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Megújult a játszótér az Erzsébet királyné
körúton,és a Gébics utcában, a blahai városrészben pedig egy új létesítményt adtak át.
(2. old.)
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Afrika egy gödöllői szemén és fényképezőgépén keresztül.
Beszélgetés Lantai-Csont Gergely fotóművésszel.
(4. old.)

A legismertebb magyar cserkész, Márton
Lajos munkáiból látható kiállítás a városi
könyvtárban.
(6. old.)

Vízosztás és párakapu enyhítette a kánikulát

3 gödöllői részvételével

Vívó Világbajnokság

Hosszú, forró nyár
Tombolt a kánikula, írhatjuk
múlt időben, hiszen az erre a
hétre jelzett 28-30 fok körüli
hőmérséklet szinte enyhének
tűnik azok után, hogy az elmúlt
hetekben többször is negyven
fokot, vagy még melegebbet
mutattak a hőmérők. Bár a
nyárhoz hozzátartozik, hogy
meleg van, az elmúlt hetek
időjárását nyugodtan nevezhetjük rendkívülinek.
Az elmúlt nyarakon már hozzászoktunk a hőséghez, de az idén minden
eddiginél hosszabb időn át tett próbára bennünket a meleg. Egymás után
dőltek meg a meg a hőmérsékleti rekordok.
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub képviselői és tagjai az elmúlt években is
gyakran osztottak vizet a forró nyári
napokon; az elmúlt hetekben azonban
szinte minden délben ott találtuk őket
a főtéren, ahol hűsítő ásványvízzel

várták az arra járókat. A vízosztásra igencsak szükség
volt, mert, bár a szakemberek hangsúlyozták, a déli
órákban nem tanácsos a szabadban tartózkodni, mégis
sokan intézték ilyenkor
ügyeiket. Naponta több száz
palack ásványvíz fogyott el,
a felnőttek és a gyerekek
egyaránt örömmel fogadták
az innivalót.
Nagy sikert aratott a párakapu is, amit a hőségre való
tekintettel helyeztek el a
VÜSZI Kft. munkatársai a
város főterén, a piac és a Világbéke-gong közötti járdaszakaszon. A járókelőkre
permetezett víz sokak számára jelentett kellemes felfrissülést.
A folyamatos kánikula a közlekedésben is nehézségeket okozott. A MÁV
több vasútvonalon, így a Budapest–Miskolc vonalon is lassította a

vonatok sebességét. A vasúttársaság
szakemberei egyúttal folyamatosan
ellenőrizték a vasúti pályákon a kritikus sínhőmérsékleti pontokat,
ugyanis 50-60 Celsius-fokos hőmérséklet esetében már deformálódhat-

nak a sínek, ami növeli a balesetveszélyt.
Bár még marad a nyári meleg, de az
előrejelzések szerint a rekkenő hőség
már nem tér vissza. Lassan készülhetünk az őszre.

Véget ért a 2013-as centenáriumi, Budapesten megrendezett MOL Vívó Világbajnokság, melyen három gödöllői
vívó is részt vett a magyar kard válogatott tagjaként: Gémesi Csanád, Benkó
Réka és Gáll Csaba.
A gödöllői vívók közül egyéniben Gémesi Csanád szerepelt a legjobban, aki a
kard egyéni számban szinte egész nap
eksztázisban vívott és jutott el a legjobb
nyolc közé. A 32-ért és a 16-ért egy-egy
amerikai vívót vert könnyedén, majd a
nyolcért a nagy rivális, korábbi egyéni
Európa-bajnok fehérorosz Bujkevicset
múlta felül. A négy közé jutásért a későbbi bronzérmes, olimpiai bajnok Szilágyi Áron állította meg Gémesit a további menetelésben, aki így végül a 7.
helyen végzett.
(folytatás a 8. oldalon)
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Megújult játszótereknek örülhetnek a gyerekek

Hinták, mászók, homokozók
Nincs olyan gyerek, aki ne örülne annak, ha kimehet a játszótérre, és kedvére mászhat, hintázhat, csúszkálhat, homokozhat.
Most sok gyerek örülhet Gödöllőn, az idén ugyanis több játszótér
is megújult. Csupán az elmúlt hetekben két helyen, az Erzsébet
királyné körúton és a Gébics utcában cserélték le a régi elavult
játszóeszközöket korszerű, az EU-s szabványoknak megfelelőekre, a blahai városrészben pedig egy új létesítményt alakítottak ki.

faragó mester tette rendbe.
A város legújabb játszóterét a blahai napközis tábor területén, a Ligeti
Juliska utca felőli részén alakították
ki. A területen komoly tereprendezést
is kellett végezni, a bozótirtás mellett
talajmunkákra is szükség volt. Ma
már vegyes üléses hinta, két rugós játék (egy béka és egy bárány, valamint
egy mérleghinta, homokozó és két
pad várja a játszani vágyókat és a rájuk vigyázó felnőtteket.

TÁJÉKOZTATÓ
A 2013 évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
szóló 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet 2. §. a) pontja alapján:

Augusztus 19., hétfő: pihenőnap
Augusztus 24., szombat: munkanap

jk

2013. augusztus 23-án (pénteken) a
Az Erzsébet királyné körúti játszótérről eltűntek a korábbi, korszerűtlen
játékok, a gyerekek számára egy háromállásos hintát, egy mászórésszel
kiegészített csúszdát, egy mérleghintát és egy homokozót vásárolt az önkormányzat. A gyerekek érdekében
összefogtak a lakók is, az ő támogatásuknak köszönhetően egy rugós játék is kikerülhetett a területre.
A Gébics utcai játszótéren is új játékok kerültek a régiek helyére: egy 5
éves korig használható csúszda, egy

kétállásos lengőhinta,
valamint egy mérleghinta került. A
VÜSZI Kft. munkatársai nemcsak az eszközökre, hanem a környezetre is gondot fordítottak, rendbe tették
a növényeket és kicserélték a padok
rossz állapotú deszkáit is. Megújult a beton pingpong asztal is,
ezt Varga Árpád kő-

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
általános ügyfélfogadást tart 8.00 – 16.30 óráig.

2013. augusztus 24-én (szombaton)
pénteki munkarend szerint történik a munkavégzés.
(ügyfélfogadás nincs)
Gödöllő, 2013. augusztus 7.
Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

Nagy siker volt a parkolási akció

Irány a mélygarázs!
Nem mindennapi akcióval mutatta be a gépkocsi tulajdonosoknak a Rézgombos
Üzletházban nemrég megnyílt mélygarázst az üzemeltető VÜSZI Kft.: egy héten át
ingyenesen parkolhattak a fedett, kamerákkal megfigyelt létesítményben az autósok, ráadásul meglepetés szolgáltatással, szélvédő mosással is megajándékozták
őket. Az akció rendkívül jól
sikerült, a mélygarázs csaknem teltházzal üzemelt, s az
elmúlt hetekben megnőtt
azok száma, akik a felszíni
parkolás helyett a mélygarázs előnyeit választják.
A hőségben különösen jobban jártak azok, akik ezt a
szolgáltatást vették igénybe,
hiszen – amellett, hogy ol-

Járda és útépítés ad munkát a VÜSZI-nek

Hőségben is zajlanak a fejlesztések
A szinte állandósult hőségriadó
ellenére is folyamatosan dolgoznak a VÜSZI Kft. munkatársai a
városi utakon. A járda- mellett
az útprogram is zajlik, ráadásul
egy átfogó, a város teljes belső
úthálózatára kiterjedő kátyúmentesítési program is elindult.
Bár Gödöllő útjain a VÜSZI folyamatosan végzi a kátyúmentesítést, az
időjárás és a terhelés függvényében
újabb és újabb burkolati sérülések
alakulnak ki, amik megnehezíti a közlekedést.
A VÜSZI az elmúlt hetekben nagyszabású akcióba kezdett, aminek célja, hogy a belső úthálózaton néhány
héten belül valamennyi kátyút megszüntessék.
Az akció első lépéseként a területek önkormányzati képviselőinek
bevonásával a város valamennyi bel-

területi útját végigjárták és felmérték
a burkolati hibákat. Az adatok kiértékelése után, a héten már a kátyúmentesítés kezdődik meg, amit egy külsős
cég bevonásával végeznek el. Erre
azért volt szükség, mert a munka a folyamatos karbantartás ellenére is több
száz kátyút, és több, mint 50 tonna
aszfalt bedolgozását jelenti, s mindemellett a VÜSZI-nek a terv szerinti
munkákat is végeznie kell.
Az előzetes költségbecslés szerint a

program közel 3 millió
forintba kerül, s a tervek szerint – amenynyiben az időjárás engedi – augusztus végére fejeződik be. A
VÜSZI kéri a lakosság
megértését azokon a
szakaszokon, ahol a
munkák miatt esetleg
kisebb forgalomkorlátozásra kerülhet sor.
Jól halad a járdaprogram is. A Béri Baliog Ádám
utcában a Köztársaság út és az Alkony u. közötti szakaszon már véget
értek a munkák, jelenleg az Isaszegi
úton a 100/a. és a 126- os szám közötti szakaszon, valamint a Klapka utcában dolgoznak a járda felújításán.
Mindkét helyszínen az eredeti ütemterv szerint haladnak.
A 2013-as útfelújítási program keretében megkezdődtek a
Fotó: D. E. Virág köz útépítésének
előkészítési munkálatai az Antalhegyi lejtő
és a Batthyány út közötti szakaszon.
Ennek során szegélykövezés, és az útszélesítéshez szükséges
útalap készítését végzik a napokban. Az előkészítés után, a tervek
szerint szeptemberben
kerülhet majd sor az
aszfaltozásra.
A felújítási munkák
mellett, a „Legyen Gödöllő is kerékpárosbarát város” program keretében folytatódik a
kerékpártámaszok kihelyezése. A napokban
a Damjanich iskola udvarára helyeznek ki a
VÜSZI munkatársai 16

PARKOLÓ BÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

Fotó: D. E.

támaszt, ami 32 kerékpár elhelyezését teszi lehetővé az intézménybe
járók számára.
***
Nincsenek könnyű helyzetben a
nagy melegben a VÜSZI parkgondozási részlegének munkatársai sem, hiszen a kánikulában a növények is
több gondozást és több vizet igényelnek, s aki kisétál a főtérre, meggyőződhet róla, hogy ott épp olyan
látvány fogadja, mintha „átlagos” hőmérsékletű nyarunk lenne. A főtér
azonban egy kellemes újdonsággal is
szolgál: Kisák Péter részlegvezető
kezdeményezésére, mindössze párezer forintos beruházással a Világbéke-gong mögött egy úgynevezett párakaput valósítottak meg az arra járók
nagy örömére. Mint megtudtuk, a létesítmény óránként mindössze 5-10
liter vizet használ fel.
jk

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
csóbb, mint a felszíni parkolás, és a kamerás megfigyelőrendszernek köszönhetően
nagyobb biztonságot is nyújt – kellemes, hűvös kocsiba szállhattak be az itt parkolók. Mint azt Lantai Csabától, a VÜSZI Kft. igazgatójától megtudtuk, szeptemberben újabb, a mélyparkolást népszerűsítő akciót terveznek, hiszen a gépkocsi tulajdonosoknak is érdekük, hogy több millió forintos járművüket biztonságos helyen
jk
tárolják.

Rongálás az Alsóparkban
Hiába a tikkasztó nyári meleg, a rongálók sajnos nem mennek szabadságra. Ezt
igazolja az elmúlt hetek egyik nagy felháborodást kiváltó eseménye, az Alsóparkban július közepén történt eset. Egyik hétfő reggel ugyanis jelentős pusztítás fogadta a járókelőket. Az éjszakai „vihart” azonban nem a természet erői,
hanem emberek rongálása okozta. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala tett
feljelentést ismeretlen tettesek ellen, akik az Alsópark területén több világítótestet, hulladéktárolót, padot, táblát és növényt megrongáltak. A kár több százezer forintot tesz ki. A Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai elemezték a
kamerafelvételeket, több tanút kihallgattak és adatokat gyűjtöttek. Ennek eredményeképpen a bűncselekmény elkövetését követő 14 órán belül a gödöllői
rendőrök elfogták S. Gergő 18 éves, Sz. Gergely 22 éves, valamint U. Gergő
20 éves gödöllői lakosokat. Továbbá önként jelentkezett a rendőrségen F.
Péter 18 éves és K. Ádám István 18 éves gödöllői lakos. Mind az öt fiatalt
gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök, a bűncselekmény elkövetését elismerték. A fiatalok ellen – szabadlábon hagyásuk mellett – a Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le a további eljárást.

26.

2013. augusztus 13.

Közélet

Gödöllői Szolgálat 3

Ismét Gödöllőre jönnek a külhoni magyar fiatalok

A magyar kultúra találkozója
Tizennyolcadik
alkalommal
rendezik meg a Vendégségben
Magyarországon – Külhoni
magyar fiatalok találkozóját. A
programsorozatra hazánkba
érkező mintegy 350 fiatalt ismét Gödöllő látja vendégül. A
tizenöt országból érkező, magyar népzenével és táncokkal
foglalkozó csoportok augusztus 17-én este a főtéren adnak
nagyszabású gála műsort.
A találkozó részleteiről augusztus 6án tartott sajtótájékoztatón Agócs
Gergely népzenész, népzenekutató
egyfajta világtáncház találkozónak
nevezte a rendezvényt, s kiemelte annak fontosságát, hogy a fiatalok a világ távoli pontjain is megőrizzék, és

élőkkel nehezebb a kapcsolatok építése, nagy öröm a város számára,
hogy házigazdaként velük is lehetőség nyílik a szorosabb kontaktus kialakítására.
A polgármester kijelentette, szeretné, ha hagyománnyá válna, hogy a
találkozót Gödöllőn szervezzék meg.
A programokról Kálóczy Andrea
elmondta, az idén a résztvevők Budapesten, a várban a Mesterségek
Ünnepén, Gödöllőn és Székesfehérváron mutatkoznak be a nagyközönség előtt, s többek között bekapcsolódnak a Gárdonyi Géza emlékév rendezvényeibe is.
A találkozót 1996-ban tartották
meg először, s az elmúlt évek igazol-

ták, hogy a program jelentős szerepet
játszik a külhoni magyarság hazai
kötődésének erősítésében. Az eddig
lezajlott ifjúsági találkozókon 30 országból közel 9600 fiatal vett részt.
Az idei rendezvényre érkezők többsége középiskolás korú, többségük
valamilyen művészeti együttes tagjaként kap meghívást.
A szakmai programok és a bemutatók mellett a résztvevők megismerkednek a főváros és Gödöllő nevezetességeivel is.
Gödöllőn augusztus 17-én, szombaton, 19 órától a főtéren várják a
külhoni magyar fiatalok az érdeklődőket, ahol nagyszabású gálaműsor keretében mutatkoznak be a
csoportok.
jk
A 2012-es gálaműsor

Kinevezték az oktatási intézmények új vezetőit
magas színvonalon ápolják közös
kultúránkat.
Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára felhívta a figyelmet arra,
hogy itt magyar fiatalok találkoznak
egymással, s a diaszpórában élők
közül sokaknak ez az egyetlen lehetőségük, hogy Magyarországra látogassanak.
A résztvevőket már harmadik alkalommal látja vendégül Gödöllő városa, ahol mindig fontos volt a határokon túli magyarokkal való kapcsolattartás, jelentette ki a sajtótájékoztatón Gémesi György, polgármester. Ezt jól mutatják a városnak a határon túli magyar településekkel kialakított testvérvárosi kapcsolatai, valamint a kétévente megrendezett Magyar Polgármesterek Világtalálkozója is.
Mint mondta, mivel a diaszpórában

Augusztus 17., 19 óra, főtér
Program:
Mendicus Művészeti Központ Tamburazenekara (Vajdaság, Csantavér) –
Dunántúli népdalok
Buzitai Citerazenekar (Szlovákia, Buzita) – Kiskunhalasi csokor
Tündérkert Néptáncegyüttes (Uruguay, Montevideo) – Magyarbődi
táncok
Petőfi Sándor MKE népi tánccsoport (Horvátország, Szentlászló) –
Mezőségi táncok
Hímes Néptáncegyüttes (Kárpátalja, Nagydobrony) – Bodrogközi táncok
Regina Balaton Néptánccsoport (Kanada, Regina) – Szucsági táncok
Piroska Magyar Ének-és Táncegyüttes (Lengyelország, Poznan) – Magyar
táncok
Sírülő Néptánccsoport (Erdély, Brassó) – Kalotaszegi táncok
Petőfi Sándor MKE Ifjúsági népi tánccsoport (Horvátország, Laskó) – Felcsiki táncok
Gyöngyösbokréta Népi Együttes (Kárpátalja, Dercen) – Kalocsai karikázó
Liliom Néptáncegyüttes (Argentína, Chaco) – Dunántúli ugrós
Szalagfűző Énekcsoport (Vajdaság, Szabadka) – Vajdasági legénycsúfoló
dalok
Szederinda Hagyományőrző Citeracsoport (Erdély, Szilágysomlyó) – Szilágysági táncok
Fekete-Piros Hagyományőrző Néptáncegyüttes (Erdély, Szék) – Széki táncrend

Az Erkel Ferenc Általános Iskola és a Török Ignác Gimnázium
élén nincs változás, a Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti
Iskolának azonban új igazgatója van Buka Enikő személyében.
Az új köznevelésről szóló törvénynek megfelelően első alkalommal 428 intézményvezetői megbízatásról döntött Hoffmann Rózsa, a köznevelésért felelős államtitkár.
A pályáztatási eljárást a 138/1992. Kormányrendelet, a Nemzeti köznevelésről szóló törvény, illetve a Kjt. szabályai határozzák meg. A pályáztatást a
vonatkozó jogszabályok alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
folytatta le. A pályázatokat a jogszabályban előírt módon a nevelőtestület, a
szülői és diákközösségek, többcélú intézményben az igazgatótanács, a fenntartó, az intézmény székhelye szerint illetékes vagy az intézményt működtető
települési önkormányzat véleményezte.
Az augusztus 6-án közzétett adatok szerint a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola igazgatója Varga Ildikó maradt, aki eddig megbízott igazgatóként
látta el ezt a feladatot. A Gödöllői Török Ignác Gimnázium élén sincs változás,
Fábián Bertalant, az intézmény eddigi vezetője újabb öt évre kapott megbízást az igazgatói feladatok ellátására.
A Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola élére azonban új vezető
került, az államtitkár Buka Enikő eddigi igazgató-helyettest nevezte ki az intézmény élére.
Az új intézményvezetők 5 évre szóló kinevezésüket ünnepélyes keretek
jb
között 2013. augusztus 21-én a Szépművészeti Múzeumban vehetik át.

„Napelemes lehet a Művészetek Háza”
Gödöllő, a vonzó egyetemi város

Új diákok, olcsó albérletek
A Szent István Egyetem szeptemberben induló képzéseire
3001 hallgatót vettek fel, közülük állami ösztöndíjjal támogatott képzésben 2250 hallgató vehet részt. Alap és osztatlan képzésre 1563-an, mesterképzésre 764-en jutottak be.
A gödöllői fakultások közül a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
1019, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 672, a Gépészmérnöki Kar 416 beiratkozót vár.
A budapesti Állatorvos-tudományi
Kar 151, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar 294, a szarvasi székhelyű,
Jászberényben is oktató Alkalmazott
Bölcsészeti és Gazdaságtudományi
Kar 190, a békéscsabai, gyulai és
szarvasi kampuszon működő Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi
Kar 259 jelentkezőt vett fel.
A számok a pótfelvételi révén még
jelentősen változhatnak.

Gödöllőn nem csak tanulni, lakni is jó
a diákoknak. Legalábbis ez derült ki a
Duna House ingatlan franchise hálózat felméréséből, ami szerint az
egyetemi városok közül itt találnak a legolcsóbban szállás lehetőséget az egyetemisták.
Egy 30 négyzetméteres lakást 30
ezer, egy 60 négyzetméterest pedig 48
ezer forintért lehet bérelni, a kisebb lakások
közül a legdrágább a
főváros ötödik kerülete 52 ezer, míg a nagyobb lakásoknál Óbuda 91 ezer forintos havi bérleti díjjal vezeti a mezőnyt.
A közlemény felhívja a figyelmet
arra, hogy a nagyobb lakások bérleti
díja fajlagosan olcsóbb. Szegeden
például a már említett 30 négyzetméteres lakás 40 ezer, míg a dupla

akkora 56 ezer forintba kerül havonta, Pécsett ugyanez 33 ezer, illetve 57
ezer forint.
A mai alacsony árak mellett
népszerűek a piacon az egy vagy két
félszobával rendelkező lakások: a tehetősebb szülők ezeket veszik az
egyetemi városokban, és a félszo-

bákat kiadják más egyetemistáknak.
Felhívják a figyelmet arra, hogy a
kaució – amelyből az esetleges károkat fedezi a tulajdonos – egy-három
hónap. A cég szakemberei javasolják,
hogy erről szülessen írás, mint ahogy
a bérleti szerződést is foglalják írásba,
és készítsenek jegyzéket a tulajdonos
bútorairól is.

Pályázati pénzből fejlesztenének
A képviselő-testület július 18-i rendkívüli ülésén egyhangúlag úgy
döntött, hogy részt vesz a KMOP-3.3.3-13 kódszámú „Megújuló
energiahordozó növelése” című pályázaton a „Napenergia hasznosítása a Gödöllői Művészetek Házában” című pályázattal. A
tervezés során arra is ügyeltek, hogy a naperőmű elemeit a kastélyból ne lehessen látni.
A pályázat önerőt
nem igényel. Amenynyiben sikerül elnyerni az 52,9 millió
forintos támogatást,
akkor 49 kW névleges teljesítményű
napelemes rendszert
telepítenek az intézmény lapostetejére.
A projekt 254 db,
egyenként 250 wattos napelem, 4 db,
egyenként 10 kW-os
valamint egy db 9 kW-os háromfázisú inverter telepítését tartalmazza.
Az új naperőmű – megvalósítása esetén – ötször annyi elektromos áramot állít
elő, mint a korábban az egyetemi kollégium egyik épületének tetejére telepített
berendezés.
A tervezett éves energiatermelés 65.000 kWh, ez az éves felhasználás 21-22
százalékát teszi ki, azaz az éves villamosenergia költség 2,5-2,6 millió forinttal
csökken.
jk
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Beszélgetés Lantai-Csont Gergely fotóssal

Afrika egy gödöllői szemén és fényképezőgépén keresztül
Közgazdász és fotográfus. Az
előbbit iskolában, az egyetemen
tanulta, az utóbbit magától. Mégis e autodidakta módon elsajátított tudás révén ismerték meg a
nevét, hiszen az Afrikáról készített szociografikus fényképei,
fotósorozatai a National Geographic Magyarország magazintól kezdve számtalan lapban jelentek meg. A Fekete Kontinensen tett látogatásairól, élményeiről beszélgettünk a még
csak 23 éves és végtelenül szerény fotóssal.
– Miért is pont Afrika?
– Mindig is közel állt a szívemhez Afrika. Az ottani emberek mentalitása, életszemlélete sokkal vonzóbb számomra,
mint az európai, felgyorsult életvitel. Az
ott élő emberek őszinték, mindent megosztanak a másikkal… Nálunk ez elképzelhetetlen. A képeim által közelebb
hozni egymáshoz Európát és Afrikát, illetve felhívni a figyelmet az ottani társadalmi, környezeti problémákra.
– Hogyan kezdődött a fényképezés
Önnél?
– Hobbinak indult, 8-10 évvel ezelőtt.
Kaptam egy gépet, mellyel madarakat,
virágokat, fákat fotóztam, mint sokan
mások. Ezeket viszont kizárólag internetes fórumokon osztottam meg. Ez

volt a kezdet. A fordulópontot az jelentette, amikor 2010-ben fogtam egy hátizsákot és a spórolt pénzemen elutaztam
egy hónapra Madagaszkárra, hogy az
ottani endemikus élővilágot és az esőerdőirtást dokumentálhassam. Az viszont egy olyan jól sikerült fotóanyag
lett, hogy különböző újságokban már
meg is jelent.
– Hogyan szereztek tudomást a
különböző médiumok az Ön anyagáról?
– Nekem nem voltak médiakapcsolataim, így egyszerűen összegyűjtöttem a
hazai napilapok, hetilapok, magazinok
e-mail címeit, és elküldtem nekik a képeket, hogy itt van egy történet Mada-

gaszkárról, az esőerdők pusztulásáról.
Volt, aki szóba is állt velem.
– Innen pedig már csak egy ugrás az
afrikai kontinens…
– Több ugrás is volt. 2011-ben egy utazás kiállításon megismerkedtem Szilasi
Ildikó Hermina (későbbi) kolléganőmmel, antropológussal, aki éppen
fotóst keresett az afrikai expedíciójához.
Beszélgettünk, „vizsgáztatott”, megnézte a képeimet, csak volt egy nagy prob-

léma: nekem nem igazán voltak emberekről szóló fotóim. Nem ugyanaz
természetet és embert fényképezni.
Technikailag és kompozíció szempontjából hasonló, de amikor be kell mászni
5 centiméterre egy ember intim szférájába, azt nem mindenki tudja megcsinálni.
Ildikó azt mondta, hogy szívesen dolgozna velem, de előtte tegyek le valamit
az asztalra. Mondhatnám, hogy házi
feladatot kaptam tőle.
– A házi feladat pedig
Etiópia lett…
– Egy hónapos házi feladat, ahol az afar törzs
mindennapjaiba nyertem
bepillantást. A félnomád
afarok hihetetlenül zárt
közösségeket hoztak létre. A rivális törzsekkel
vívott, évszázadok óta
tartó harcok miatt bizalmatlanok az idegenekkel. Az elmúlt
években több turistát, sofőrt és idegenvezetőt is meggyilkoltak. Éppen ezért a
beilleszkedés volt a legfontosabb az
egész sztori szempontjából. Az ott eltöltött időnek voltak olyan pillanatai,
amikor úgy éreztem, hogy megérintett a
halál szele.
Az afarok nagyon agresszív emberek,
minden férfinál automata gépfegyver
(természetesen AK-47-es) van, amit
bátran használnak, ha úgy ítélik meg a
helyzetet. Rendőrség, törvény, alkotmány nincs a szavannán. Az van, amit
ők mondanak. Két, igencsak meleg
helyzet volt az út alatt. Az egyik rögtön
érkezésünk után, amikor karddal támadt

rám egy idősebb afar, aki nem akart befogadni. A másik pedig akkor, amikor
börtönbe zártak minket egy napra, mert
tiltott helyen sütöttünk kecskét. A börtönben egyébként nappal csak ülni, éjszaka pedig csak állni szabad. Az általam látogatott afar falu legutóbb az angol BBC-t engedte be maguk közé, ott
jártam előtt két évvel. Engem is egy onnan származó személy révén „fogadtak
be”; máshogy ez nem is megy. Az
afarok életének szinte minden mozzanatát végigfényképeztem. Itt tanultam
meg igazán társadalmi témákat megörökíteni. Egyébként
nem biztos, hogy
még egyszer visszamennék közéjük, hiszen ők voltak azok,
akik hazaérkezésem
után két hónappal
kivégeztek két magyar kutatót a Danakil
Sivatagban.
– Hány gép volt Önnél?
– Mindig kettő, a mai napig így dolgozom. Szerintem többre nincs szükség,
ennyivel is lehet tökéletes munkát végezni.
– Hazaérkezett, majd mi történt?
– Megmutattam Ildikónak a képeket, a
„vizsga” sikerült. Emellett a National
Geographic is lehozott erről egy cikket;
ez egy abszolút jó szakmai visszajelzést
jelentett számomra. Az NG a többiekhez képest sokkal-sokkal szigorúbban
elemzi a fényképeket. Washingtonban
döntik el, hogy melyik fotó jelenhet
meg és melyik nem.
– Ez pedig további expedíciókat jelentett az Ön számára Afrikába. Melyik
országokat keresték fel?
– 2012 januárjában Szenegálba utaztunk el Szilasi Ildikóval egy három hetes útra. Kevesen tudják, hogy az Afrika
Mekkájaként is emlegetett Touba város
Nyugat-Afrika egyik legjelentősebb
vallási ünnepének helyszíne és leglátogatottabb zarándokhelye. Az intenzív
vallásos élmény, a marabuk misztikus
világa évente 2-3 millió zarándokot
vonz. A zarándoklaton a szenegáli
muszlimok – a muridok – a toubai nagy
mecsetben és környékén található szentként tisztelt vallási vezetők sírhelyeit látogatják meg. Többek között ezt örökítettem meg, illetve az országban élők
mindennapjait. Igen izgalmas spirituális
élmény volt ez az időszak.
– Alig telt el pár hónap, és újra útra
kelt…

Ahol mindig ragyog a nap

Három évtizedes különlegesség
Nyugodtan leírhatjuk, hogy Gödöllőn kiváltságos helyzetben vannak a finom falatok kedvelői, hiszen egyre több kiváló étterem és
cukrászda várja a vendégeket. Ahhoz azonban, hogy egy helyről
szinte minden korosztálynak kellemes emlékei legyenek – amiről
mindenkinek azonnal eszébe kell jusson egy történet – már évtizedek kellenek. Ilyen hely a Napsugár étterem, ahol a nyolcvanas,
kilencvenes években szinte nem volt szabad asztal, sokszor nem is
keveset kellett várni, hogy helyet kapjon az ember.
– Mondhatjuk, hogy a jelenlegi gödöllői éttermek közül a Napsugár a
legrégebben üzemelő? – kérdeztük
Kulai László tulajdonost, aki 30 évvel ezelőtt nyitotta meg a ma már legendásnak számító helyet.
– Elképzelhető, hiszen 1983 óta folyamatosan jelen vagyunk a város gasztronómiai életében.
– Ha visszagondolok, már akkor is
úgy emlegették, mint egy különleges
helyet, s ez azóta sem változott…
– Akkoriban egy maszek étterem
kuriózumnak számított, még Budapestről is a csodájára jártak. Ráadásul
nagyon odafigyeltünk arra, hogy a
magas minőséget mindig megtartsuk,

és kínálatunk kövesse az aktuális
irányzatokat.
– A gasztronómiai trendek is sokat
változtak ennyi év alatt. Akkoriban
mi számított újdonságnak?
– Például a svédasztal. Itthon annyira
nem ismerték, hogy amikor bevezettük a svédasztalos vacsorákat, rövid idő után meg is szüntettük, s csak
később került be ismét a kínálatunkba.
Ma már talán hihetetlenül hangzik, de
az emberek nem mertek odamenni, és
szedni az asztalról, és nem hitték el,
hogy tényleg abból és annyit vehetnek, amennyit akarnak. Idő kellett
hozzá, hogy megszokják. De azt hiszem, az elsők között voltunk, akik

salátabárral vártuk a vendégeket.
– A mai vendégek igényei miben
mások, mint 30 évvel ezelőttieké?
– Ami pozitív változás, hogy az emberek leszoktak a zsíros, nehéz ételekről.
Ma már a könnyebb ételeket keresik, a

– Igen, tavaly júniusban egy két hónapos expedícióba vágtuk a fejszénket. A
fejsze Angolára és Kongóra csapott le.
Itt azt az útvonalat jártuk be, amit Magyar László Afrika-kutató, 19. századi
felfedező is végigjárt.
– A két ország nem kifejezetten a békés mindennapjairól híres. Ha az átlagembert kérdezzük, akkor szinte
mindenkinek a polgárháború, a fegyverek, a véres harcok jutnak eszébe.
Mi ebből az igaz?
– Angolában már
szinte mindent újjáépítettek; tulajdonképpen egy nagyon gazdag országról beszélhetünk a hatalmas
olajkitermelése révén. A főváros Luanada a legdrágább
város a világon. A
gyorsétkezdében
például 50 dollár
alatt nem nagyon kap hamburgert az
ember. De mondhatnám azt is, hogy egy
jobb ház, ahol laktunk egy ismerősünk
közbenjárásával, havi 8000 dollár bérleti díjjal riogatja az ott élni vágyókat.
Az is érdekes, hogy egy miniszter, Bornitou De Sousa úr fogadott minket – a
mai napig nem tudom, hogy miért – és
elvitt egy étterembe, ahol egy jobb
ebédért 600-700 dollárt fizetett. Az
ország felét bejártuk,
körülbelül
8000 km-t tettünk
meg, végig aszfaltos úthálózaton.
Emellett igen érdekes, hogy ott
pont fordítva érvényesül a „volt
gyarmat jelenség”,
vagyis az afrikai
emberek nem a
volt gyarmatosító
ország (jelen esetben Portugália) felé veszik az irányt, hanem pont fordítva. Az európaiakat rendkívül jól megfizetik az előbb említett
olaj miatt. Jelenleg körülbelül 150 ezer
portugál él és dolgozik Angolában. Az
országról még annyit, hogy a taposóaknák földje címet nyugodtan kiérdemelhetné. De egyébként a legmodernebb japán technológiával folyamatosan számolják fel ezeket a területeket.
– Majd jött Kongó…
– Kongó egy más világ, maga a káosz,
a korrupció, a szegénység fellegvára, a
húsokhoz inkább salátát fogyasztanak
a hagyományos köretek helyett. Ami
viszont negatívum, hogy leszoktak a
jó hangulatú összejövetelekről, az
egész estét betöltő, vacsorával egybekötött táncos estékről, ahol kellemes
zene mellett nyílt lehetőség a kikapcsolódásra. Ezt én személy szerint nagyon sajnálom.
– Ez az év önnek az évforduló jegyében telik. Bár a hivatalos „30. évforduló” a nyár elején volt, egész évben
ünnepel, természetesen a vendégekkel együtt, akiket különböző akciók
várnak.
– Úgy gondolom, ők is szívesen ünnepelnek velünk, hiszen sokan vannak,
akik nyitás óta rendszeresen megfordulnak nálunk. Őket külön meg is
hívtuk a május 31-én megtartott „jubileumi nyitó bulira”, ahol együtt voltak azok, akik 30 éve a partnereink,
akik nálunk dolgoztak, öröm volt találkozni velük. És itt voltak a szomszédok is, akik mindvégig elviselték
azt, amivel egy étterem szomszédsága
jár. Pedig nekik sem lehet mindig
könnyű!
– Az évfordulóhoz különböző akciók is kapcsolódtak. Úgy tudjuk,
ezek ősszel is folytatódnak…

gyerekkatonák terepe. Rendkívül sok a
rendőr, akik ha megállítják az embert
(ami sűrűn előfordul, főleg ha európai),
akkor benyúlnak a kocsiba és bele kell
tenni a kezükbe egy kis pénzt. Minden
ok nélkül. Ez ott természetes. A közbiztonság elég alacsony. Alapszabály,
hogy sötétedés után Afrikában nem
mászkálunk. Mondom ezt annak ellenére, hogy mi Kongó harcoktól mentes
részeit kerestük fel.
– A harmadik túra pedig idén áprilisban vette kezdetét…
– Ghánában és Burkina Fasoban tettünk
egy két és fél hetes túrát, ami a vallási
spiritualizmus köré szerveződött. Ez teljesen nyugodtan zajlott, itt nem voltak

izgalmas, felkavaró momentumok.
– Van-e tervben újabb?
– Igen. Szeptemberben egy autós expedíciót bonyolítunk le, ami karácsonyig
tart majd. Útvonal: Egyiptom-SzudánEtiópia-Kenya-Uganda-Ruanda-Burundi-Tanzánia. Ez körülbelül egy három és
fél hónapos út lesz.
– A expedíciói során készített képeket
csak újságokban lehet megtekinteni,

vagy voltak kiállítások is a műveiből?
– Elsősorban újságok hozták le a fotográfiáimat, de volt pár tárlat is, most például a Sziget Fesztivál Afro-színpadán
lehet látni a fotóimat.
– Adódik a kérdés: közgazdász végzettség, Afrika imádat. Össze lehet-e
kapcsolni a kettőt?
– Munka szempontjából szerintem igen.
Azon vagyok, hogy egy olyan vállalkozásban találjam meg önmagamat, a jövőmet, amiben központi szerepe van a
Fekete Kontinensnek.
ch
Fotók: www.facebook.com/aytassou

– Júniusban minden fogyasztásra, az
évforduló jegyében, harminc százalékos kedvezményt adtunk. Ősszel
újabb jubileumi kedvezmények lesznek, például azok számára, akik 30
évvel ezelőtt nálunk tartották az esküvőjüket. De azokra is gondolunk, akik
1983-ban születtek… Szeretnénk, ha
ez az évforduló nem csak nekünk, hanem minden vendégünknek emlékezetes lenne!
jk

Meghívó
A Történelmi Vitézi Rend
tisztelettel meghív minden
érdeklődőt a vitéz Nagybányai
Horthy István, Magyarország kormányzó-helyettese halálának 71.
évfordulójára rendezett
megemlékezésre és
koszorúzásra.
Időpont:
2012. augusztus 23. péntek, 18 óra
Helyszín:
Gödöllői Királyi Kastély parkja,
a „Kiskormányzó” szobránál
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Vannak, akik várják az iskolát
Bár általános vélemény, hogy a
szeptember a legszomorúbb
hónap az évben, a tanév első
napja pedig gyásznap a diákság körében, igenis vannak,
akik örömmel készülnek arra,
hogy beüljenek a padba, és
sok érdekességet tanuljanak.
Arra nem vállalkoznék, hogy a
nebulók körében megtippeljem, hány százalékuk örül az
évnyitónak, de azoknak a gyerekeknek a nagy része, aki először lépi át az iskola kapuját,
örömmel vág neki a tanulás ösvényének.
Büszkén lépdelnek a szülők mellett,
hátukon a nagy táskával, amibe
könyvek, füzetek, színes ceruzák,
festékek és más érdekességek kerülnek. Hogy ez meddig marad így, az
rajtunk, szülőkön is múlik. A mi feladatunk felkészíteni gyermekünket a
számukra jelentősen megváltozó
mindennapokra, új feladataikra, s ellensúlyozni az iskoláról, a tanulásról
általánosságban kialakult negatív képet.
Elsőssé válni, óvodásból iskolássá
cseperedni óriási és izgalmas dolog!
Az első napot azt hiszem, senki sem
felejti el. Gyermek és szülő számára
egyaránt jelentős esemény.
A múlt év szeptemberének egyik kel-

lemes emléke, amikor az utcán egy
háttal közlekedő apukát pillantottam
meg. Kicsit közelebb érve már
észrevettem kezében a videókamerát,
amivel kislányát és annak édesanyját
örökítette meg, akik kéz a kézben,
mosolyogva, büszkén mentek az iskolába. A pici lány arca ragyogott az
örömtől, hátáról a világ minden kincsért sem vette volna le a hatalmas
táskát, dehogy is hozhatta azt anya,
hiszen erről mindenkit láthatta: ő már
iskolás.
A MI MICSODA Junior sorozat legújabb kötete jelentős segítséget nyújt
ahhoz, hogyan tegyük izgalmas kalanddá az iskolakezdést kisiskolássá
váló gyermekünk számára. A kis olvasók – a szülők segítségével – bepillanthatnak az elsősök mindennapjaiba, s egy képzeletbeli osztály segítségével megtudhatják, hogyan is zajlik
majd a várva-várt évnyitó, s mi mindent találnak majd az osztályteremben. Nemcsak azt tudhatják meg, mi
vár rájuk az első napon, hanem azt is,
milyen izgalmas feladatokat ígér a
tanév: tanórákat, hetesi feladatokat,
napközis munkát, osztálykirándulást
– új kalandokat, kihívásokat.
Kiderül, melyik tízórai egészséges és
melyik nem, hogyan is néz ki egy
órarend, és mit kell tenni, ha valaki az
órán beszélni szeretne.
Nem tudom, a gyerekek vagy a taná-

rok izgulnak-e jobban ilyenkor, hiszen egy osztálynyi kisgyermekkel
megismertetni a betűvetés, a számolás és az olvasás rejtelmeit, s mindemellett biztosítani számukra a tanuláshoz szükséges nyugalmas, barátságos hangulatot, megtalálni mindegyikükkel a megfelelő hangot, nem
könnyű feladat. A mosolygó tanárok
ilyenkor épp úgy izgulnak, mint a
gyermekek. Nekik is segítünk, ha a
kis nebulók úgy cseppennek bele az
iskolai életbe, hogy a rájuk váró feladatokat nem nehéz, kellemetlen, fenyegető rémeknek tekintik, hanem új
játéknak, amit ha ügyesen játszanak,
kitárul előttük a világ. Többet nem
kell várni, hogy anya vagy apa ráérjen, egyedül is el tudják olvasni kedvenc meséiket, egyre több verssel,
énekkel lephetik meg szüleiket, s
könnyebben igazodnak el színes, érdekes világunkban.
(MI MICSODA Junior – Iskolás leszek!)
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.

Bajorországban járt a Cavaletta

Zene az Olimpiai Faluban
Nemcsak pihenéssel tölti a nyarat a
Cavaletta Nőikar. A kórus júliusban
ismét Bajorországban járt, ahol több
koncertet is adott vendéglátójával, az
Akkordeonorchesterrel közösen.
A Cavalettának és a bajor zenekarnak
köszönhetően meghitt, emelkedett
templomi koncertnek lehettek részesei a München szívében található
Olimpiai faluban az érdeklődők. A
koncerten elsőként a Cavaletta Nőikart hallhatta a közönség Márton
Danku István karnagy vezényletével, akik Giovanni Battista Pergolesi
szerzeményeit és szakrális műveket
szólaltattak meg (Szólisták: Reményi
Anna – szoprán, Kneusel-Herdliczka Klára – alt, Tápai Dóra – alt,
zongorán kísért: Ferenczy Beáta).
A hangverseny második részében az
Akkordeonorchester előadását élvezhette a közönség. Műsorukban Rudolf Würthner, Robert Finn és Astor

Piazzolla művei hangoztak fel Karin
Renner-Kiese vezényletével. A koncert zárásaként a két fellépő közös
előadásában
Bruno
Coulais, Christophe
Barratier és Negro
Spiritual művei, csendültek fel, (Szólista:
Joshi Szávitri), és
szintén közös előadásban szólalt meg
Európa Himnusza is.
A koncertút második
állomása Münchenben
egy, a katolikus egyházhoz tartozó nyugdíjasotthon volt,
ahol nagy szeretettel fogadták a gödöllői vendégeket, akik nagysikerű
koncerttel ajándékozták meg az ott
élőket.
A Cavaletta látogatását követően
ősszel Gödöllőn látják majd vendégül
a német muzsikusokat. November 6-

10. között ötvenegy fővel a JugendSinfonieorchester München látogat
hozzánk Hans Peter Pairott vezetésével. Ittlétük egy nagyszabású
koncertre ad lehetőséget: november
8-án a kastélyban a kórus és a német
zenekar, valamint a Chopin Zeneiskola Ifjúsági Vonószenekara közös
Fotó: Cavaletta

hangversenyre várja a zeneszerető
közönséget.
A jövő év tavaszán pedig a tervek szerint a Karin Renner-Keise vezetésével a müncheni Akkordeonorchester látogat Gödöllőre, ők már
harmadik alkalommal lesznek városunk vendégei.
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Garczik Richárd orgonaestje a máriabesnyői bazilikában

Portrék a Levendula Galériában

2013. augusztus 18-án, 19 órakor egy fiatal orgonista, Garczik Richárd ad hangversenyt a
Máriabesnyői
Nagyboldogasszony Bazilikában.

Augusztus 22-éig látható
a Levendula Galériában a
gödöllői Márvány Miklós festőművész Portrék
című tárlata. A dolog érdekessége, hogy a kiállított 12 mű mind más-más
festői stílusban készült.
Márvány Miklós ezzel
kapcsolatban elmondta:
egy olyan próbálkozás
volt ez, hogy lehet-e az
egyéniséget valamilyen
stílussal párosítani. A művész barátait, ismerőseit, művészkollégáit, családtagjait vitte vászonra, mindannyiukat a
rájuk jellemző életszemléletet ábrázolva. Csak egy példa: Incze Mózes festőművész barokkosan fest, őt Márvány
Miklós megfestette, mint Mózes, természetesen barokkosan. Érdekesség,
hogy még a Levendula Galéria tulajdonosa, Sz. Jánosi Erzsébet is vászonra került.

Az ifjú muzsikus zeneszerző már
visszatérő vendégnek számít Máriabesnyőn. A nyár végén már évek óta
visszatérő és sokak által várt program
az általa tartott koncert. Az idei hangversenyen Johann Sebastian Bach,
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Josef
Gabriel Rheinberger és Max Reger
műveit hallhatja majd a közönség. A
belépés díjtalan.
Garczik Richárd 1994-ben született
Hatvanban. Zenei tanulmányait a turai zeneiskolában kezdte, később az
aszódi Podmaniczky Zeneiskolában
tanult. 2009 és 2013 között a budapesti Bartók Béla Konzervatórium

Ferenc, Max Reger, Olivier Messiaen
és Jehan Alain művei szerepelnek, de
koncertjein felcsendülnek a különböző korok mesterei által szerzett, ritkán játszott alkotások is.
Aktív koncertezői tevékenységet
végez, több hangversenyt adott Magyarországon, Németországban, Finnországban, Szlovákiában és Romániában.

hallgatója, Elekes Zsuzsa növendéke
volt. Kivételes muzikalitása már kiskorában megmutatkozott, első zeneműveit 9 éves korában komponálta.
11 éves korától az Aszódi Evangélikus Egyházközség orgonistája.
Repertoárján elsősorban Dietrich
Buxtehude, Johann Sebastian Bach,
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Liszt

Előadói tevékenysége mellett zeneszerzéssel is foglalkozik. Elsősorban orgonára, valamit nagyzenekarra
komponál, de több kamaramű és pedagógiai célú zongoramű szerzője is.
Jellemző rá az új utakat való keresés,
ami nála a posztromantika és a 20.
század zenei újításainak ötvözéséből
létrehozott egyedi zenei hangot jelenti. Egyes műveiben nagy szerepe
van a szerializmusnak és a számmisztikának.
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6 Gödöllői Szolgálat

Emlékezés a gödöllői eseményekre

Jamboree 80
A IV. Cserkész Világtalálkozó
(Jamboree) 80. évfordulója alkalmából emlékkonferenciát rendezett a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület július 20-án a Királyi Váróban, a Gödöllői Városi Múzeum jubileumot köszöntő időszaki kiállításának nagytermében.
A telt házas esemény legidősebb résztvevője, a Szegedről vonattal érkezett
Kovács Béla (1917) egykori gödöllői
premontrei pap-tanár, aki városunk legismertebb nemzetközi eseményén őrsvezető volt, de már az 1929-es londoni
III. Jamboree-n is részt vett...
Szép gondolatnak tartom, hogy Gödöllő városa megemlékezik a Jamboreeról, ami mind a magyar cserkészet, mind
Gödöllő történetének kiemelkedő eseménye volt – írta a résztvevőket köszöntő
levelében Surján László, az Európa Parlament alelnöke, aki hangsúlyozta, hogy
nem a múltnak élünk, de a múltból táp-

lálkozunk. Az 1933-as eseményekről
nemcsak az akkor Gödöllőn lakó édesanyjától és a táborozáson részt vett édesapjától hallott sokat, hanem 1970-ben
egy olaszországi orvos kongresszuson is,
ahol egy a táborozáson jelenlevő norvég
kolléga emlékezett vissza vele találkozva
meghatottan a gödöllői szép napokra.
Magyarországon 1933-ban még frissek voltak a trianoni sebek, s az országot

a győztesek részéről gyanakvás, nyomasztó elszigeteltség vette körül. A nagy
nemzetközi részvétel, Robert Baden-Powell (Bi Pi) személyes jelenléte ebben áttörést jelentett. Érdekesnek találom, írta a
továbbiakban az Európa Parlament alelnöke, hogy a Gödöllői Testvérvárosi
Egyesület vállalkozott a megemlékezésre. Bár az egyesület munkáját nem ismeri, a testvérvárosi mozgalomban lát le-

hetőséget arra, hogy ezt a nemzetek közötti kapcsolatépítést maga is szolgálja. A
cserkészeknek is végig kellett gondolni,
hogy mit is jelent a tíz törvénynek az a
pontja, hogy a cserkész minden cserkészt
testvérének tekint. A „minden” szóba beleértendő az is, aki a győztes államokból
jött. A háború szaggatta XX. században
ez nem volt könnyű, mégis sikerült. A
testvérvárosi mozgalom is akkor jár jó
úton, ha nemcsak távoli, turistáskodás
szempontjából vonzó kapcsolatokra törekszik, még azzal sem szabad megelégedni, ha az anyaországi és a határon túli
magyar települések lépnek egymással
kapcsolatba. A testvérvárosi mozgalom
nagy lehetősége régiónkban az itt élő
nemzetek közti jobb megértés szolgálata.
Óriási jelentősége van annak, ha államfők fejet hajtanak a mártírok emlékműve előtt, ha miniszterelnökök mozdítják elő a szomszéd országokkal való gazdasági kapcsolatokat, de ezek mellett

Kinek legyen szobra Gödöllőn?
Gödöllő második alkalommal vesz részt
a Nemzeti Kulturális Alap szoborpályázatán. Az első alkalommal Grassalkovich I. Antal egészalakos szobrára
nyert a város támogatást, aminek köszönhetően a szobor idén ősszel kerül
felállításra az Alsóparkban a Testőrlaktanya mellett. Az idei évben a pályázat
újra kiírásával a Művésztelep egykori
alkotójának, Nagy Sándor szobrának
felállítását terjesztették be a kulturális
alaphoz, döntés itt még nem született.
Mivel mind a két pályázat beadási határideje igen szűkös volt, így egy szakmai zsűri döntött arról kinek állítson
szobrot Gödöllő.
Blaha Lujza

Miután számítani lehetett egy újabb pályázati kiírásra, és régi terv egy a főtérre
kerülő szobor, ezért a Gödöllői Lokálpatrióta Klub a lakossághoz fordult,
hogy az itt élők milyen szobrot látnának
szívesen Gödöllő főterén. A beérkezett
javaslatok jelentős segítséget nyújtanak
ahhoz, hogy az időközben ismét kiírt
pályázaton milyen művel induljon el
Gödöllő városa.
Érdekes, hogy, bár városunkban már
van szobra Erzsébet királynénak, mégis
érkezett javaslat a királyné ülő-, és lovasszobrára is, amit a szálloda mellett
látnának szívesen a javaslattevők.
A politikai élet szereplői közül Kossuth
Lajost és Horthy Miklóst tartják érdemesnek arra, hogy szoborral tisztelegjen

2013. augusztus 13.

Város-Kép

előttük a város.
A művészek közül Blaha Lujzára, a
„nemzet csalogányányra”, és Undi Mariskára, a gödöllői Művésztelep egykori
alkotójára érkezett javaslat.
A helyi értékekhez kötődők a város két
kiemelkedő orvos egyénisége, dr. Berente István és dr. Klacsmann László,
valamint dr. Garamszegi Pál nevét vetették fel. A sport terén kiemelkedő teljesítménnyel bírók közül pedig Benkó Tibor vívó, sporttanár, vívó mestert jelölték.
Javaslatot kapott az egykori tökmagárus, Juszti néni, aki évtizedeken át
„része volt” a belvárosnak, de olyan elképzeléseket is szívesen látnának, ami
nem egy konkrét személyt ábrázolna.
A biciklis anyuka szobráról úgy
gondolta a javaslattevő, amellett, hogy
jövőbe tekintő, jól példázná Gödöllő kerékpáros baráttá válásának törekvését. A
Magyar Szabadság Napjához kötődne, a
Szabadság szobra a megvalósult Magyar Szabadságot, ezzel kapcsolatosan
Gödöllő „szellemiségét” fejezné ki.
Különleges elképzelés az Altató (József Attila legismertett verse) című
szobor javaslat. A javaslattevő szerint
a mű középpontjában egy kisfiú lenne,
s körülötte helyezkedne el mindaz,
ami a versben megelevenedik. A szobor egyaránt emléket állítana a
versben szereplő kis Balázsnak, akiről csak kevesen tudják, hogy gödöllői volt, és az
ország egyik legismertebb versére is emlékezne. A javaslattevő a Londonban látható
Pán Péter szobrot említi példaként.
A javaslatok közül egy a város
kitüntetettjeiből, közintézményeinek vezetőiből és művészeti életének kiemelkedő szereplőiből
álló zsűri fog választani, hogy milyen
alkotásra tegyen javaslatot a képviselő-testület. Pályázni természetesen
csak olyan művel lehet, ami megfelel a

nem nélkülözhetjük az emberek közötti
megértést. A személyes megismerkedés,
élő kapcsolattartás hatalmas lehetőség
mind a cserkészetben, mind a testvérvárosi mozgalmakban.
A Királyi Váró nagytermét megtöltő
érdeklődőket személyesen köszöntő
Tóth Tibor alpolgármester is kiemelte a
Jamboree Magyarország elszigeteltségét
oldó jelentőségét, s arról is szólt, hogy az
eseményre egy világválság végén került
sor. Különlegessége volt a világtalálkozónak, hogy a fiatalok az Erzsébet királyné emlékének adózó parkot töltötték meg
élettel. A szeretetre, egymás megértésére
tanító cserkészet jeles táborozásának évfordulójára gondolva a mai résztvevőket
is megérinti ez a szellemiség.
A konferencia díszvendége Mádl Dalma asszony volt. A program kezdetén néma felállással emlékeztek dr. Katona Tamás történészre, a Magyar Cserkész Szövetség közelmúltban elhunyt volt elnökére. Részt vett az eseményen dr. Beer
Miklós váci megyés püspök, cserkésztiszt, dr. Gedai István, a Magyar Nemzeti Múzeum volt főigazgatója, Gyulay
Endre, a MCSSZ volt elnöke, SzegedCsanádi megyés püspök, Ékes Ilona
országgyűlési képviselő. A nagyváradi
cserkészek üdvözletét Szilágyi Gyula
tolmácsolta.
Örömteli, hogy Gödöllő mai tizenéves
cserkészei is figyelemmel kísérték a
hosszabb ideje fiatal cserkészek több emberöltőn átívelő beszámolóit, s videofelvételen ők is beszámoltak arról, hogyan telnek napjaik csapataik programjain. Az emlékkonferencia „díszletéül”
szolgáló időszaki kiállításról G. Merva
Mária, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója, a városunkban helyet kapott Magyar Cserkész Szövetség Könyvtára és
Levéltára anyagáról Fülöp Attiláné, a
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója tartott érdekfeszítő előadást.
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Ahogy a legismertebb magyar cserkész látta

Márton Lajos kiállítása
Különleges kiállítással emlékezik a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ az
1933-ban Gödöllőn megrendezett Jamboree 80. évfordulójára. Az intézmény olvasótermében Márton Lajos munkáiból rendeztek kiállítást, aki humoros rajzaival örökítette meg
a világ minden tájáról érkezett
résztvevőket és a találkozó
számos eseményét. A képek
az Országos Cserkész Könyvtár és Bokody József gyűjteményének részei.
Márton Lajos Székelyudvarhelyen
született 1891. február 27-én. Rajzoló
tehetségét az Iparművészeti Főiskolán tökéletesítette. Egy személyben volt festőművész, restaurátor,
grafikus, valamint bélyeg- és plakáttervező.
Már 15 éves korában
a Zászlónk, majd a Magyar Cserkész, a Vezetők Lapja és számos
más, ifjúsági folyóirat
grafikusaként ismerték.
Vázlatfüzettel és ceruzájával járta a cserkésztáborokat, a hazai és
külföldi rendezvényeket. Mindenhol ott volt,
pár gyors vonallal mindent élethűen megörökített. Sokan csak „Mártonka”-ként
emlegették, egyes vélemények szerint

kiírásnak. E szerint: „olyan kortárs,
esztétikailag és tartalmában igényes
köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása, me-

Pán Péter szobra Londonban

lyek az adott település közterén a település kulturális jelenét erősítik. A pályázat témájában kötetlen, de nem célozza meg, és ennél fogva nem támogatja politikai jelentőségű személyiségek, szimbólumok ábrázolását.
Előnyben részesülnek azok az alkotások, melyek a helyszínre vonatkozóan
kultúrtörténeti eseményt, a település
számára fontos személyiséget mutatnak be (például az irodalom, zene, tuJuszti néni

ő volt a legismertebb magyar cserkész.
Számos vallási tárgyú és ifjúsági
könyv illusztrátora volt. Több mint
tízezer rajzot készített. Negyvennél
több templomban találhatjuk meg oltárképeit vagy freskóit,
többek között Czibakházán, Debrecenben,
Gyöngyösön,
Jászberényben, Máriabesnyőn,
Nagyecseden, Szentesen,
Szolnokon, sőt, Rómában, és a Vatikánban is. Elsősorban

mint ifjúsági, szépirodalmi munkák
illusztrátoraként volt ismert, de tájképeket és portrékat is festett. Gyűjteményes kiállítása volt a Könyves
Kálmán Szalonban (1916) és a
Nemzeti Szalonban (1926, illetve

1928). 1953. január 26-án Budapesten hunyt el, a Farkasréti temetőben temették el. Halála után hagyatékának nagy része elkallódott. Szerencsére tanítványa, majd később
munkatársa, Kékesi László és felesége a náluk lévőket megőrizték.
Városunkban két helyen is található alkotása: A fácánsori premontrei
kápolnában Márton Lajos két olyan
festménye látható, amin cserkészeket
is megörökített. Ezeket a régi premontrei gimnázium megszüntetése
után ismeretlen helyre menekítették, s
a kápolna megépülésekor kerültek ismét elő.
Szintén az ő keze munkáját dícsérik a máriabesnyői bazilika freskói
és üvegablakai.
Ezeket 1941-42-ben készítette.
Mindkét helyszín része a Gödöllői
Városi Múzeum által meghirdetett
cserkészösvénynek.

NAGYBOLDOGASSZONY FŐBÚCSÚ 2013.
Augusztus 15., csütörtök:
Szentmisék: 9 óra, 10.30, 18 óra
Augusztus 17., szombat:
16.00: zarándokok fogadása, gyóntatás
18.00: rózsafüzér
19.00: ünnepi szentmise és gyertyás körmenet, Ft. Gulyka József prépost,
kerületi esperes Úr vezetésével
22.00: keresztút a szabadtéren
23.00: Virrasztó Zsolozsma a Premontrei Atyák vezetésével
24.00: temetői áhítat

domány, sport, néprajz stb. területéről),
és ezzel a helyszín/település jelentőségét erősítik, vagy a környezet egyhangúságán változtatnak, azt vizuálisan dinamizálják.”
jk

Augusztus 18., vasárnap
7.00: zarándokok fogadása, gyóntatás
9.00: rózsafüzér
10.00: ünnepi szentmise körmenettel, Rev. Seregély István emeritus egri
érsek Úr vezetésével
14.00: Lorettoi litánia, zarándokok búcsúztatása

jk
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Fővárosi Állat- és Növénykert

Az állatok hűtése
Kánikula idején az állatkertben
sokan érdeklődnek, hogy vajon az állatok hogy viselik a
rekkenő hőséget. Természetesen az állatok elhelyezését eleve úgy tervezték meg, hogy
ilyen időjárással is számoltak,
de néhány állat jó néven veszi,
ha külön hűsítésről is gondoskodnak számára.
Amikor egy új állatfaj tartásába fognak, férőhelyének megtervezésekor
eleve végiggondolják, hogy milyen

hőmérsékleti viszonyok várhatóak.
Természetesen a nyári hőséggel is
számolnak, hiszen a kert megnyitása,
1866 óta eddig még mindig volt nyár,
és persze kánikula is volt minden esztendőben. Vagyis nem úgy kell elképzelni a dolgot, hogy a forróság beköszöntekor kezdenek el azon töprengeni, hogy mi is a helyes megoldás.
Az állatok férőhelyeit eleve úgy alakítják ki, hogy abban napos és árnyé-

kos, melegebb és hűvösebb részek is
legyenek, mi több, azoknál az állatoknál, amelyek ezt igénylik, medence is
rendelkezésre áll.
Néhány állat persze jó néven veszi, ha
ezen felül külön is gondoskodnak a
hűsítésükről. Így például az elefántoknál a szokásos napi fürdetésen
kívül kánikula idején frissítő zuha-yzásra is lehetőséget biztosítanak
neki az állatkert munkatársai egy locsolótömlő segítségével. Az elefántok
zuhanyzása mostanában különösen

érdekes látvány, hiszen Ashának, a
februárban született kiselefántnak ez
az első nyara, így aztán nemcsak a
hűsítő hatást, hanem az újabb játéklehetőséget is meglátja ebben a kánikulai gondoskodásban.
A legforróbb napokban a közönség
Tania, a jegesmedve felé szokott a
legtöbb részvéttel fordulni, hiszen azt
gondolják, hogy egy sarkvidéki állat
aztán igazán szenvedhet ilyenkor. Az

igazsághoz azonban hozzátartozik,
hogy Tania sem a sarkvidéken látta
meg a napvilágot, hanem a Rotterdami Állatkertben. Ráadásul kifutójában bőven vannak kellemesebb, árnyékos helyek, mi több, egy méretes
medence hűs habjai között is felfrissítheti magát. Az állatápolók gondoskodása azonban arra is kiterjed, hogy
a kánikulai időszakban kora délutánonként jégbe fagyasztott csemegével kedveskedjenek a jegesmedve
hölgynek. Ez a nyalánkság úgy készül, hogy egy vödörbe vizet töltenek,
abba pedig mindenféle, a jegesmedvék számára ínycsiklandó finomságot, halat és gyümölcsöket helyeznek
el. Ezután a vödröt és tartalmát egy
fagyasztóládába teszik, és mindaddig

ott tartják, amíg csonttá nem fagy.
Ezután már csak be kell hajítani a
medencébe, hogy Tania onnan kihalászhassa. Amikor ennyire meleg van,
sokszor úgy fogyasztja el a jégbe fagyasztott finomságokat, hogy az ennivalót ugyan kiteszi a partra, ő azonban végig a medencében tartózkodik
a partnak támaszkodva.
zoobudapest.hu
Fotók: Bagosi Zoltán

Kánikulában házikedvenceink is fokozott figyelmet érdemelnek!
A kánikula nem csak az emberek szervezetét viseli meg,
házi kedvenceink is fokozott figyelmet érdemelnek. Van, ahol
a tűző napon, árnyéktól mentes helyen, láncra verve tartanak kutyát. Az így tartott
állatok kis időn belül hőgutát
kaphatnak, és el is pusztulhatnak.
A kutya önszántából, a nagy melegben soha nem mozogna a tűző napon.
Ha mégis ezt kell tennie, akkor tudnunk kell, hogy mindezt nehezebben
viselik a nagyobb testű, sötét színű
kutyák, mint a kisebb testű, világos
színűek. A kutya nem tud izzadni, ami
komoly nehézséget okoz számára,
mert pusztán a lihegéssel történő hő-

vesztés sokszor nem elegendő, ilyenkor az állat keresi a hűvös helyet,
padlót, amire ráfeküdve hűtheti magát.
A napon leparkolt autó belseje hamar hatvan – hetven (!) fokosra is felhevülhet. Ha állatunk is velünk utazik, még véletlenül se hagyjuk a leparkolt gépjárműben.
Fontos, hogy a sétáltatás időzítéséhez a kutya szempontjait is figyelembe vegyük. Gondoljunk csak bele,
hogy különösen városi környezetben
milyen lehet kora délután a tűző napon mezítláb sétálni a forró aszfalton,
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ahol ráadásul az alsó
légréteg szinte vibrál a
hőségtől! Ha lehet,
kora reggel vagy az
esti órákban vigyük
kedvencünket hoszszabb sétára. Napközben a legrövidebb
úton árnyékos, füves
területre
vezessük
kedvencünket, hogy
elkerüljük a túlhevülését! Ilyenkor nem árt, ha friss
vizet és egy ivótálat is magunkkal viszünk.
A nagy nyári kánikulát könynyebben átvészelik házikedvenceink,
ha hűvös helyen készítünk fekhelyet
számukra. Fontos a napjában többször újratöltött vizes tál. Ha módunkban áll nedvesítsük
be az állat bundáját, úsztassuk, és legfőképp ne
kívánjunk tőle „csúcsteljesítményt”.
A hőgutával leggyakrabban a rövid fejű kutyáknál találkozhatunk (lapos orr, kidülledő szemek
jellemzik, ilyenek például
a boxerek, a fekete orrú
mopszok, a pekingi palotapincsik, stb.), ha az állat meleg és nedves környezetben van, és rosszak
a szellőztetés körülményei.
Ha látjuk, hogy egy állat intenzíven
liheg, a nyelve állandóan kilóg a szájából, színe sötétebb a megszokottnál,
az ínye is sötétpiros, remeg és szédeleg, a baj lehet akár hőtorlódás
vagy hőguta is. A kánikulában az oldalán fekvő, intenzíven lihegő, eszméletét vesztett állat rendszerint hőguta áldozata. A gyors folyadékpótlás
és az állatorvosi segélykérés életmentő lehet ebben az esetben.
Addig is amíg az állatorvosi beavatkozásra sor kerül, csökkentsük az
állat testhőmérsékletét úgy, hogy lan-

gyos vízbe tesszük a testét, a fejét kint
tartva, csak a fejtetőt vizezve a kezünkkel.
Adhatunk neki Glonium CH5-öt,
Carbo Vegetabilis CH5-öt és Aconitum napellus CH5-öt, mindegyik
szerből öt percenként 2-5 szemet az
állat testméretétől függően egyszerre

Így gondozzuk az Aloe Vera csodanövényt
Az aloe vera növényt sokan kaktusznak gondolják, pedig valójában egy
pozsgásról van szó, amely a liliomfélék családjába tartozik. Ebbe a családba több mint 3700 virágos növény tartozik, többek között a fokhagyma és a
spárga is, maga az aloe 200 alfajával
az aloinae családhoz.
Az aloe vera különleges gyógyító ereje a gazdag alkotó részekben rejlik,
melyek teljesen egyensúlyban vannak
és csapatként dolgoznak.
Bár a növény szilárd része mindössze
1-1,5 százalék, a többi csupán víz,
mégis csodás gyógyító ereje van. A
hatalmas aloe családnak mindössze 5

gyógyító tagja van. Jó, ha tudjuk,
hogy a hazai kertészetekben illetve
virágboltokba bekerülő aloe vera növények mindegyike gyógyító tulajdonsággal bír, hiszen a legtöbb Hollandiából kerül be hazánkba.
Az aloe vera az otthoni gyors
segítség, hiszen ha valami megéget minket, megcsíp, vagy
megvág, csak le kell vágni egy
darab levelet, bekenni vele a sérült részt és máris gyorsabb lesz
a gyógyulás.
A növény kedveli a világos, de
nem túl napos helyeket, ám a
legfontosabb gondozási szabály a locsolás.
Mivel egy félig sivatagi szárasságtűrő növényről van szó, amelynek a
levelei 80 százalékban vízből és nedvességből állnak, érthető, miért is
nincs szüksége a locsolásra.
Épp ezért fontos, hogy csak akkor
locsoljuk meg a földjét, ha az már teljesen kiszáradt.
Nyáron elég, ha kéthetente egyszer
vagy kétszer adunk neki vizet, míg
télen havonta egyszer, illetve kétszer
elég a locsolás.
Nyáron, ha van kertünk, illetve erkélyünk, akár ki is tehetjük a szabadba a
növényt, itt a nagy melegben többször is locsolhatjuk a földjét.
Tápoldatra nincs szüksége, de két-

évente egyszer nem árt egy nagyobb
cserépbe átültetni, mert a levelek súlya miatt könnyen kiborul a cserépből.
A fiatal növényeket soha nem használjuk fel, mert ezekben még nem
alakult ki a gyógyító rész, körülbelül
négy-öt éves korára éri el azt a fejlettségi fokot, amikor már felvághatjuk a leveleit. Vágjunk ketté egy
levelet, keresztben majd látjuk, hogy
a belsejében egy átlátszó víztiszta gél
van, ezt a gélt kell felhasználni.
Mivel évelő növényről van szó, az
aloe vera akár 10-12 évig is elélhet
otthonunkban.
Amikor egy levelet
levágunk a növényről,
az képes önmagát is
gyógyítani, így hamar
lezárja a sérült felületet, egy furcsa gumiszerű réteggel. Épp
ezért hívják gyógyító
növények, hiszen még
saját magát is képes
másodpercek
alatt
meggyógyítani.
Jó, ha tartunk otthon
egy cserép aloe verát, amelyet a negyedik évtől akár sérülésekre, égési
sebre vagy akár szépségápoló szerként is felhasználhatunk rendszeresen, ha nem öntözzük túl, és betartjuk
a helyes gondozási szabályokat

A növény főbb igényei:
Öntözés: Nyáron, ha nagy meleg van
heti egy alkalommal vagy kéthetente
egyszer is elég öntözni télen havonta
egyszer adjunk neki vizet.
Fényigény: Kedveli a világos, de nem
tűző napos helyeket, a túl sok napsütés hatására a levelek elszíneződnek.
Átültetés: Évente vagy kétévente
egyszer ültessük laza, jó vízáteresztő
képességű virágföldbe.
Tápoldat: Nincs szüksége tápoldatozásra, ha rendszeresen át van ültetve.
news.noinetcafe.hu

Parlagfűveszély!

Húzza ki gyökerestől!
kevés vízben feloldva (összesen legfeljebb 5-6 alkalommal, illetve amíg
nem látjuk, hogy az állat jobban van.)
Eszméletvesztés esetén egészítsük
ki a kezelést a következő szerrel: Opium CH9 5 golyó (a golyócskákat kevés vízben kell feloldani, és az oldatot
a kutya szájába csepegtetni.
Ha a tünetek nem javulnak vagy
súlyosbodnak, feltétlenül állatorvosi
segítségre van szükség!
www.haziallat.hu

Gazdát kereső kutyák, online

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

A Plútó Állatorvosi Rendelő honlapján a Gödöllői Ebrendészeti
Teleppel együttműködve létrejött
egy weboldal, ahol a menhelyen
gazdára váró kutyákat lehet megtekinteni.

Augusztus 17-én és 18-án
szombaton és vasárnap
9-11 óráig:

Bővebb információ:
http://www.allatorvosgodollo.hu

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.
Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos
Tel.: 20/3855-726
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Sport

Küzdősport – Taekwon-do világbajnokság

Vívás – Világbajnokság, Budapest

Bontovics Babett: Két vb ezüst Gémesi Csanád: egyéniben és csapatban is 7. hely
Az elmúlt héten ért véget Londonban az ITF Taekwon-Do open
világbajnokság, ahol a Gödöllői
Taekwon-Do SE-ből Czeba Mihály 2 tanítványa vett részt. A világbajnokságon a világ 30 legkülönbözőbb országából, Dél-Afrikától
egészen Új-Zélandig érkeztek
versenyzők több mint 700-an.

távolsági rúgás célpontját. Babett így
végül itt is a 2. helyet szerezte meg.
Ezután következett Vajkovics Ferenc
küzdelme és erőtörése, ahol jó technikával az előkelő 5. helyet sikerült elérnie a szintén erős férfi mezőnyben a
több mint 21 versenyző közül,
Összegezve nagyon büszkék lehetünk a
két gödöllői versenyző teljesítményére,
hisz az idei Európa-bajnokságról is sikerült 2 érmet elhozni és most a világnak is
megmutathatták hogy a legjobbak közé
tartoznak.
-cm-

Mestere, Navarette József
is értékelte tanítványa teljesítményét: – Nagyon büszke vagyok Csanádra. Ő egy
későn érő versenyző és sokan, sok helyről bírálták az
miatt, hogy 26 évesen a magyar válogatott tagja. Íme,
bizonyított! Nagy elégtétel
ez mindannyiunknak, akik
hittünk benne és az elvégzett
Az olimpiai bajnok, vb bronzérmes Szilágyi Áron munkában.
(balra) és Gémesi Csanád gratulál egymásnak
Csapatban a Gémesi Csanád, Gáll Csaba, Iliász Nikolász, Szilá- folytatás az 1. oldalról Gémesi Csanád így értékelte első fel- gyi Áron alkotta férfi kard csapat a 7.
nőtt világbajnoki szereplését a verseny helyen végzett. Jól indult a vb, az argenután: – Természetesen most csalódott tinokat és a franciákat is legyőztük, de
vagyok, hiszen kikapni soha nem jó. sajnos kikaptunk a későbbi ezüstérmes
Másnap már biztosan jobb érzés lesz románoktól a négybe jutásért. Az első
visszagondolni a versenyre. Összessé- helyosztón a magyar csapat az olaszokgében mindent kiadtam magamból, tól kikapott, így a 7. helyért vívhattak,
csak egy kicsi hiányzott és persze Áron ahol az Egyesült Államokat sikerült
remek vívása akadályozott meg abban, megverni 45:44-re.
hogy még jobb helyen végezhessek. A Női kardban indult Benkó Réka, akit
csapatverseny előtt bíztató, hogy három edzője, Navarette József titkon a 8-ba
magyar is (Szatmári András volt a har- várt, de végül a 45. helyet szerezte meg
madik) a legjobb nyolcig jutott.
egyéniben. Csapatban javíthatott a gö-

döllői vívóhölgy. A Benkó Réka, Márton Anna Orsolya, Várhelyi Anna, Varga
Dóra négyes a 8 közé jutásért Azerbajdzsán legjobbjaitól kapott ki, így a 9-16.
helyekért vívhattak. Itt előbb a fehérorosz válogatott ellen nyerni tudtak, majd
következtek a németek, akik ellen kikaptunk, így végül a 11-12. helyen végzett a csapat.
Az idei világbajnokság nem csak a hazai
rendezés miatt volt kiemelten fontos,
hanem mert ezúttal integrált volt a verseny, azaz a kerekesszékes vívók is ezen
a héten küzdhettek meg egymással. Az
eseményen összesen 106 ország vívói
vettek részt kard, tőr és párbajtőr fegyvernemekben, az ép és a kerekesszékes
vívóknál. A válogatott mérlege egy
arany (férfi párbajtőr csapat), egy ezüst
(Osvath Richárd kerekesszék tőr egyéni) négy bronzérem (Szilágyi Áron kard
egyéni, Szász Emese párbajtőr egyéni,
női kerekesszékes párbajtőr csapat:
Krajnyák Zsuzsanna, Dani Gyöngyi, Juhász Veronika, női kerekesszékes tőr
csapat: Krajnyák Zs., Juhász V., Dani
-tlGyöngyi, Hajmási Éva).

Labdarúgás – Magyar Kupa

Röplabda – Újra nemzetközi porondon a TEVA-GRC

Továbbjutás a főtáblán

Indul a felkészülés

röplabdázókat. A hölgyek már biztos,
hogy a tavalyi évhez hasonlóan a
nyolc csapatot számláló (köztük a bajnok Vasas is) Közép-európai Ligában (MEVZA) indulnak majd, így kihagyják a magyar bajnokság alapszakaszát. Az októberben kezdődő
MEVZA-liga mellett a Challenge
(CEV) kupában is érdekelt a TEVAGRC, itt az első fordulóban az osztrák
-liTSV Hartberg lesz az ellenfél.

A verseny első napján Bontovics Babett 4. Dan kategóriában végig verte a
mezőnyt, míg a döntőben 3:2 re kapot ki
ellenfelétől, így megszererve az első
gödöllői ezüstérmet. Vajkovics Ferencnek is nehéz dolga volt, hisz kategóriájában 18-an voltak, így is sikerült a legjobb 8 közé jutnia.
A verseny következő gödöllői dobogósa speciál törés versenyszámban
született. Itt a bemérésnél 230cm-ről
kellett egyenes rúgással eltalálni a
célpontot, amit Bontovics Babett teljesített, igy a többi célpont hibátlan
rúgásaival a döntöig jutott, ahol egy
amerikai ellenfélnek a többszöri döntetlen után sikerült jobban eltalálnia a

Augusztus 10-én megkezdte a
2013/2014-es labdarúgó szezont
a Gödöllői Sport Klub megyei I.
osztályú felnőtt csapata. Jenei
Sándor tanítványai a Magyar Kupa főtábláján mérkőztek meg az
első fordulóban a Győr-MosonSopron megyei II. osztály tavalyi
bronzérmesével, a Pannonhalma SE-vel.
A gödöllőiek a felkészülés során több
felkészülési mérkőzésen is bizonyították, hogy nem volt véletlen az előző szezonban elért 4. helyük az I. osztályban
és ugyan néhány labdarúgó távozott
(Csernyák Tamás Bagra, Székley Gábor
Kistarcsára) érkeztek rutinos játékosok
és fiatalok a kerethez. A két legnagyobb
név az új arcok közül az NB I-es múlttal
rendelkező kapus, Babócsi András, valamint az elmúlt évben a bajnok Veresegyház kötelékébe tartozó Kun György.
A Magyar Kupa főtábláját elérő GSK-ra
nem várt egyszerű feladat, hiszen nem
ismerhették ellenfelük tudását, bár ez a
házigazdákról is elmondható volt. A találkozó végül sima, 3–0-ás gödöllői sikert hozott, így a GSK bejutott az MK 2.
fordulójába, ahol már az NB I-es csapatok is csatlakoznak majd a küzdelemsorozathoz.
Magyar Kupa, 1. forduló
Pannonhalma SE (II. osztály) – Gödöllői SK 0–3 (0–2) Gól: Kun Görgy, Somogyi Levente, Varga Bence.

Bajnoki rajt a Nagykőrös ellen
Jól belehúzott a Gödöllő az augusztus
17-én rajtoló bajnokságban. Városunk
csapata előszőr az NB III-ból kiesett
Nagykőröst fogadja, majd a megyei II.
osztály keleti bajnokához, a Csomádhoz
utazik, ezt követően szintén két, évekig
az NB III-hoz tartozó csapat következik:
előbb a Biatorbágy idehaza, majd a Tura
idegenben. Az első fordulóra tehát augusztus 17-én kerül majd sor, amikor is
a mieink a Nagykőröst fogadják a Táncsics Mihály úti Sportcentrumban. A találkozó 17 órakor kezdődik majd.
A részletes őszi hazai program (hazai
mérkőzések helyszíne a Táncsics Mihály úti Sportcentrum):
Augusztus 17., 17 óra:
Gödöllői SK – Nagykőrösi Kinizsi
Augusztus 31., 16:30:
Gödöllői SK – Viadukt SE-Biatorbágy
Szeptember 14., 16:30:
Gödöllői SK – Vecsés FC
Szeptember 28., 16:00:
Gödöllői SK – Kisnémedi MSE
Október 12., 15:00:
Gödöllői SK – Tápiószecső FC
Október 26., 13:30:
Gödöllői SK – Törökbálinti TC
November 2., 13:30:
Gödöllői SK – Örkény SE
November 16., 13:00:
Gödöllői SK – Halásztelek FC
A teljes őszi program: adatbank.mlsz.hu
-lt-

Futsal – Átszervezés, megújulás

NB II-ben indulnak a Bikák
Városunk, szebb napokat is megélt teremlabdarúgó együttese
megszűnt, majd újjá alakult és új
vezetőséggel az NB II-es bajnokságban versenyez majd a következő évben.
Nem csak a vezetésben, de a felnőtt
csapat keretében is óriási változások
várhatók. Több játékos távozik a vérfrissítést fiatal tehetségekkel próbálja meg
majd megoldani a gárda edzője, Baranyai Pál. Lajos Attilától, a csapatot
üzemeltető Kft. vezetőjétől megtudtuk,
hogy két választásuk volt: vagy ismét
belemennek egy kényszerházasságba és
így indulnak, vagy teljesen felégetik a
szálakat és egy új klub vág neki, immáron a másod osztályú küzdelemsorozatnak. Az első csapat keretéhez tarto-

zik majd továbbra is Baranyai Pál, aki
játékos-edzőként vállalt szerepet, míg
Ács Gábor, Pintér András, Ughy
Márk (ő lesz az edző jobb keze a kispadon) és Nagy Roland maradt a tavalyi keretből. A bajnoki címre törő csapatnál Szente Tamással és Jenei Ottóval tárgyalnak még a maradásról. Hegedűs Ferenc a Dunakeszi Kinizsihez,
Szimcsák Tamás és Vidák Balázs a Haladáshoz igazot, míg Lovrencics Balázs
nagypályán az NB III-as Soroksáron
folytatja pályafutását, így nem vállalta a
játékot teremben.
Lajos Attila elmondta: – A jövőben
CFT-Gödöllői Bikák néven szerepelnek
majd. A klubhoz tartozik majd az U17es és az U19-es csapat is, utóbbi gárdát a
Tóth László edzette, 9 éve együtt futsalozó játékosok biztosít-ják majd.
-lt-

Augusztus első hetében megkezdte, immáron Szalay Attila
edző irányításával a felkészülést a TEVA-Gödöllői RC női
röplabda csapata, akik ismét a
MEVZA-Ligában pallérozódhatnak a hazai bajnokság hajrája
előtt.

Szalay Attila az új edző.

Az edző munkáját a két éve visszavonult Bajáriné Pesti Anikó segíti
majd. A távozók listáján eddig három
név már biztos. Molnár-Németh
Zsuzsanna, Kriegel Éva, balamint
Háfra Dominika is továbbáll, míg
két játékos, Kriegel Zsófia és Merkószki Tünde megtartásáról még
tárgyalnak a vezetők a játékosok.
Az érkezők között egyelőre öt név
található. Antal Anett az AluprofTF csapatától érkezett, míg egy régi
arc, Mester Orsolya (a kis képen)
ismét Gödöllőn folytatja pályafutását. A junior csapatból három játékos, Kovács Adél, Czene Adrienn
és Lados Szilvia a felnőttek között
kezdi a felkészülést.
A programban több hazai és nemzetközi torna is szerepel, első lépésben
a hazai rendezésű Ádám László-emléktornán láthatjuk majd a gödöllői

Atlétika – 118. Felnőtt országos bajnokság

Kaptúr Éva: négy ob arany
Július utolsó hétvégéjén rendezték meg, immáron 118. alkalommal az atlétikai országos felnőtt
bajnokságot. A viadalon 38
számban hirdettek győztest, a
Gödöllői EAC atlétái összesen 6
arany-, 3 ezüst- és 2 bronzéremmel gazdagították éremgyűjteményüket.
A fővárosi, Ikarus pályán rendezett
megmérettetésen Kaptúr Éva 100 és
200 méter síkfutásban, a 4x400-as (Pék
Andrea, Répási Petra, Kálmán Csenge társaságában), valamint a 4x100 méter váltó tagjaként (Budai Alexandra,
Kálmán Csenge, Répási Petra társaságában) nyert aranyat. A lányok edzői
Karlik Pál és Benkő Ákos.
Móré Győző is remekelt, a gödöllői atléta a 4x100-as váltó tagjaként (Karlik
Ádám, Pozsgai Dániel és Karlik Dániel oldalán) és 200 méteren is a dobogó
legfelső fokára állhatott. Ez utóbbi
számban Pozsgai Dániel a 6. lett. A
Mucsi Róbert, Máté Győző, Pásztor
Gábor, Kovács Zoltán alkotta férfi
4x400-as váltó csapat is kiválóan szerepelt és a 2. helyen végzett, míg Kovács
Zoltán egyéni 400-on szintén ezüstérmet szerzett. Rúdugrásban Barcsay
Zsombor a 4. helyet érte el.
A hölgyeknél 400 méteren Kálmán
Csenge 3., 800 méteren Pék Andrea 5.,

míg 100 gáton Durkó Eliána 4. lett.
3000 méter akadályon Nagy Imola 2.,
Moldován-Horváth Katinka 3. helyen
ért célba, magasugrásban Renner Luca
5., Kovács Emma 6. lett, rúdugrásban
Koós Blanka 7., míg gerelyhajításban
Frajka Xénia 6. helyen zárta a versenyszámát.
Utánpótlás – Országos serdülő
bajnokság
Továbbra is legjobbak között. Egyik
legeredményesebb egyesület volt a
GEAC az országos serdülő bajnokságon 6 bajnoki címmel és számtalan kiváló helyezéssel. A szakosztályban folyó sokoldalú szakági munkát dicséri,
hogy bajnokságot nyertek a dobók: hat
gerelyes számból három arany költözött
Gödöllőre, bajnokot adtak a középtávfutók és az ugrók is, méghozzá minőségi eredményeikkel .
Egyénileg Kovács Emma az egész mezőnyt tekintve is kiemelkedőt nyújtott.
Magabiztosan nyerte fő számát a magasugrást és gerelyben utolsó dobásával
43 fölé szállt a gerely, ami ebben a korban egészen kiváló teljesítmény. Kerekes Marcell és Oké Olufemi nagy
harcban nyugodt idegzettel nyerték az
aranyat. „Femi” megvédte tavalyi bajnoki címét! Szamosi András teljesítménye biztató a jövőre nézve. Kapi-

Strandröplabda – Háfra Dominika
bronz
Bronzélrmet nyert Háfra Dominika a
Strandröplabda országos bajnokságban
párosban Caroline Kresse oldalán.

tány Márton nem csak győzött, de kiváló időt is futott.
Országos Bajnoki címet nyertek: Kovács Emma magasugrás és gerely, Kerekes Marcell gerelyhajítás, Oke Olufemi gerelyhajítás, Szamosi András rúdugrás, Kapitány Márton 1500 m akadályfutás; 2. helyezett: Kondrák Réka
rúdugrás, Skribek Mátyás 1500 m akadályfutás, Esztergály Koppány gerelyhajítás; 3. helyezett: Renner Luca magasugrás, Kriszt Katalin magasugrás,
Skribek Mátyás 800 méter, Fekete Ábel
1500 m akadályfutás, Bogdán András
magasugrás; 4. helyezett: Renner Luca
távolugrás, Pálinkás Henrietta 1500 m
akadályfutás, Kriszt Annamária rúdugrás, Pápai Benedek 1500 méter, Kapitány Márton 3000 méter, Fekete Ábel
3000 méter, Kovács Balázs 1000m akadály, Bencsik Gergő 1500m akadály,
Kerekes Marcell diszkoszvetés;
5. helyezés: Fatér Zoltán rúdugrás, Kovács Balázs 2000 méter; 6. helyezés:
Konkoly Natália 1500m akadály, Esztergály Koppány súlylökés, Kókai Patrik magasugrás; 7. helyezés: Györe Fanni gerelyhajítás, Csernyánszki Flóra 100
méter, Varga Vivien 2000 méter, Konkoly Natália 3000 méter, Frei Dalma rúdugrás, Pápai Benedek 3000 méter, Kapitány Benedek 1000m akadály; 8. helyezés: Grenács Krisztián gerelyhajítás
és súlylökés.
A versenyzőket a GEAC edzői kollektívája készítette fel: Benkő Ákos, Gadanecz György, Krisztné Körmendy
Katalin, Máté Alpár, Szörényi István.
-ll-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

November 3-ig látogatható
Gödöllői Városi Múzeum, időszaki
kiállítóterem

A JÓ KORMÁNYOS. KÖRÖSFŐIKRIESCH ALADÁR FESTŐMŰVÉSZ
EMLÉKKIÁLLÍTÁSA SZÜLETÉSÉNEK
150. ÉVFORDULÓJÁN
Időszaki kiállítás
Kurátor: Őriné Nagy Cecília,
kurátori vezetés egyeztetéssel
lehetséges
Jegyár: 600.- Ft és 300.- Ft
*******

HETEDHÉT ORSZÁGBÓL

Emlékkiállítás a Jamboree
80. évfordulója alkalmából
Időszaki kiállítás:
Gödöllői Városi Múzeum
Királyi Váró
2013.
április 27 – december 31.
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.

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.
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FIGYELEM! TŰZGYÚJTÁSI TILALOM!
Magyarország erdeiben a rendkívül
gyors felmelegedés, a kánikulai meleg és a csapadékmentes időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki,
ezért a vidékfejlesztési miniszter az
erdőkre és fásításokra, valamint az
erdők és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre
július 22-én átmeneti időszakra vonatkozó általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el. A fenti időponttól
kezdődően tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken a kijelölt tűzrakó
helyeken is, valamint a közút- és
vasút menti fásításokban, beleértve a
parlag és gazégetést is.
A miniszter felhívja az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, valamint a közúton
és vasúton utazók figyelmét, hogy
égő cigarettát ne dobjanak el, azt
minden esetben oltsák el. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi,
erdővédelmi bírsággal sújtható.
Az elrendelt tűzgyújtási tilalom
visszavonásig érvényes.
*
Az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság összegyűjtötte a tilalommal kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat, továbbá az erdőterületen és a szabadban történő tűzgyújtás szabályait.
Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet
gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200
méteres körzetén belül lévő külte-
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rületi ingatlanokon. Ide értendők a
felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti
fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.
A tűzgyújtási tilalom elrendelése és
annak visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben
található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról
az érintett hatóságok a hivatalos
honlapjukon teszik közzé a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és
térképet, de erről az országos közszolgálati média is tájékoztatást ad.
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról –
mint a jelenleg kihirdetett esetben is
– a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai
honlapok is tájékoztatnak, amelyek
ezentúl számos egyéb hasznos információval is szolgálnak. Honlapja kiemelt helyén teszi közzé a hírt a katasztrófavédelem is.
A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől
a visszavonásig él! Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető az aktuális állapot. A lakosság a
lakóhelye környékén található erdőterületekről az erdészeti hatóság által készített interaktív erdőtérképen
is tájékozódhat.
Az erdőgazdálkodók a parkerdők
területén turisztikai célból állandó és
biztonságos tűzrakó helyet kötelesek
kialakítani. A kijelölt tűzrakó helyet
az erdőgazdálkodó kötelessége kar-

bantartani és arról is gondoskodnia
kell, hogy az erdőtűz elleni védelemmel kapcsolatos feltételek biztosítottak legyenek.
A kialakított tűzrakó helyen az alábbi szabályok betartásával bárki rakhat tüzet, de számos fontos szempontot figyelembe kell venni. A tűz
meggyújtása előtt a tűzrakó hely
környékét meg kell tisztítani a tűz
terjedését lehetővé tevő anyagoktól,
levelektől, faágaktól. Soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő
tüzet, a még ki nem hűlt parazsat,
hamut. Fel kell készülni a tűz eloltására, ha feltámadna a szél, gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas
anyag, eszköz (például víz, homok,
lapát). Ahogy a tűzre nincs szükség,
azt gondosan el kell oltani és meg
kell győződni arról, hogy valóban elaludt, a hamura távozás előtt lehetőleg földet kell szórni.
Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az erdőgazdálkodó vagy az erdő tulajdonosa írásbeli engedélye birtokában
lévő személy jogosult. Nagyon fontos tudni, hogy az erdőgazdálkodási
tevékenység keretében végzett égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, amelyet 24
órával a tevékenység megkezdése
előtt az illetékes tűzoltósághoz be
kell jelenteni. Védett természeti területen lévő erdőben, a kijelölt és a
kiépített tűzrakó hely kivételével,
tűz gyújtásához a természetvédelmi
hatóság engedélye is szükséges.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

FELHÍVÁS VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ SZÁMÁRA
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló
356/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet változása következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál) regisztrált földhasználó

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Augusztus 12-18-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410251.
Augusztus 19-25-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

köteles bejelenteni:
a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítóját (személyi számát) és az állampolgárságát,
b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítóját.
A fentiek alapján 2013. szeptember 30-ig az illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani a 2013. január 1-ét megelőzően már regisztrált földhasználóknak a fenti adatokat tartalmazó földhasználati azonosító adatközlési adatlapot.
A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető a földhivataloknál, vagy letölthető a www.foldhivatal.hu
honlapról.
A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.

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.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340.

Gödöllői Járásbíróság
Ítélkezési szünet
A Gödöllői Járásbíróság elnöke
tájékoztatja a lakosságot, hogy
a Budapest Környéki
Törvényszéken, valamint
minden járásbíróságon,
így a Gödöllői Járásbíróságon is
2013. JÚLIUS 16-TÓL 2013.
AUGUSZTUS 16-IG
ÍTÉLKEZÉSI SZÜNETET
TARTANAK.
Az ítélkezési szünet a
panasznapot nem érinti.
A panasznap időpontja: minden
hétfőn 8.30-tól 11.30-ig.
Az ügyfélfogadás rendje az
ítélkezési szünetben
változatlan:
hétfő: 9-12 óráig
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda, csütörtök,
péntek: 9 -11 óráig

Művészetek Háza Gödöllő
Belvárosi Jegyiroda
nyári nyitva tartása
2013. július 1-jétől augusztus 31-ig

Kis Antal, a 2. sz. választókörzet

Gödöllővel kapcsolatos hírekről,
eseményekről tájékozódhat:

Hétfő-péntek: 10.00-18.00
Szombat-vasárnap: ZÁRVA

www.godollonettv.hu

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

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

EÖTVÖS CIRKUSZ 2013! – ÚJ SZUPER PRODUKCIÓ!!
EÖTVÖS CIRKUSZ GRAN FIESTA 2013!
EÖTVÖS CIRKUSZ - A MANÉZS ÖRÖK CSODÁJA MINDEN NEMZEDÉKNEK!
A világhírű Eötvös Cirkusz, a Családok cirkusza, 2013-as évadában vérbeli ”ibériai
kavalkáddal” lepi meg a kedves közönséget.
Szilaj andalúz mének egyedülálló magasiskolája, fess lovasok és elbűvölő artistanők produkciói a kupola alatt! A manézs ezúttal forrongó arénává alakul! Granadából, egzotikus állatok parádéja.
Bravúros dalmatatorna az Escoria kutyaiskolából! 101 dalmata kiskutya története
a porondon!!! Szenzáció a 2 tonnás víziló Grória! Továbbá fehér tigris, fehér oroszlán, rosato tigris, szibériai tigris közös produkciója, valamint tevék, lámák, zebra,
lovak szabadidomítása.

GÖDÖLLŐN, A TESCO MELLETT AUGUSZTUS 17-20-IG
ELŐADÁSOK:
Szombat
Vasárnap:
Hétfő:
Kedd:

17.00 és 19.00 órakor
17.00 órakor
16.00 és 19.00 órakor
16 órakor

CSALÁDBARÁT KEDVEZMÉNY:
Szombaton, 1 db. felnőtt jegy vásárlása esetén:
EGYET FIZET- KETTŐT KAP KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL!!!
Infóvonal: 06/304019507, www.eotvoscirkusz.com, Facebook: Eötvös cirkusz
Cirkuszpénztár nyitva: 10-18 óráig
Keressen minket a FACEBOOKON, ismerje meg a művészek mindennapjait. Betekintést nyerhet a kulisszák mögé,
tudja meg a legfrissebb híreket a 40 fős társulat életéről! Legyen tagja Ön is rajongó táborunknak!

Kedves Vendégeink!
Gödöllő városi piac emeleti étterme
2013. augusztus 19-től minden nap, vasárnap is nyitva!
4 féle menü 780.- Ft
Hétköznap plusz 3 féle menü 880.- Ft
(Nemzetközi, vegetáriánus, valamint kímélő ételek)
Péntek – szombat –vasárnap
Pacalpörkölt körettel 980.- Ft
Vadételek körettel 980.- Ft
Halászlé 680.- Ft
Augusztus 20-án is nyitva 8-19-ig
Mindenkit szeretettel várunk! Tel: +36/70/262-1535
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Keddenként 11-18 óráig
tartunk nyitva!

H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66, 70/381-76-94

2013.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+>Köszönetet mondunk mindazoknak, barátoknak,
rokonoknak, ismerősöknek, akik drága Édesapánkat
CSERESZNYE JÁNOST 2013. 07. 16-án utolsó útjára
elkísérték, sírjára koszorút, virágot hoztak, és osztoztak nagy
fájdalmunkban. A gyászoló család.
KÖZLEMÉNY

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.
Nyitva: K: 11 – 18; Sz, Cs: 8:30 – 16;
P: 8:30 – 12; Hétfőn zárva!

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.

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális
számát, az alábbi lérhetőségeken tehet bejelentést:

20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu

+>A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT GÖDÖLLŐ EGYETLEN HETILAPJA! REKLÁMOZZA
CÉGÉT, SZOLGÁLTATÁSÁT NÁLUNK, MERT EZT BIZTOS ELOLVASSÁK
INGATLAN
+>Lakás Eladó! Gödöllőn, az Egyetem közelében, zöldövezeti
részen, 3+1 fél szoba, 80m2-es, összkomfortos, egyedi
fűtéses, I. emeleti társasházi lakás garázzsal, áron alul, tulajdonostól eladó. Tel.: 06-20-572-3807
+>Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2 szobás, felújított,
gázkazánfűtéses lakás eladó. Iár: 10,6MFt 20-772-2429

+>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
+>SÜRGŐSEN ELADÓ magasföldszinti 62m2-es, 2 szobás,
erkélyes lakás Gödöllőn, Kossuth L utcában! Közös tároló van.
I.ár: 10,9 MFt. 20-772-2429
+>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
+>Gödöllő kertvárosában 75m2-es 2 szoba, konyha-étkezős,
teraszos kockaház 647m2-es telekkel bútorozottan eladó! I.ár:
14,9MFt! 20-772-2429
+>Az ár alkuképes! Központhoz közel 200 nm-es vállalkozásra alkalmas kétszintes duplagarázsos ház eladó iár:17.9 MFt
20-804-2102
+>JÓ VÉTEL Gödöllő Nagyfenyvesi részén jó állapotú, saroktelekre épült 100m2-es családi ház eladó 18.8MFt-os
irányáron! 20-539-1988
+>Gödöllő központjában, 1500m2-es telken, átlagos állapotú,
de masszív, 100m2-es családi ház, nappali+ 3szobával eladó!
Iár: 19.8MFt. 20-539-1988
+>Alkuképesen, sürgősen eladó Erzsébet park közelében 3.emi erkélyes, két és fél szobás lakás! Iár:9.8MFt! 20-539-1988
+>Eladó a János utcában 2 szobás, erkélyes lakás Iár:8.3
MFt!! 20-804-2102
+>AKCIÓ Gödöllőn, a Szabadság téren eladó 2 szobás felújított lakás Iár:7.2 MFt 20-8042102
+>AKCIÓ 21,9MFt kulcsrakészen, 3 szoba+ nappalis ikerház,
fedett kocsibeállóval, 340nm saját telekrésszel, kertvárosban
eladó. 20-772-2429
+>Eladó nappali+ 2szobás tégla, felújított lakás zárt kerttel. Iár:9.9
MFt. Eladó 2 szobás, erkélyes, délnyugati fekvésű mfszi lakás
Gödöllőn, garázzsal és kertkapcsolattal Iár:10.9MFt 20-8042102
+>SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2 családi
házat vagy eladó telket. 20-944-7025
+>Eladó! Gödöllő központjában újszerű, kétszintes
nappali+2,5 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 20/9194870 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 20/9194-870 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 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+>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 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+>Gödöllőn eladó magasföldszinti nappali+ 2 szobás nagy erkélyes, igényesen felújított, egyedi fűtéses lakás csendes
környezetben. Referencia szám: 3733. I.ár: 13,8 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
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+>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 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+>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 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 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+>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, másfél szobás, teljesen felújított Palotakerti öröklakás. E.ár: 7,6 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 nm-es 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 20/9194-870 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
nm-es 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 20/9194-870 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).
+>Gödöllőn amerikai konyhás, sarokkádas, másfélszobás, parkettás, 44 nm-es, tehermentes lakás tulajdonostól eladó a
városközpontban. A lépcsőházban 2 lift található. Azonnal
költözhető. Tel: 06-30-280-4591
+>A Peresben 1100 nm-es KÜLTERÜLETI TELEK eladó. 2,3
Millió. Érd: 06-30-900-9670
+>Gödöllőn, Palotakert 10.sz. alatt földszinti, felújított,
berendezett, parkra néző 1 szoba összkomfortos lakás alacsony
rezsivel, sürgősen, áron alul eladó. Iár: 6,9MFt. Tel: 06-30-9446-816
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A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI ÉS INGATLANIRODA KÍNÁLATÁBÓL:

+>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 tulajdonostól a Palotakerten, négyemeletes ház
első emeletén egy 62 nm-es, 2 szobás, felújított, parkra
néző, fűtésszabályzó szelepekkel beépített lakás 11,9 M Ftért. Tel: 06-20-956-3212
+>Eladó Gödöllőn, az Antalhegyen 769 nm-es telek zöldövezetben,
belterületen. Villany, gáz, víz az utcában. Érd: 06-20-278-1054
+>Építési telek eladó Gödöllőn, Blahán aszfaltos zsákutcában.
Teljes közmű, 2000 nm, panorámás, ősfás, jó közlekedés. Iár:
18 millió. Tel: 06-20-4464-811
+>Sürgősen eladó Gödöllő kertvárosi részén (Királytelep) 100
nm-es padlástér beépítéses családi ház. Lakáscsere is érdekel.
Iár: 26,5 MFt. Érd: 06-30-488-7674, 06-30-650-2194
+>Sürgősen eladó Gödöllő külterületén, az Irtványosban 3 db
(1064 nm-es/db) telek, körbekerítve, igényesen karbantartva.
Lakáscsere is érdekel. Iár egyben: 8 MFt. Érd: 06-30-4887674, 06-30-650-2194
+>Sürgősen eladó Gödöllőn a Perczel Mór utcában 713 nm-es
telek, 36 nm-es téliesített, összkomfortos faházzal. Lakáscsere
is érdekel. Iár: 12 MFt. Érd: 06-30-650-2194, 06-30-488-7674
+>Erzsébet királyné körúton eladó egy 61 nm-es, 2+1
félszobás távfűtéses lakás. Ár: 9,8 M FT. Érd: 06-20-341-9861
+>Tulajdonostól eladó a Máriabesnyői lakóparkban egy 71
nm-es, 2,5 szobás társasházi 1. emeleti téglalakás 13,9 M Ftért. Tel: 06-20-4777-631
+>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 Gödöllőn 68 nm-es, erkélyes lakás (nappali + két
kisszoba, konyha, fürdő, külön WC) 8-lakásos kertes társasházban
+garázs az alagsorban. (14,7 +1,5 millió.) Tel: 06-20-3494-316
+>Gödöllő Kertvárosban 78 nm-es, felújítandó családi ház
200 négyszögöles (720 nm) telekkel eladó. Tel: 20/57-67-178
+>Eladó Gödöllő Szent János utcában 61 nm-es 2.em. 2
szobás, felújított, konvektoros, tehermentes téglalakás. Iár:
12,7 MFt. Érd: 06-209-138-616
+>Csere érdekel! Eladó Gödöllőn, Fácán soron lakóparki, 117nmes, amerikai konyhás, nappali +3 hálószobás, duplakomfortos,
garázsos, szélső sorházi lakás. Iár: 27,9 MFt. Budapesti lakás a
vételár feléig beszámítható. Tel: 06-30-9566-190
ALBÉRLET KIADÓ
+>Gödöllő belvárosában, egyedi, parkosított környezetben, 86
m2-es, kétszintes, 3 szobás társasházi lakás kiadó. Klíma, 2
fürdőszoba, gépesített konyha, erkély, társasházhoz tartozó
zárt belső kert gépkocsibeállással. 06-20-572-3807
+>Gödöllőn, csendes helyen,mégis a központ közelében
130m2-es 3 szoba + nappalis, 2 fürdőszobás erkélyes lakás
hosszú távra kiadó. Tel.: 06-20-9443356.
+>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 központjában, a Kossuth utcában 62 nm-es, 2
szobás lakás hosszútávra, bútorozottan kiadó. Havi 55.000,-Ft
+ rezsi + 1 havi kaució. Tel: 06-30-6276-133
+>Gödöllőn, Palotakert 10.sz. alatt földszinti, felújított, berendezett, 1 szoba összkomfortos lakás alacsony rezsivel kiadó. 1
havi kaució. Tel: 06-30-9446-816
+>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
+>Gödöllő központjában 44 nm-es, másfél szobás lakás kiadó.
Bérleti díj: 45.000,-Ft/hó + rezsi. Kéthavi kaució szükséges.
Érd: 06-30-225-4726
+>Gödöllő központjában 4.em. 2 szobás, távfűtéses lakás
kiadó. Tel: 06-30-266-3473
+>Kiadó Palotakerten egyszobás, 46 nm-es, bútorozott, 3.em.
távfűtéses lakás 40.000,-Ft + rezsi + 2 havi kaució ellenében.
Tel: 06-20-545-9429
+>Gödöllőn, kertes házban külön bejáratú lakrész – szoba, konyha,
fürdő, WC, - gázkonvektoros fűtéssel olcsón kiadó 1-2 személy
részére. Tel: 28/788-217, 20/553-9356 vagy 70/307-7861.
+>Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 1. emeleti, 1 szobás,
összkomfortos lakás kiadó. Tel: 06-28-430-696 esti órákban.
+>Belvárosban, egyetemhez közel 38 nm-es lakás alacsony
rezsivel, egyéni fűtéssel nemdohányzó párnak vagy
egyetemistáknak kiadó. Tel: 06-30-999-2362

*A városközponttól 5 percre 1025 nmes,19 m széles ősfás építési telek eladó
igényes házak környezetében. Gáz
bevezetve! Irányár:17,5 mFt
*A városközpont közelében 1260 nm-es,
20 m széles ősfás építési telek szép
környezetben eladó. Ikerház is építhető
rá. Irányár:15,1 mFt
*A városközponttól 5 percre 966 nm-es,19
m széles építési telek eladó. Közmű a telek
előtt. Ikerház is építhető rá. Iár:14,5 mFt.
*952 nm-es, 23 m széles összközműves építési
telek eladó a Fenyvesben, csendes zsákutcában, kellemes környezetben. Iár: 8,9 mFt.

+>Gödöllő végállomástól 2 percre, családi házban, külön
bejárattal kis szoba, konyha, fürdő, összkomfortos lakrész teljesen berendezve, kábeltévével, kocsibeállási lehetőséggel
kiadó: 30.000,-Ft + rezsi. 06-20-915-0341, 06-28-417-125
+>KIADÓ ALBÉRLET! SZOBA + KONYHA + FÜRDŐ. 35.000 +
1 havi kaució + rezsi. Tel: 06-70-396-6342
+>Gödöllő belvárosában, csendes helyen, 2 szobás, 4.em. lakás
szeptember 1-től kiadó. Tel: 70/775-6914, 70/775-6912
+>Családi ház egyetemistáknak, munkavállalóknak vagy
családnak kiadó egyetemhez, vasútállomáshoz közel. Érd: 0630-421-6644
+>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

Ajándék hirdetések a Szolgálatban!

+>Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtésű lakás kiadó.
Tel.: 20/9455-583.
+>Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
+>Eladó Gödöllőn, a Csanakban új építésű ikerház egyik
lakása. Iá: 33M, Tel.: 30-977-3140.
+>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
+>DOHÁNY ÉRTÉKESÍTÉSI engedéllyel rendelkező
üzlettársat keresek üzemelő sörözőmbe. Minden megoldás
érdekel. 06-20-9-463-112
+>Gödöllőn a Szent János u. 5-ben a Szolgáltatóház emeletén
58+30 nm-es helyiség hosszútávra kiadó. Érd: 06-28-410-019

2 fizet 3-at kap akció! Részletek az
irodában vagy telefonon

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+>Kiadó üzlethelyiség Gödöllő belvárosában, reális áron. Érd:
06 20 9 421-768
+>Gödöllő belvárosában egyedülálló, körpanorámás 130 m2es luxus kategóriáju iroda hosszú távra kiadó (eladó). Tel.: 209443-356
+>Gödöllőn, forgalmas helyen 130 m2-es üzlethelyiség saját
parkolóval, többcélú hasznosítás lehetőségével hosszú távra,
kedvező áron kiadó! Tel.: 06-20-9-443356

ÁLLÁS
+>Nemzetközi gépjárművezetőket keresünk „C+E” kategóriával és érvényes GKI-val. Tapasztalat és nyelvtudás nem szükséges. Érd: +36307222900.
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Kedves Szülők és Gyermekek!
Már megint nyakig járunk az augusztusban… Erre gondolva
elszomorít, hogy lassan vége a gondtalan, forró nyári „pihis”
napoknak. Egyre többet gondolok az iskolakezdésre. Toll,
ceruza, füzetek, tornanadrág, mert a régi már megint kicsi… persze hál’ Istennek. Így van ez rendjén.
Sokféle teendőnk van augusztus végére. A gondos iskolakezdéshez szeretnénk segíteni Önöknek az MSE Optikában.
Ingyenes látásszűrést végzünk a gyermekeknek, felnőtteknek
egyaránt.
A szűrés pár percet vesz csak igénybe, és amennyiben rossz
látásélesség derül ki, úgy lehetőség van teljeskörű szemvizsgálatra,
ahol a megfelelő szemüveg felírása mellett betegségekre történő
szűrést is végzünk (szürke-, zöldhályog, szemfenéki problémák…)
14 éves kor felettieknél ezt a vizsgálatot optometrista végzi
üzletünkben, és ez térítésmentesen vehető igénybe. A fiatalabbakat pedig szemész szakorvosi vizsgálatra várjuk vissza.
Dr. Elek Ilona szemészorvos vizsgálja a gyermekeket. Nagy
tapasztalattal, és szeretettel gondozza látásuk fejlődését.
Mert bizony, kedves szülőtársaim, fontos, hogy tudják, a látás
nem velünk született tulajdonság, hanem az első életévekben
kialakuló, tanult folyamat!
Ha valamilyen oknál fogva az agy nem kap éles képet mindkét
szemből egyszerre, akkor nem tanulunk meg „rendesen” két
szemmel együtt látni, és az egyik szem, akár észrevétlenül is (!)
tompalátóvá válik. A tompalátóságot 6 éves kor után már nem is
lehet eredményesen kezelni. Ezért fontos, hogy minden gyermeket minél hamarabb, 1-2 éves kora körül gyermekszemész
ellenőrizzen.
Kisiskolásokat pedig azért kell látásszűrésre vinni, mert náluk
gyakran alakul ki rövidlátás. Szerencsére ez könnyebben kiderül:
Hozza el gyermekét látásszűrére,
• ha nem látja jól a tévében a feliratokat
• ha sokat hunyorog
• ha túl közelről olvas
• ha szeme hamar elfárad
• ha sokat fáj a feje
• vagy ha egyszerűen nyugodt szeretne lenni, és a gyermeke
látását szeretné ellenőriztetni.
Augusztus és szeptember hónapban iskolakezdési akciónk:
A gyermekeknek különösen ajánlott törésbiztos, UV szűrős
szemüveglencsék 20% kedvezménnyel kaphatók!
No és, hogy a szülőkre, meg a pedagógusokra is gondoljunk, számukra munka-szemüveg lencséket kínálunk szintén 20%-os
kedvezménnyel. Ezekkel a lencsékkel nem csak olvasni lehet
jól, hanem kb. 1 m távolságig éles látást nyújtanak. Segítenek,
hogy gyermekük füzetét jól lássák a leckék ellenőrzésekor…
Mi ezzel tudunk segíteni, hogy jól induljon a tanév. Használják
ki a lehetőségeket! Várjuk Önöket szeretettel az MSE Optikában!
Szőke Emese
optometrista, látszerész mester

Cím: Gödöllő, Petőfi tér 3.
Tel (bejelentkezés):28/417-367
www.optikagodollo.hu
(x)
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+>A MISSY Szépségszalonba
munkatársakat keresünk az alábbi
munkakörökbe:
MŰKÖRMÖS,
PEDIKŰRÖS-MANIKŰRÖS, női-férfi
FODRÁSZ, MASSZŐR, TETOVÁLÓ.
Jelentkezni a 06-70-670-6813-on.
+ > KÖNYVELŐIRODA
részmunkaidőben keres teljes körű
könyvelés végzésében szerzett
gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelőt. RLB könyvelőprogram ismerete előnyt jelent.
Jelentkezés pondera@pondera.hu email címre küldött önéletrajzzal,
fizetési igény megjelöléssel.

+>KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856,
30/508-1380
+>SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650

+>Gödöllői üzletbe lottó vizsgával
rendelkező hölgyet felveszünk. Tel:
06-70-279-8986
+>FODRÁSZT, MŰKÖRMÖST
keresek szeptemberi kezdéssel.
Érd: 06-70-280-2276
+>TAKARÍTÁST,
VASALÁST,
GYERMEKFELÜGYELETET vállal
(referenciával) munkájára igényes
50-es nő. Tel: 06-70-941-5276

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

+>Kistarcsa Városi Óvoda
ÓVÓNŐT KERES. Érd: Ratimovszky
Tiborné 06-20-568-7548

+>Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást
20% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679

+ > ELEKTOMŰSZERÉSZ
végzettséggel munkatársat keres
ipari kazánok forgalmazásával és
szervizelésével foglalkozó Kft.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk! Feltétel: jogosítvány és erkölcsi bizonyítvány. Önéletrajzokat a
thermotrade@hoval.hu e-mail
címre várjuk.
+>Szolgáltató Szövetkezet NŐI –
FÉRFI FODRÁSZT keres. Érd: 0628-410-019

+>KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel,
dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL!
Kovács Péter 06-30-9546-504

SZOLGÁLTATÁS

+>TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és
homlokzatfestés rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is, 28 éves szakmai
tapasztalattal. 20/325-4944

+>Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme?
Vagy a kezét szeretné rendbe
tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL,
kényelmesen! Érd.: 30/851-8763
+>FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30
nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott
szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 28-511-366, 20/5431775, E-mail:info@ili.hu
+>VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉSSZERELÉS, 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
+>KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű
csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások
irodák ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: 20/4234828, www.interiortrans.hu
+>KERTGONDOZÁS: metszés,
permetezés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos,
megbízható munka rendszeresen
és alkalmanként is. Tel: 30/5287777

+>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: 0670633-5772

+>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
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+>FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható.
Női hajvágás: 1800 Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek
hajvágás: 600 Ft. Hívjon bizalommal! 70/280-2276
+>Legyél más! Csináltass egyedi pólót, sportmezt magadnak! Klubok, cégek részére is! RiArt Reklámgrafika. Tel: 0630-21-21-374 riart@riart.hu
+>MŰKŐ SÍREMLÉKEK TISZTÍTÁSÁT vállalom Gödöllőn és
környékén. Gyors és rugalmas munkavégzés (akár hétvégén
is). Hívjon bizalommal! 06-30-642-7298 Mersva Mihály

Gödöllői Szolgálat
+>Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás,
burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+>Rövid
határidővel
vállalok
szakdolgozatok,
házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.:
30-851-8763

OKTATÁS

+>LAKÁSSZERVIZ. Víz-, gáz-, fűtésszerelés, dugulás
elhárítás, bojler, zárcsere és javítás, hideg-meleg burkolás,
festés; kertfenntartás, fűnyírás, öntözőrendszer telepítés.
Fürdőszoba felújítás. 70/201-1292

+>Szeptembertől újra senior angol
nyelvtanfolyam kezdő, középkezdő,
haladó szinten. Beszédkészség
fejlesztő és felsőfokú nyelvvizsgára
felkészítő tanfolyamok. További
tanfolyamok, érdeklődés és jelentkezés: toptan1999@gmail.com, 30224-75-63.
+>ANGOL oktatást vállalok 3-11
éves gyerekek részére. Érdeklődés/
időpontkérés: 06-20-311-0350

ADÁS-VÉTEL
+>Kíváló, extraszűz olívaolaj,
100% olasz minőség eladó. 0,75
liter 1800Ft. Érd.: 30/8518 763

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

+>KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT,
E X L I B R I S E K E T ,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK.
Tel: 28/412-230

+>Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+>Leendő kilencedikesek figyelem! Egy hetes intenzív
angol nyelvi és matematika felfrissítés aug. 26-30-ig. Max 5
fős csoportlétszám. További tanfolyamok, érdeklődés és
jelentkezés: toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63 matek:
30-908-4130.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+>AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy
kiszállítással. Szolgáltatásaink:
beszerelés, bevizsgálás, töltésmérés, 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: 06-20-5010-190
A, B, C, C+E, T, M, kategóriákban.
GÉPJÁRMĥ TANFOLYAMOT SZERVEZ.

+>Megbízható fiatal pár eltartási
szerződést kötne Gödöllőn vagy
környékén. Tel: 06 70 312-5965
+>Társ- és partnerközvetítés. Tel.:
20/9455-583.

ElĞzetes érdeklĞdés:

06 28 419 529
06 20/99-516-99

06 20/9414-638

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
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+>Hastáncosnő fellépést vállal.
Tel.: 20/9455-583.
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Ajándék hirdetések a Szolgálatban!
2 fizet 3-at kap akció! Részletek az irodában vagy telefonon
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 21.
Megfejtés: Fonyó Gergely rendezte ifjúsági filmvígjáték (2002)
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Kassai Péter, Repülőtéri u. 14., Hoffmann Henrietta, Mályva u. 1.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Szűcs Béláné, Szent János u. 21/b.,
Hidiné G. Mária, Fenyvesi főút 2.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Berze Tiborné, Magyar
Kázmér köz 2.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Kertész Klára, Kossuth L. u. 37., Hajtó Gábor Máté, Asbóth
u. 5.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Horváth Róbertné,
Brassó u. 9., Kovács Péterné, Blaháné u. 178.
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