4. emeleti, felújított, 2 szobás, étkezős, egyedi
gázfűtéses, összkomfortos lakás új bútorokkal berendezve.
60.000 Ft/hó + rezsi + 2 hónap kaució Érd: 06/30/2027828
+Lakás kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton. 2 szoba külön
bejárattal, gázfűtéssel. Havi 40.000,-Ft lakbér + rezsi és 2 havi
kaució. Szeptember 1-től beköltözhető. Tel: 06-30-516-6115
+A város központjában bútorozott lakás kiadó 50.000,Ft/hó és kéthavi kaucióért. Tel: 06-302-228-909
+Gödöllőn a Szent János utcában teljesen felújított 2.em.
36 nm-es lakás egyedi cirkó fűtéssel hosszútávra kiadó. Tel:
06-30-201-1110
+Gödöllő központi részén másfél szobás, 44 nm-es, konvektoros, bútorozott lakás kiadó. 50.000,-Ft + rezsi. Két havi
kauciót kérek. Tel: 06-30-224-1627
+Július 1-től az Ambrus Zoltán közben 3. emeleti albérlet kiadó.
50.000,-Ft + rezsi + 1 havi kaució. Érd: 06-30-500-7028
+Gödöllőn, a Palotakerten 1+3 félszobás lakás kiadó 58.000,Ft/hó + rezsi áron + 1 havi kaució. Érd: 06-20-221-4408
+Gödöllőn a Kertvárosban, szép környezetben 1 szobás
albérlet kiadó. Tel: 06-20-226-3007, 06-28-416-449
+Gödöllőn, frekventált csendes helyen a központhoz közel,
palotakerti négyemeletes házakban, egyedi mérőkkel felszerelt, igényesen felújított 44 nm-es fszt-i lakás kiadó. 47.000,Ft + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Érd: 06-30-300-5762
+Kiadó a János utcában 4.em. kétszobás, erkélyes, konvektoros, bútorozatlan lakás. 49.000,-Ft/hó rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 06-70-517-1370 Képek:
www.janoslakas.fw.hu
+Lány albérlőtársat keresek igényes, kétszobás lakás egyik
bútorozatlan szobájába a Kossuth L. utcában. 25.000,-Ft +
rezsi + 2 havi kaució. Érd: 06-30-701-3088
Ajándék hirdetések a Szolgálatban!
2 fizet 3-at kap akció! Részletek az
irodában vagy telefonon

+Gödöllőn, Mikszáth K. utcában 2 szobás, nagy konyhás,
összkomfortos, jó állapotú családi ház kiadó. A kert rendezett, cserépkályha és konvektoros fűtés van. Hívható
hétközben. Tel: 06-20-499-7306
+Gödöllő központjában 4.em. 2 szobás, távfűtéses lakás
kiadó. Tel: 06-30-266-3473
+Gödöllőn családi háznál különbejáratú lakás olcsón kiadó.
Tel: 06-70-613-8241
+Gödöllőn, különálló, összkomfortos ház olcsón kiadó. Tel:
06-70-613-8241
+GÖDÖLLŐN KIADÓ min. 3 SZOBÁS CSALÁDI HÁZAT KERESEK augusztus 15-i költözéssel. Tel: 06-30-388-7757

+KIADÓ! Gödöllő központjában a Petőfi téren 40 nm-es
klímával, riasztóval, biztonsági ráccsal felszerelt üzlethelyiség. Érd: 06-70-568-9207
+DOHÁNY ÉRTÉKESÍTÉSI engedéllyel rendelkező üzlettársat keresek üzemelő sörözőmbe. Minden megoldás érdekel.
06-20-9-463-112
+Gödöllőn, a Patak téren 25 nm-es üzlethelyiség kiadó.
Szemben forgalmas élelmiszerbolt, a környéken ingyenes
parkolás. Saját földterület az üzlet előtt! 06-30-6191-956

ÁLLÁS

+Gyermeket váró fiatal házaspár alacsony rezsivel rendelkező albérletet keres Gödöllőn és környékén, októberi
költözéssel. Tel: 06-30-680-7667, 06-30-876-4119
+Gödöllő központjában a Petőfi téren kiadó egyedülálló lánynak egyszobás, összkomfortos, új építésű, klimatizált lakás
alacsony rezsivel. 42.000,-Ft/hó + rezsi. Tel: 06-70-4343-499
+Két dolgozó nő, anya és lánya egy nagy termetű házőrző
kutyával keres hosszútávra kiadó kertes, bútorozatlan
házat, KÜLÖNÁLLÓ házrészt reális áron, jó közlekedéssel
Gödöllőn. Tel: 06-70-4326-660, 06-70-504-0762
+Palotakerten 1 szobás lakás kiadó. Érd: 06-20-971-9455

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Kiadó üzlethelyiség Gödöllő belvárosában, reális áron. Érd:
06 20 9 421-768
+Gödöllőn, mélygarázsban 1 db parkolóhely kiadó (2100
Gödöllő, Petőfi tér 4-6.) Érd.: 06/30-693-1838
+Gödöllőn, forgalmas helyen 130 m2-es üzlethelyiség saját
parkolóval, többcélú hasznosítás lehetőségével hosszú távra,
kedvező áron kiadó! Tel: 06-20-9-443356
+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI) őrzött
telephelyén kamerával védett terülten raktár és irodahelyiségek kedvező áron kiadók. Tanfolyamokra, iskoláknak sok
helyiséggel. Érdeklődni lehet (28) 410-988/100-as melléken vagy a +36 20/391-0410 telefonszámon
+Gödöllő belvárosi üzlethelyiség kiadó (LA VALETTE
salátabár). Érdeklődni: 06-20-9325-415
+Gödöllő belvárosában egy 38 m2-es üzlethelyiség kiadó.
Irodának és fodrászatnak is alkalmas. Tel: 06-30/231-7508

+Munkájában alapos, megbízható hölgy takarítást,
vasalást, gyermekfelügyeletet vállal. 06-30-432-5286

ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY
INGYEN!
Hirdesse nálunk eladó házát,
lakását, júliusban ajándékba adjuk
az energetikai tanúsítványt!
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+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

+Nemzetközi gépjárművezetőket keresünk „C+E”
kategóriával és érvényes GKI-val. Tapasztalat és nyelvtudás nem szükséges. Érd: +36307222900.
+Szociális vagy egészségügyi végzettséggel rendelkező
ÁPOLÓ vagy GONDOZÓNŐT keresünk több műszakos
munkarendbe. A jelentkezők önéletrajzát a következő
címre kérjük megküldeni: Tessedik Sámuel Evangélikus
Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Berente István út 13-15.
Tel: 06-20-824-7620

+Palotakerti Óvoda pályázatot hirdet DAJKA munkakör
betöltésére. Feltételek: óvodai dajka szakképesítés. A
pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai
önéletrajz, hiteles okmányok a képzettségről. A munkakör
betöltésének időpontja: 2013. szeptember 1. A pályázat
benyújtásának határideje: 2013. július 15. A pályázat
benyújtásának módja: elektronikus úton a pkertovoda@
gmail.com e-mail címre.
+HÁZI GYERMEKORVOS ASSZISZTENST KERES
Gödöllőn részmunkaidőben. Elvárás: ápolói vagy
asszisztensi végzettség. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a gyermekasszisztens@freemail.hu vagy a 06-30398-2078-as telefonszámon.
+A MISSY Szépségszalonba munkatársakat keresünk az
alábbi munkakörökbe: MŰKÖRMÖS, PEDIKŰRÖSMANIKŰRÖS, női-férfi FODRÁSZ, MASSZŐR, TETOVÁLÓ.
Jelentkezni a 06-70-670-6813-on.

+Álláslehetőség a Madách iskolában! – Portás (fűtő)
karbantartó, - takarító csoportvezető, - kereskedelmi
szakoktató, - gépész mérnöktanár, - kémia tanár.
Részletek: www.miszki.hu érd: 06-28-520-713
+Munkát keres 20 éves, másodéves gépészmérnök hallgató Gödöllőn. (Középfokú angol nyelvvizsgával, és
személygépkocsi vezetői jogosítvánnyal is rendelkezem.)
Minden megoldás érdekel! Tel: 06-70-770-0232
+Budapesti munkahelyre keresünk meo-ba fémipari
végzettségű szakembereket ill. csiszolókat és CNC szakembereket. Szállás biztosított! Érd: 06-70-366-5808,
06-70-366-3396, email: sipek2000@gmail.com
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+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás
és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+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, új csatorna
bekötés, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek,
vízvezetékek felújítása, új szerelése, kialakítása, locsoló,
mérő tervezése, beépítése, átadása. Cirkók,
gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229

+Friss nyugdíjas - könyvelés, pénzügy, adatrögzítés
területen - munkát vállal napi 4 vagy 6 órában. Tel: 0620-428-3982

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer
és programtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

SZOLGÁLTATÁS

+AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK, fagyasztók, mikrók
javítása garanciával, alapáron. Este és hétvégén is!
30/522-1258

+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok,
vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
+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
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/5921856, 30/508-1380

+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel,
dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN
BELÜL! Kovács Péter 06-30-9546-504
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés,
gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk
mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján.
Tel: 20/4359-650
+KÚTFÚRÁS! Lakossági házi vízellátásra, öntözésre,
mezőgazdasági, állattenyésztési célra készülnek. Tel:
0670-633-5772
+KERTTERVEZÉS, KERTÉPÍTÉS, kerti tó – sziklakert
építése, automata öntözőrendszer telepítése.
Referenciák, garancia. Tel: 06-20-9449-154
+LAKÁSSZERVIZ. Víz-, gáz-, fűtésszerelés, dugulás
elhárítás, bojler, zárcsere és javítás, hideg-meleg
burkolás, festés; kertfenntartás, fűnyírás,
öntözőrendszer telepítés. Egyedi bútorok, konyhabútor készítése. 70/201-1292
+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és
fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679
+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
Amennyiben nem kapja meg a
Szolgálat aktuális számát, az alábbi
elérhetőségeken tehet bejelentést:

20/550-4981, 20/495-2420
E-mail:

terjesztes@hiretvisszuk.hu

info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu
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+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.

+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten
minden korosztálynak. Nyári intenzív tanfolyam.
ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE nyelvvizsgára, közép és
emelt szintű érettségire felkészítés. Egész nap. Érd:
30/611-0036 Kollarics Katalin

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

ÜDÜLÉS

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

+Kiadó nyaraló a Balatonnál, FONYÓDON 2500Ft/fő/éj-től!!! Kellemes, nyugodt környezetben várjuk
vendégeinket az ízlésesen berendezett nyaralónkban.
Tel:
06-30-275-1851;
Honlap:
http://lorincznyaralo.webnode.hu/

+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás,
burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel:
30/9229-553.

EGÉSZSÉG

+Nem úgy sikerült a jegyed matekból, fizikából, kémiából,
ahogy szeretted volna? Esetleg megbuktál? Júliustól ideje
elkezdeni a felkészülést, hogy esélyed legyen a következő
megmérettetésen. Hívd Karcsi bácsit! Tel: 30-908-4130.
+English Express Intenzív angol nyelvtanfolyamok az
OktaTárs Nyelvstúdióban! Tanulj angolul valós élethelyzetekben, beszélj sokat és érezd jól magad! Hívj, vagy
küld el az "EXPRESS" szót sms-ben: 06-20-297-1210
+Felnőttek és gyerekek angol nyelvoktatását vállalom
élő nyelvi környezetben szerzett többéves tapasztalattal. Igény szerint házhoz megyek. Tel: 06-20-623-3353

+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

+SZIGETSZENTMÁRTONBAN a
ráckevei Dunaág mellett 5
férőhelyes NYARALÓ KIADÓ!
Remek nyaralási és szórakozási
(horgászat, szabad strand, stb.)
lehetőségek vannak! Érd: 06-70417-8893

+Minőségi olasz extraszűz olívaolaj a Garda-tó mellől eladó.
1liter 2eFt. Érd.: 0630 8518 763
+1. Eladó pár órát használt eliptikus tréner, számlával + garanciával.(NORDICTRACK E4.0 elliptika).Típus: Motorvezérelt elliptikus tréner. Lendkerék súlya: 20
kg. Ellenállási fokozatok: 25. Programok száma: 17. Felhasználó
tömege: max.150 kg. Extrák:
sztereó mp3 lejátszó, pohártartó,
nagy grafikus kijelző, nagy
lépéstávolság. Ára: 119.000.-Ft.
Az új ára:150.000.-Ft. Tel.:
30/955-1300.

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag gombás, benőtt köröm szakszerű
kezelése, ápolása. Talpmasszázs. 30 év szakmai háttér. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól!
Bárándi József 20/532-7275

OKTATÁS

A, B, C, C+E, T, M, kategóriákban.
GÉPJÁRMĥ TANFOLYAMOT SZERVEZ.

ElĞzetes érdeklĞdés:

+Angol 2 hónapos beszédkészség- fejlesztő tanfolyam
indul középfokon július 1-től augusztus végéig, heti 1x2
órában. Nyolcadikosok! Angol frissítő középiskola előtt:
aug.26-30-ig. Szeptembertől újra senior tanfolyam. Max
5 fős csoportlétszám. További érdeklődés és jelentkezés:
toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.

+MISKOLC-TAPOLCÁN, a Barlangfürdő közelében, apartmanházban 3 ágyas, ill. 2x2 ágyas, saját konyhával, fürdőszobával rendelkező apartmanok leköthetők. Szállás önellátással: 3.800,-Ft/fő/éj. 10 fő
foglalás esetén: 3.500,-Ft/fő/éj.
Tel: 06-20-9337-002

ADÁS~VÉTEL

+FLABELOS mozgásterápiás készülék Gödöllőn, Patak
téren a szoláriumban. Alkalmanként: 500,-Ft, bérlettel
333,-Ft/alkalom. Fül, orr, köldök piercing belövés új
technológiával! Nyitva: H-P-ig 9-20-ig, Szo: 8-13-ig. 0628-412-564

+Középiskolások figyelem! A nyár pihenés mellett arra
is jó, hogy felkészülj a nyelvi érettségire (ha kettesnél
jobbat akarsz), és a középfokú nyelvvizsgára. Már most
jelentkezz: www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com,
30-224-75-63.
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06 28 419 529
06 20/99-516-99

06 20/9414-638

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT,
E X L I B R I S E K E T ,
PAPÍRRÉGISÉGEKET
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+IKEA franciaágy natúr fenyőfa
kerettel (170-200 cm), Kalif
Klassisk rugós, szivacsos ágybetéttel
(160x200
cm),
ágyterítővel és díszpárnákkal
55.000-ért eladó. Keveset
használt. Tel: 06-70-555-4805,
06-70-380-7341

JÁRMŰ,
ALKATRÉSZ

Akkreditácios lajstrom szám: AL2086, Regisztrációs szám:13-0943-05
PLB-2210, PLB-2211, PLB-2212, PLB-2213, PLB-2214, PLB-2215, PLB-2216, PLB-2217

www.bbmaganautosiskola.net

+AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz szaküzletünkben
vagy
kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új
akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út
50. (Temetővel szemben) 0630/536-4300, 28/611-728

EGYÉB
+A 21 éves, gödöllői CAVALETTA
NŐIKAR szoprán, mezzo és alt
szólamába szeretettel vár új
kórustagokat.
Felvételi
követelmény csak az éneklés
szeretete és a szép, tiszta
énekhang. További információkért
bátran
hívható
Kufferstein Nelli kórustitkár: 0620-5010-190
+Társ- és partnerközvetítés.
Tel.: 20/9455-583.
+Hastáncosnő fellépést vállal.
Tel.: 20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2013. JÚLIUS 23.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte:
Bárdos Mária, Antalhegyi u. 64.,
Bóbis Etelka, Kör u. 4.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Tóth M. Jánosné, Sió u. 6., Kolláthné M. Mária, Béri B. Á. u. 9.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Kuznyecova
Krisztina, Kossuth L. u. 53.
A Városi Mozi belépőjét
nyerte: Albert Ildikó, 2117 Isaszeg,
Erdő u. 5., Egriné Kalmár Mária,
2116. Zsámbok, Turai u. 6.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: : Bihari József
Imre, Kossuth L. u.41., Garancsi
Krisztina, Bethlen G. u. 20.

RECEPT – GÖRÖG HÚSGOMBÓC
Hozzávalók:
50 dkg darált marhahús, 1 kisfej vöröshagyma, 1 tk. őrölt római kömény, 1 tk.
őrölt koriander, 1 ek. aprított menta, só,
bors, 1 ek. olívaolaj, 2 dl. joghurt.
Elkészítés:
A darált húst keverjük el a reszelt hagymával, fűszerekkel és az aprított mentával, és körülbelül egy órára hűtőbe
tesszük. Ezután a masszából kisebb húsgombócokat formálunk, egy ecset segítségével megkenjük kevés olívaolajjal, és rácson grillezzük. Körülbelül 10 perc
alatt kész, fontos, hogy közben forgassuk meg néhányszor! Tálalás előtt joghurttal meglocsoljuk. Pitával, salátával egyaránt nagyon finom.

