
Mint ahogy azt már városunk la-
kói megszokhatták, augusztus
20-án este fúvószene fogadta a
főtérre érkezőket. Igaz, felké-
szülve arra, hogy az időjárás
megtréfálja a Szent István ün-
nepére gyűlőket, több százan
jöttek el, hogy együtt emlékez-
zünk államalapító királyunkra. 

Nemzeti lobogónkat a 802. számú
Szent Korona Cserkészcsapat tagjai
hozták be, majd a Himnusz hangjaira
húzták fel a gödöllői és az európai uni-
ós zászló közé.

Ezt követően került sor az ünnepi
kenyérszentelésre és az új kenyér meg-
áldására Albert Gábor evangélikus
lelkész, Sivadó János görög katolikus
parókus atya, Tar Zoltán, a református
egyházközség beosztott lelkésze, vala-
mint Turai János atya, a máriabesnyői
Nagyboldogasszony Bazilika plébáno-
sa részvételével. A szertartást követően
Gémesi György polgármester szegte
meg az új kenyeret, majd ünnepi beszé-

dét Antall József, a rend-
szerváltoztatás utáni el-
ső, szabadon választott
miniszterelnök 1993. au-
gusztus 20-ai gondo-
latainak felidézésével
kezdte:

„Azt jelenti Szent Ist-
ván öröksége, hogy ma-
gyarság, kereszténység,
európaiság elválaszthatat-
lan egymástól, ebben gyö-
kerezik egész szellemi-
ségünk, európaiságunk.

Szent István intelmei
fiához tanítanak ben-
nünket, bölcs, szilárd ál-
lamvezetésre, mély érzé-
kenységre az egyszerű
emberek minden problé-
mája és gondja iránt, fe-
lelősségre az egész országért és a ma-
gyarságért – a magyarságért minde-
nütt. Szent István-i örökség a magyar
nemzet befogadó képességét tanítja.
Egy évezrede befogadtuk az idegene-

ket és a mai történelmi tudatunkban is
ez természetes. Nem véletlen, hogy ha
Szent Istvánra gondolunk, a befogadott
idegeneket vendégként említjük. Ez a
befogadó nemzet a magyarság befo-

gadó nemzete a huszadik század elején
is. Ahogyan Ady Endre írja: Kitárul
afelé a karom, kit magyarrá tett érte-
lem, parancs, sors, szándék és alka-
lom…” (folytatás a 3. oldalon)
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Tisztelgés Szent István király emléke előtt

Magyarság, kereszténység, európaiság

Fergeteges műsort adtak a főtéren a Ven-
dégségben Magyarországon – Külhoni
magyar fiatalok találkozója résztvevői.

(4. old.)

Több ezren vettek részt a máriabesnyői
Nagyboldogasszony Bazilika Nagyboldog-
asszony főbúcsúján a hét végén.

(6. old.)

A veszprémi Cell Kupán aranyérmet nyert a
Gödöllői SE U16-os leány kézilabdacsapa-
ta. Majoros Gusztáv tanítványai veretlenül
lettek elsők. (8. old.)
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Augusztus 20-án hagyományo-
san ünnepi képviselő-testületi
ülés keretében adták át a Gö-
döllő díszpolgára kitüntető cí-
met. A Művészetek Házában
megtartott rendezvényen Szűcs
Lajos olimpiai bajnok labdarú-
gó vehette át az elismerést.

A megjelenteket, a város korábbi
díszpolgárait – köztük Pécsi Idlikó
Kossuth- és Jászai-díjas színművészt,
Szűcs Lajos feleségét – Gémesi
György polgármester köszöntötte,
majd a napirend elfogadását követően
adta át a címmel járó oklevelet és
aranygyűrűt a népszerű sportolónak.

(folytatás a 3. oldalon)

Gödöllő új díszpolgára

Szűcs Lajos
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A felújítási munkák mellett, a „Legyen Gödöllő is kerékpárosbarát
város” program keretében folytatódik a kerékpártámaszok kihe-
lyezése. Az elmúlt napokban a Damjanich János Általános Iskola
udvarára 32 kerékpár számára elegendő támaszt helyeztek ki, s
megoldódott a biciklik tárolása a Dózsa György úti posta épü-
leténél is, ahová szintén több támaszt szereltek fel. 

A biciklisek örömére a támaszok kihelyezése mellett a múlt héten
megkezdődtek a kerékpáros közlekedésre alkalmas területek ki-
alakításának az előkészítő munkálatai is azokon a szakaszokon,
ahol csak felújításra van szükség. bj

Tovább folytatódnak a járda-
építési és felújítási munkák. A
héten az Isaszegi úton és a
Klapka utcában dolgoznak a
VÜSZI Kft. szakemberei. Ideig-
lenesen szünetel azonban a
munka a Virágközben, ahol a
szegélyépítés és az alapozás
elkészült. Itt majd az aszfalto-
zás következik szeptember-
ben. A felújítás a Virágköz An-
talhegyi lejtő és a Batthyány út
közötti szakaszát érinti. 

Folyik a munka a Repülőtéri úton,
ahol árokásást és vízelvezetési mun-
kákat végeznek, a jövő héten pedig a

tervek szerint megkezdik a Repülőtéri
út és a Tábornok utca útfelújítást
megelőző előkészítését.  A Repülőtéri
utat a belterületi, a Tábornok utcát pe-
dig a Gyöngyvirág utcától az Ivánka
közig terjedő szakaszon újítják fel.

Jó hír az Erkel Ferenc Általános
Iskolába járó gyerekeknek és szü-
leiknek, hogy a korábbinál biztonsá-
gosabbá vált a közlekedés az intéz-
mény előtt. Elkészült ugyanis az a
fekvőrendőr, aminek kialakítását

mind a környéken élők, mind az is-
kolába járó gyerekek szülei kérték.
Emellett korlátokat is kihelyeztek an-
nak érdekében, hogy „lefékezze” az
intézményből a tanítás végén távozó
gyerekeket, s azok
ne tudjanak kisza-
ladni az úttestre.
A VÜSZI ezúton
is köszöni a lakók-
nak a munkák
alatt tanúsított tü-
relmet, ugyanis az
Erzsébet királyné
körúti lakótelepet
ez idő alatt csak a
Táncsics Mihály

utca felől lehetett megközelíteni. 
Mint arról múlt heti lapszámunkban
már beszámoltunk, a VÜSZI az el-
múlt hetekben nagyszabású akcióba
kezdett, aminek célja, hogy a belső
úthálózaton néhány héten belül vala-
mennyi kátyút megszüntessék. 

A területek önkormányzati képvi-
selők bevonásával végzett felmérése
után a héten már megkezdődnek a
szokásos karbantartáson felüli burko-
latjavítási munkák is, amik az alábbi

utcákat érintik: Akácfa, Alkotmány,
Ambrus Zoltán köz, Antalhegyi, Ár-
vácska, Babati, Damjanich, Erzsébet
királyné krt., Grassalkovich, Hor-
gásztó, Hunyadi,  Körösfői, Kőrösi
Csoma, Major, Mátyás király, Mé-
hész köz, Mikszáth, Mókus, Munká-
csy, Panoráma, Patak tér, Présház,
Rekettye, Remény, Remsey krt., Sza-
badka, Szabadság tér, Szent Imre,

Szent János, Tavaszmező, Táncsics,
Tessedik, Tölgyfa, Zombor utca. 

A program a tervek szerint
augusztus végére fejeződik be. A
VÜSZI kéri a lakosság megértését
azokon a szakaszokon, ahol a munkák
miatt esetleg kisebb forgalomkorlá-
tozásra kerülhet sor.

Mindezek mellett természetesen a
VÜSZI folyamatosan ellenőrzi és ja-
vítja a belterületi utakon keletkező
kátyúkat. jk

A múlt héten megkezdődött az
aluljáró támfalának, valamint a
HÉV-hez vezető lépcsőknek a
felújítása.

Az aluljáró támfala az elmúlt években
egyre rosszabb állapotba került, mára
az elrozsdásodott vasak több helyen
is ledobták a betont. 
A felújítás során a vasszerkezetek 
korrózió elleni védelmet kapnak,
majd a megfelelő technológiával újra-

betonozzák a felületet. A támfalakat
graffiti elleni védelemmel is ellátják.

A támfalak tetején lévő mészkő-
szegélyt felcsiszolják, és a tervek sze-
rint újrafestik a korlátokat. 

A lépcsők javítása is időszerűvé
vált, ezeket is újrarakják, és pótolják
a hiányosságokat. 

A munkák a tervek szerint szeptem-
ber közepéig tartanak, de a közleke-
dést mindvégig biztosítják. Lezárni
csak a Szabadság-téri HÉV Budapest
felé vezető peronjához tartozó alul-
járó lépcsőt kell, ennek munkáit au-
gusztus 21-28. között végzik, ezen
időszak alatt a peront csak a HÉV
állomásépülete felől lehet megköze-
líteni.
A lezárt terület határán információs

táblák segítik a gyalogosok közleke-

dését. Természetesen a kivitelezés
során a szakemberek arra is nagy
gondot fordítanak, hogy az aluljáró
festése ne sérüljön. 

A munkák ideje alatt a térfelügye-
leti rendszer kamerái folyamatosan
üzemelnek.
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Indul a kátyúmentesítési akció

Fékek az Erkel iskolánál
Szebb és stabilabb lesz a lejáró és a lépcső

Felújítások az aluljárónál

Több lehetőség a kétkeréken közlekedőknek

Tovább nőtt a kerékpártámaszok száma

Ideiglenes vezetéssel kezdi az
új tanévét a Szent István Egye-
tem. Az eredménytelen rektori
pályázat miatt az Emberi Erő-
források Minisztériuma dr. Tő-
zsér Jánost, a Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar (MKK)
intézetigazgató professzorát bíz-
ta meg az ideiglenes intézmény-
vezetői feladatok ellátásával jú-
lius 1-jétől az új rektor – várha-
tóan november elsejei – hiva-
talba lépésig terjedő időtar-
tamra. 

Dr. Tőzsér János augusztus 7-től az
általános és stratégiai rektorhelyettesi
feladatok ellátásával dr. Póti Péter
egyetemi docenst (MKK), az oktatási
rektorhelyettesi feladatok ellátásával
dr. Tóth Tamás egyetemi docenst
(Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar – GTK), a tudományos rektorhe-
lyettesi feladatok ellátásával dr. Gálfi
Péter professzort (Állatorvos-tudo-
mányi Kar) bízta meg. Egyúttal Ma-
gyar Ferencet, a GTK felnőttképzési
referensét tanácsadóként felkérte az
egyetem igazgatási rendszerének, 
szervezeti felépítésének és jelenlegi
működésének áttekintésére, átalakí-
tási javaslat kidolgozására, adta hírül
az egyetem portálja.
Az általános és stratégiai rektorhe-

lyettes távollétében helyettesíti az
ideiglenes intézményvezetőt, segíti a
munkáját stratégiai és egyéb vezetői
döntések előkészítésével, végrehajtá-
sával. Irányítja a Külkapcsolati Iroda
és a Zöld Út Nyelvvizsga Központ
tevékenységét, felügyeli a nemzet-
közi oktatással, képzéssel kapcsolatos
egyetemi szintű külügyi teendőket.

Az oktatási rektorhelyettes fő te-
vékenysége az egyetem oktatási, ne-
velési ügyeinek, a felnőttképzés és
egyéb továbbképzések összehango-
lására, irányítására és fejlesztésére
terjed ki. Feladatkörébe tartozik ezen-
túl a hallgatók egyetemi életét befo-
lyásoló tevékenységekkel, szolgálta-
tásokkal kapcsolatos egyetemi fela-
datok koordinálása is.

A tudományos rektorhelyettes el-
készíti és koordinálja az egyetem tu-
dományos, kutatási- fejlesztési- inno-
vációs stratégiáját és kutatási prog-
ramját, felügyeli a doktori és habi-
litációs tanács működtetését, a tudo-
mányos és pályázati tevékenységet
folytató szervezeti egységeket és 
szervezeteket.

A rektorhelyettesek megbízatása a
már kiírt új rektori pályázat sikeres
lezárásáig, legkésőbb december 31-ig
tart.
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Új rektorhelyettesek az egyetemen

Az utasok egy része a nagy
melegben nehezen viselte a
MÁV augusztus 2-től 14-ig
bevezetett módosított menet-
rendjét, annak ellenére, hogy a
vasúttársaság alaposan tájé-
koztatta az utazóközönséget a
változásról.

A Gödöllő és Aszód állomások között
végzett karbantartási munkálatok mi-
att közlekedtek a vonatok módosított
menetrend szerint mintegy két héten
keresztül. Mivel az említett szaka-
szon vágányzár volt életben, a tor-
lódásokat és az ezekből adódó késé-
seket a MÁV úgy igyekezett csök-
kenteni, hogy a Hatvanig közlekedő
személyvonatokat kivették a menet-
rendből, helyettük pedig egyes kije-
lölt gyorsvonatok szállították az uta-
sokat. Ezek Budapest és Hatvan
között valamennyi állomáson és meg-
állóhelyen megálltak, s ezen a szaka-

szon a gyors-
vonati pótjegy
megváltása sem
volt kötelező. 
Bár a változásról
az interneten, az
állomásokon és a
vonatokon is bő-
séges volt a tájé-
koztatás, mégis
sok utas háboro-
dott fel a megnö-
vekedett utazási
idő, valamint az
utazási komfort
jelentős csökke-
nése miatt. 
A hatvani vonalon utazók ugyanis
hozzászoktak az elővárosi vonatok
nyújtotta kényelemhez és tisztaság-
hoz, a gyorsvonatokon azonban igen-
csak hiányzott a légkondicionálás,
sok esetben pedig az ülések állapotát
látva, többen úgy döntöttek, inkább

végigállják az utat. Meg kell azonban
jegyezni, hogy az utastér és az ülések
tisztasága nemcsak a MÁV-on, ha-
nem az utazóközönségen is múlik! 
A munkák a tervek szerint befeje-
ződtek, így a Hatvan-Budapest vona-
lon ismét az eredeti menetrend szerint
közlekednek a vonatok. jk

Karbantartás okozta a késéseket és a kimaradásokat

Helyreállt a vasúti menetrend
Hiányoztak a korszerű vonatok
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Több éves előkészítő munka után
együttműködési megállapodást írtak
alá augusztus 19-én Gödöllő és a kí-
nai Zhangzhou város önkormányzata
között a Gödöllői Királyi Kastélyban.
A dokumentumot Xie Yitai alpol-
gármester és dr. Gémesi György pol-
gármester látta el kézjegyével.

A kínai település Fujian tartomány
déli részén fekszik, lakossága közel 5
millió fő. A két város között öt évvel
ezelőtt kezdődött kapcsolatot Zhang-
zhou indította el, több hivatalos dele-
gáció is érkezett Gödöllőre az elmúlt
évek alatt.

2011. július 9-én együttműködési
szándéknyilatkozat jött létre a két te-
lepülés között. Ezután a kínai kor-
mány jóváhagyásával indulhatott
meg a testvérvárosi kapcsolat előké-
szítése. A magyar kormány szintén tá-
mogatja a kínai önkormányzatokkal
kötendő ilyen jellegű együttműködé-
sek létrejöttét. Ennek köszönhetően
rendezte meg a magyar és a kínai kor-
mány április 24-én a királyi kastély-
ban a II. Magyar–Kínai Konferenciát,
elsősorban önkormányzatok részére.

A gödöllői
képviselő-tes-
tület június 27-
én hagyta jóvá
a testvérvárosi
együttműködé-
si megállapo-
dást és felhatal-
mazta a polgár-
mestert a szer-
ződés aláírásá-
ra.

Dr. Gémesi
György kö-
szöntő beszé-
dében kiemel-
te, hogy egy-egy ilyen testvérvárosi
megállapodás létrejötte azért is nagy
szó, mert Kínában minden ilyen
egyezményhez komoly kormányzati
engedélyek kellenek.

Xie Yitai azt mondta, hogy ez a
testvérvárosi szerződés nem csak Gö-
döllő és Zhangzhou városának lakóit,
hanem a két ország népét is közelebb
hozhatja egymáshoz. A kínai küldött-
ség vezetője a Világbéke-gongot is
megszólaltatta. (GA)

5 milliós testvérvárosa lett Gödöllőnek

Aláírtuk a megállapodást Zhangzhouval

(folytatás az 1. oldalról)
Antall József szavainak mai értel-

mezéséről Gémesi György úgy fo-
galmazott, bár mi, magyarok több
mint 1000 éves történelmünk során
Európa meghatározó népe voltunk,
fennmaradásunkhoz, további sikere-
inkhez belső és külső szövetségesekre
egyaránt szükségünk van.

„…Szent István is tudta, hogy
egyedül kevesek vagyunk. Jól kiala-
kított európai szövetségi politikájá-
nak volt eredménye, hogy stabilizálni
tudta Magyarország helyét és helyze-
tét Európában. Nem eshetünk neki
mindenkinek, nem veszhetünk össze
mindenkivel és nem a világ más föld-
részein kell megkötni a közvetlen
szövetségeket, hanem itt, Európában!
Lehet kalandozni világszerte, de ez
sokszor kimerítheti a hazardírozás ka-
tegóriáját, csak ideig-óráig eredmé-
nyes és annak is ára van. Higgyük el,
jó diplomáciával és jó szövetségi po-

litikával a sokszor ellentétes gazdasá-
gi és politikai érdekek ellenére is
meghatározó helyet tölthetnék be az
európai politika alakításában! Igaz,
ehhez időnként önkorlátozásra van
szükség, ami nem jelent megalkuvást,
viszont a későbbi eredményesség
szempontjából elengedhetetlen. Mert
ezen a páston jól kiválasztott taktiká-
val, türelemmel, ésszel és nem két-
harmaddal lehet győzni.

És mit jelent ma Antall József üze-
netében a kereszténység?

Nyilván nem jelenthet egy bigott,
sokszor tapasztalt képmutató, álszent
vallásosságot, semmiképpen nem egy
szemellenzős vak hitet.

De jelent egy értékrendet, aminek
alapján lehet csak lerakni egy meg-
újulás alapjait, és mely alapok letétele
sok jó kezdeményezés ellenére még
mindig várat magára. Ez az értékrend
meg kell határozzon bizonyos korlá-
tokat még a politikában is, amit átlép-

ni tilos! Enélkül nem lesz se morális
se gazdasági megújulás… És termé-
szetesen jelent egyfajta „szentistváni”
igaz hitet. Hitet a Mindenhatóban, hi-
tet abban, hogy van értelme a tisztes-
séges, kitartó, becsületes munkának
és hitet önmagamban is, hogy képes-
ségeim alapján a maximumot tudom
teljesíteni.

És jelent egyfajta szolidaritást em-
bertársaink felé… És mit érthetünk
ma európaiságon? 1993-ban még nem
voltunk az unió tagjai. Nyilván a kí-
vülről való szemlélés sok mindent ró-
zsaszínűbbnek tüntetett fel. Negyven
év diktatúrája után nagy reményekkel
és elvárásokkal vártuk a csatlakozást.
Aztán belülről látva nyilván kiderült,
hogy nem minden úgy van, ahogyan
gondoltuk. A hirtelen kibővült unió-
ban nyilván egy voltunk a sok közül
és bekerültünk egy, az unión belül ki-
alakult érdekrendszer kellős közepé-
be. Ezt a helyzetet bizony nem min-

dig tudtuk jól kezelni, nem kevés
diplomáciai hibát is elkövettünk. De
mi döntöttünk népszavazással a csat-
lakozásról, meghatározó és döntő
többséggel! Ne tegyünk úgy, mintha
ez nem így történt volna. Ezzel tudo-
másul vettük a játékszabályokat, elfo-
gadtuk a kedvezményeket és az azóta
ideérkezett hatalmas mennyiségű
pénzt is. Ha le tudjuk hívni a megítélt
támogatásokat, akkor összességében
többszörösét kapjuk vissza a befize-
tett összegnek. Nincs olyan település
az országban, ahol ne lenne kitéve
egy táblán, hogy ez is vagy az is euró-
pai uniós forrásból épült. Mint aho-
gyan itt a főtér is, ahol ünnepelünk,
vagy a Kastélylovarda, ahol éppen az
uniós elnökségnek tudtunk kiváló he-
lyet biztosítani...

Tisztában vagyok azzal, hogy az
unió is küszködik rengeteg bajjal és
problémával, mint ahogyan a világ
összes országa. Tudjuk, ha verseny-
képes akar maradni Európa a világ-
ban, még sok változásra, megújulásra
van szüksége. Nekünk ebben a folya-
matban nem „szabadságharcra”, ha-
nem aktív részvételre van szükségünk

és lehetőségünk. Európa lehetőség és
ezt ki kell használni, élni kell vele.
Mint ahogyan ezt Szent István is fel-
ismerte és élt vele, és Magyarország
akkori felemelkedéséhez nagyban
hozzájárult a jó európai politika.”

Gödöllő polgármesterének ünnepi
beszéde után Erkel Ferenc Hunyadi
László és Bánk bán című operájából
hangzottak el részletek, majd Kókai
Rezső István király című szcenikus
oratóriumának négy részlete csendült
fel.

A rendezvényt tűzijáték, majd táro-
gató szó zárta. Az ünnepi programban
közreműködött a Gödöllői Városi Fú-
vószenekar Ella Attila vezetésével, a
Gödöllői Szimfonikus Zenekar, a Gö-
döllői Városi Vegyeskar (karigazgató
Pechan Kornél) a Szent István Ki-
rály Oratóriumkórus (karigazgató
Záborszky Kálmán), Molnár And-
rás Kossuth-díjas operaénekes, Szüle
Tamás Bartók-Pásztory-díjas opera-
énekes, Wilhelm Adrienn (ének) és
Sóki Ferenc tárogatóművész. Az est
karnagya Horváth Gábor, a Gödöl-
lői Szimfonikus Zenekar vezetője
volt. (lt-kj)

(folytatás az 1. oldalról)
Szűcs Lajos a díj átvételét követő-

en rendkívül meghatottan úgy fogal-
mazott: Most, hogy a város, ahol 45
éve él, ilyen elismerésben részesítet-
te, ugyanazt jelenti számára, mint az
az öröm, amikor a dobogó legfelső, és
második fokán állt.

Az olimpiai bajnok, világváloga-
tott labdarúgót és edzőt az őt méltató
filmben egykori sporttársai és tanítvá-
nyai (ifj. Albert Flórián, Rákosi
Gyula, Bánki József, Ihász Kál-
mán, Schuszter Ervin és Dunai An-
tal) és felesége, Pécsi Ildikó köszön-
tötte. Az összeállítás jól tükrözte azt a
szeretet, amivel Szűcs Lajos a labda-
rúgás és sporttársai felé fordult, s ami
őt is körülveszi a sportéletben és a
mindennapokban. Tiszteletére a Ta-
lamba ütőegyüttes, a Cantus Ludus
Énekegyüttes, valamint Gödöllő Vá-
ros Népi Zenekara adott személyes
hangvételű ünnepi műsort, felesége –
ahogy az est során elhangzott –,
Szűcsné Pécsi Ildikó Vándor Kálmán:
A színésznő férje című novellájával
köszöntötte.

Szűcs Lajos az Újpesti Dózsa ifi
csapatában kezdte pályafutását, majd
Dorogon lett első osztályú játékos.
1966 és 1969 között a Ferencváros
labdarúgója volt. Itt kétszeres magyar
bajnok és VVK (UEFA-kupa) döntős

volt csapatával. 1971-ben a Honvéd-
hoz igazolt, ahol hat idényt töltött el.
1977-ben 34 évesen a másodosztályú
Bp. Vasas Izzóhoz szerződött. 1980-
ban itt fejezte be az aktív sportot, de
még 1982-ben egy rövid időt a hévízi
csapatban is szerepelt. Az első osz-
tályban összesen 377 bajnoki mérkő-
zésen 30 gólt szerzett. A magyar vá-
logatottban 1967 és 1973 között 37
alkalommal szerepelt. Az 1968-as
mexikói olimpiai bajnoka, 1972-ben
a müncheni olimpián ezüstérmes. Az
olimpiai válogatottban 11 alkalom-
mal szerepelt és 4 gólt rúgott. 1972-es
Európa-bajnokságon a magyar csapat
tagjaként a 4. helyen végzett. 1968-
ban az Aranylabda-szavazáson 17.
helyezett lett. Szintén ebben az esz-
tendőben, majd 1971-ben „Az év lab-
darúgója” volt. 1981-ben szerzett
edzői oklevelet a Testnevelési Főis-
kolán. 1980 és 1995 között az FTC
utánpótlás, tartalék és ifjúsági edzője
volt.

Szűcs Lajos 1971-ben építette fel
otthonát feleségével, Pécsi Ildikó
Kossuth- és Jászai-díjas színművész-
szel Gödöllő máriabesnyői városré-
szében. Pécsi Ildikó szintén díszpol-
gára szeretett városának, Gödöllőnek,
ő 2010-ben részesült az elismerés-
ben.

(j)

Tisztelgés Szent István királyunk emléke előtt

Magyarság, kereszténység, európaiság

Gödöllő város új díszpolgára

Szűcs Lajos
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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:  2013. augusztus 23. péntek, 18 óra

Helyszín:  Gödöllői Királyi Kastély parkja,  a „Kiskormányzó” szobránál

Fergeteges műsorral ajándé-
kozták meg a gödöllőieket a
Vendégségben Magyarorszá-
gon – Külhoni magyar fiatalok
találkozója résztvevői augusz-
tus 17-én, szombaton este a fő-
téren. A  18. alkalommal meg-
rendezett találkozóra tizenöt
országból mintegy 350 fiatal
érkezett Magyarországra. Az
eseménynek immáron harma-
dik alkalommal volt Gödöllő a
házigazdája. 

Az ifjúsági találkozó ünnepélyes
megnyitójára a Művészetek Házában
került sor augusztus 15-én. A Hun-
garofest részéről Papp György Bá-
lint igazgató, majd Halász János, az

Emberi Erőforrások Minisztériuma
kultúráért felelős államtitkára, ezután
pedig házigazdaként Gémesi György
polgármester mondott köszöntőt. A

fiatalok számtalan művészeti progra-
mon vettek részt, valamint Buda-
pesten, Székesfehérváron és Gö-
döllőn mutatkoztak be a nagyközön-
ség előtt.

Augusztus 17-én este a főtéren nagy-
szabású gálaest keretében adtak szá-
mot arról, hogyan őrzik magyar-
ságukat, ápolják hagyományaikat. 

A  kétórás program során mindvégig
kitartó közönség a Mendicus Művé-
szeti Központ Tamburazenekara (Vaj-
daság, Csantavér), a Buzitai Citera-
zenekar (Szlovákia, Buzita), a Tün-
dérkert Néptáncegyüttes (Uruguay,
Montevideo), a Petőfi Sándor MKE
népi tánccsoport (Horvátország,

Szentlászló), a Hímes Néptáncegyüt-
tes (Kárpátalja, Nagydobrony), a Re-
gina Balaton Néptánccsoport (Kana-
da, Regina), a Piroska Magyar Ének-

és Táncegyüttes (Lengyelország,
Poznan) a Sírülő Néptánccsoport (Er-
dély, Brassó), a Petőfi Sándor MKE
Ifjúsági népi tánccsoport (Horvát-
ország, Laskó), a Gyöngyösbokréta

Népi Együttes (Kárpátalja, Dercen), a
Liliom Néptáncegyüttes (Argentína,
Chaco), a Szalagfűző Énekcsoport
(Vajdaság, Szabadka), a Szederinda

H a g y o m á n y ő r z ő
Citeracsoport (Er-
dély, Szilágysom-
lyó) és a Fekete-Pi-
ros Hagyományőrző
Néptáncegyü t tes
(Erdély, Szék) mű-
sorát tekinthette
meg.

kj

Külhoni magyarok gálaműsora a főtéren

Vendégségben – harmadszor Avi Naim, az izraeli Beit Arye település
polgármesterének meghívására  öt gö-
döllői  gyermek ismerkedhetett meg kö-
zelebbről a közel-keleti országgal. A
polgármester  meghívása azután történt,
hogy az idei évben immár második al-
kalommal érkeztek diákok Gödöllőre,
illetve a város balatonlellei üdülőjébe,  a
nemzetközi gyermektáborba. Az öt na-
pos program keretében a fiatalok megis-
merkedhettek Izrael legismertebb váro-

saival, helyszíneivel, így természetesen
látogatást tettek Jeruzsálemben, az or-
szág fővárosában, Tel Avivban, Haifa-
ban, Názáretben, a Galileai tónál, Akko
városában, illetve az egykori ókori tele-

pülésen, Cesarionban. Valójában el-
mondható, hogy Izrael minden részében
a történelem és a vallás szorosan össze-
kapcsolódik, és mind a mai napig érez-

hető ez. A három nagy vallás napjainkig
egymás mellett él és nem ritka, hogy
alig pár méterre egymástól található zsi-
nagóga, mecset vagy keresztény temp-
lom. De ugyanígy helyezkednek el a te-
lepülések is. Természetesen a program
összeállításánál a szervezők figyeltek
arra, hogy bőven jusson idő szórako-
zásra is. A legnagyobb élményt talán a
Jordán folyón történő vadvízi evezés és
a Tel Aviv-i vidámpark jelentette, de sor
került közös éneklésre, medencepartira
és  közös vacsorákra is. Jeruzsálem min-
den szinten különlegesen hat az ember-
re, hiszen ez az a város, aminek minden

szegletében érezhető a három fő vallás
kialakulása és létezése. A Szent Temp-
lom, a Via Dolorosa, az olajfák hegye a
kereszténység legfőbb jelképei, míg a
siratófal a zsidóság szent helye. Itt a 
fiatalok részt vettek egy Bar mitzván is,
vagyis amikor egy zsidó fiú betölti a 13.
életévét, a felnőtt zsidó közösség tagjá-
vá válik, és ilyenkor ünnepélyes kere-
tek között felolvas a tórából. Ez az egyik

legnagyobb ünnep egy zsidó fiú életé-
ben.  A diákok nemcsak az ország kul-
túrájával és történelmével ismerkedtek
meg, hanem mindennapi életével is, hi-
szen az öt nap alatt mindannyian befo-
gadó családoknál laktak. Az öt nap ke-
vésnek tűnik, de mégis elég volt arra,
hogy örök barátságok szövődjenek a
magyar és izraeli fiatalok között. Sze-
rencsére a gyerekeknek még nincsenek
előítéleteik, ezt később sajátítják el a fel-

nőtt társadalomnak köszönhetően. A
kapcsolatnak ezzel nincs vége. A gö-
döllői diákok hamarosan viszontlátják
izraeli barátaikat, ugyanis decemberben
ők érkeznek hozzánk, hogy együtt ün-

nepeljék a karácsonyt, illetve a zsidó
vallás egyik legnagyobb ünnepét, a ha-
nukát.  A tervek szerint december 22-én
a főtéren az Adventi Vásáron kerül sor a

közös ünneplésre.
A gödöllői csoport
tagjai: Benedek
Rubinka Róza,
Izsó Boglárka, Be-
nedek Benjamin
Bendegúz, Scher-
zinger Gábor,
Scherzinger Ra-
fael.
Az izraeli delegáció
tagjai: Yuval Li-
berman, Shaked

Grosman, Eyal Bergerzon, Dvir Ka-
hana, Ofir Meir, Baron Peller, Shai
Tsror.
Köszönet Avi Naim polgármesternek és
Gil Litov jegyzőnek a meghívásért, a
befogadó családoknak,  Orna Sapir-
nak a programok szervezéséért. 
Külön köszönet Oren Tsrornak a 
szervezésért, és a különleges figyele-
mért, amiben a fiatalokat részesítette.

Izrael több mint Szentföld

Fabiola és Maria Közép-Ame-
rikából, Guatemalából érkezett óvo-
dánkba az AIESEC (Külföldi szakmai
gyakorlati) program keretében, a
SZIE közvetítésével. A hat hetes ön-
kéntes munkára országunkat, s benne
városunkat választották. Vállalásukat
gyermekek között szerették volna le-
tölteni, így merült fel az óvodai mun-
ka lehetősége. 
Fabiola és Maria szinte rögtön kap-
csolatot tudtak teremteni a gyerekek-
kel. Bár nem értették egymás nyelvét,
mégis kialakult egy érdekes kommu-
nikáció közöttük, amit a gyerekek sa-
játos módon használnak. Ez a játék, a
rajz, a mosoly, a szeretet. A hetek fo-
lyamán egyre több magyar kifejezést
ismertek meg, és mindeközben meg-

tapasztalhatták szoká-
sainkat, hagyomá-
nyainkat. 
Természetesen óvo-
dánk dolgozói is szí-
vesen segítették őket
bátorító mosollyal, és
egyre több angol be-
szélgetéssel. Az egyre
erősödő kapcsolatot je-
lezte, hogy nap mint
nap lelkesen jöttek a
gyerekekhez, játszottak, de észrevet-
ték, azt is ha egy felnőttnek volt szük-
sége segítségre. Gyorsan teltek el így
a napok, hetek. Reméljük kellemes
emlékekkel térnek vissza hazájukba,
és viszik magukkal az országunkról
megismert gazdag élményt és óvo-

dánk hírét is. Mi örömmel fogunk rá-
juk emlékezni. A gyermekeknek pe-
dig egy olyan felejthetetlen élmény
volt, ami csak ritkán adatik meg
nekünk. Bátran ajánljuk minden-
kinek, ha ilyen lehetőség adódik, él-
jen vele! Bán Marcella

Külföldi önkéntesek a Martinovics Utcai Óvodában

Guatemalától Gödöllőig
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A tanulási és magatartásza-
varok miatt egyre több a szo-
rongó, betegeskedő gyermek.
A pedagógiai kineziológia sze-
rint a mozgás testi és lelki
egészségünk kulcsa, ráadásul
gondolkodásunkat is serkenti.
Ludwig Koneberg  és Gabriele
Förder az iskolai problémák
okait elsősorban a stressz
okozta tanulási blokkokban
látja, amik átgondolt, célzott
mozgásgyakorlatokkal felold-
hatók. 

Minden szülő rémálma, hogy gyer-
meke nem az általa, vagy környe-
zetének elvárt szinten teljesít az is-
kolában. Egyre gyakrabban fordul
elő, hogy a felnőttek által kifejezetten
„jónak és okosnak” tartott gyerekről
is negatív visszajelzések érkeznek,
ami egyaránt stresszt jelent a gyerek-
nek, a szülőknek és a pedagógusok-
nak. Ilyenkor jönnek a véget nem érő
magyarázatok, szidások vagy bünte-
tések, egyeztetések a tanárral, majd
ha a probléma nem szűnik meg, akkor
a gyerek, a pedagógus, vagy önma-
gunk hibáztatása. Mindeközben a 
gyerek egyre görcsösebbé, idegeseb-
bé válik, s a kezdeti tanulási lelkese-
dés az örökös kudarcélmények hatá-
sára fásultsággá, az iskolától való
örökös félelemmé válik. Az a gyerek

pedig, aki így jár iskolába, soha nem
lesz eredményes, viszont a stressz
miatt pszichés, később pedig testi tü-
netekkel is járó betegséget is szerez-
het. 
Pedig lehet, hogy mindezek a prob-
lémák egy kis odafigyeléssel, és
néhány játékos kineziológiai gyakor-
lattal megoldhatók, vagy meg-
előzhetők! 
Hogy mi a kineziológia? A megfogal-
mazások tárháza elég széles, a könyv
ez esetben úgy egyszerűsíti le a vá-
laszt, hogy a mozgás tudománya, ami
azt tanítja, hogy a mozgás nemcsak
testi és lelki hogylétünkre hat ked-
vezően, hanem a gondolkodásunkra is. 
Unalomig ismételt dolognak számít,
hogy a gyerekek keveset mozognak,
túl sokat ülnek a tv és a számítógép
előtt. Pedig ezek olyan problémák,
ami nagymértékben befolyásolják a
gyerekek koncentrációját, és képessé-
geinek fejlődését (Ilyen például a
megfelelő térlátás kialakulása)  –
mint ahogyan az is, hogy kisgyer-
mekként mennyit csúszott-mászott,
vagy az, hogy mit és mennyit eszik. A
Móra Könyvkiadó kötete mindezt a
pedagógiai kineziológia szemszögé-
ből közelíti meg. Eszerint a mozgás
nemcsak oldja a stresszt, hanem
egyúttal előkészíti agyunkat a tanu-
lásra, elősegíti „szellemi mozgékony-
ságunkat”.

A könyv nem csak elméleti szinten is-
merteti meg az olvasókat a pedagó-
giai kineziológia módszerével, ha-
nem több, olyan könnyen elsajátít-
ható, játékos, otthon végezhető gya-
korlatot tartalmaz, amivel segíthe-
tünk gyermekünknek megszüntetni
azokat a szorongásokat, amik akadá-
lyozzák őket a tanulásban. 
A szerzők a gyerekek mellett a szü-
lőkre is gondoltak, akik szintén sok
stresszel küzdenek. Az ő számukra is
akad néhány jó tanács, ami segíthet a
problémák kezelésében. 
A könyvből azt is megtudhatjuk,
mennyi idő múlva számíthatunk
eredményre, hányszor kell elvégezni
az ajánlott gyakorlatokat. Arra azon-
ban felhívják a figyelmet, minden 
gyermek más, az eredmények, a haté-
konyság egyéntől függőek!
(Ludwig Koneberg – Gabriele För-
der: Kineziológia gyerekeknek)      nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Nem megy a tanulás? 

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.

A Magyar Újságírók Országos Szövet-
sége 2013. március 29. és május 12. kö-
zött ismételten a Magyar Nemzeti Mú-
zeumban rendezte meg a XXXI. Ma-
gyar Sajtófotó Kiállítást és a Tisztelgés
Hemző Károly előtt című kísérő tárlatot.

A kiállítást mindenkor a MÚOSZ által
kiírt, nyílt sajtófotó-pályázat előzi meg.
A XXXI. Magyar Sajtófotó Pályázatra
253 fő 7751 képpel pályázott és a
nemzetközi zsűri valamennyi kategó-
riában odaítélte a díjakat. A díjazott saj-
tófotókból álló kiállítás az idén is hű tü-
körképét adja az előző esztendőnek. A
képeket augusztus 26-tól Gödöllőn, a
Művészetek Házában láthatják az ér-
deklődők. 

Siker, kudarc, szenvedély. Győztesek és
vesztesek. Álmodozók és hamis álmo-
kat kergetők. Kimagasló sportteljesít-
mények, látványos természetfotók, hu-
moros pillanatok 2012-ben.
Megrázó képriport a Malév csődjéről, a

diáktüntetések sajátos hangulata, a kila-
koltatások emberi drámái, a 2012-es
londoni olimpia felejthetetlen magyar
sikerei, egy kerekesszékbe kényszerült
fiatalember élményei a Sziget Feszti-
válon,  portré a Nobel-díjas Kertész Im-
re íróról, aki nem akar többet írni, Be-
nedek Tiborról, Cseh Lászlóról, Mácsai
Pálról, festménnyé magasztosuló ter-
mészeti fotók, a nyírbátori menekült-
szálláson élők álmodozásai, nemzetközi

gyermekszépségverseny elgondolkod-
tató képei, egy ország Európa határán,
amely nem létezik. 
A Magyar Sajtófotó Kiállítás az egyet-
len olyan kiállítás Magyarországon, ami
ilyen hosszú időt élt meg. Nem

véletlenül, tájékoztatta
lapunkat László Ágnes,
a kiállítás kommuniká-
ciós vezetője, akitől
megtudtuk, a tárlaton az
elmúlt év legizgalma-
sabb pillanatait, termé-
szeti csodáit, drámai,
örömteli, mulatságos
élethelyzeteit, kivételes
művészeti és sporttel-

jesítményeit lehet felidézni. Dráma,
szépség, hangulat, küzdelem, humor
2012-ben. A képek beszédesek, szem-
besítésre ösztönöznek, kalandos időuta-
zásra hívnak.

Budapest után a nyáron Debrecenben,
augusztus 26. és szeptember 29. között
pedig  Gödöllőn lesz látható a tárlat,
amit Túry Gergely fotóriporter rende-
zett. 

Újabb kiállítás nyílik a Levendula Ga-
lériában augusztus 24-én, 17 órakor. Ez
alkalommal gyerekek, a jövő művészei
mutatkoznak be a nagyközönségnek. A
múlt évi sikert követően a galéria idén is
lehetőséget ad a képzőművészet iránt ér-
deklődő gyerekeknek a bemutatkozásra.
Ez alkalommal Fazakas-Koszta Tibor
festőművész 20 tanítványának 38 művét
mutatják be. A 8-18 éves alkotók mun-
kái között többségében csendéletek, táj-
képek szerepelnek. A kiállítást Mácsai
Mária grafikus és illusztrátor nyitja
meg. A galériában ősszel is pezsegni fog
az élet, s nemcsak Gödöllőn, hanem a
határon túl is. Szeptember végén ugyan-
is Szabadkán, annak szecessziós város-

házájának dísztermében rendeznek ki-
állítást, ahol 16 művész, köztük a gö-

döllői Bányai Gizella,  Bújdosó Ernő,
Lőrincz Ferenc, Posztobányi Péter,
Szinvai Pál és Rehák Júlia munkáit
mutatják be. A meghívást még tavasszal
kapták, amikor a „Szecessziós városok”
konferenciára érkező szabadkai kül-
döttség tagjai hozzájuk is ellátogattak. A
tárlat két hétig vendégeskedik a határon
túli városban. jk 

Gödöllőn a legjobb magyar sajtófotók 

Megörökített sikerek és drámák

Illyés Tibor (MTI): Risztov Reviczky Zsolt (Népszabadság):  Isten veled, Malév!

Levendula Galéria kiállítások – Itthon és vendégségben



A gödöllői evangélikus templom fa-
lán dr. Hetzel Henriknek és Hetzel
Frigyesnek a gyülekezet, a templom
iránti elkötelezettségét hirdeti az a
márványtábla, ami apának és fiának
állít emléket.

Az 1875-ben született dr. Hetzel
Henrik állatorvost, egyetemi tanárt
egy miniszteri döntés helyezte Gödöl-
lőre, az állatorvosképzés gyakorlati
oktatásának megszervezésére. Egy-
idejűleg tanári kinevezést kapott az
Állatorvosi Főiskolára, ahol megala-
pította a szülészeti tanszéket és klini-
kát. Ő volt a meddőség kór- és gyógy-
tanának elismert kutatója, a szarvas-
marha-meddőség elleni küzdelem ha-
zai irányítója. A témában több szak-
könyve is megjelent.

1909. március 1-jétől 1913. január
31-ig gödöllői járási állatorvos volt,
majd 1918. december 31-ig magyar
királyi főállatorvos, 1919. január 1-
jétől 1924. május 30-ig pedig álla-mi
állategészségügyi főfelügyelő is volt. 

Hetzel Henrik jelentős szerepet ját-
szott a gödöllői evangélikus gyüleke-
zet önállóvá válásában, 1920. szep-
tember 30-án az ő vezetésével tartot-
ták meg azt a közgyűlést, ami ki-

mondta az önálló fiókegyház
megalakulását. Ennek eredmé-
nyeként megkezdődött a saját
templom építésének tervezése
is. Ez persze hosszabb folya-
mat volt, aminek során 1929
szeptemberében országos gyűj-
tés indult a templomépítésre,
melybe több szervezet is be-
kapcsolódott. „A gödöllői evan-
gélikus templom felépítése
nem csak helyi, hanem orszá-
gos érdek; mert kell, hogy Gö-
döllőn, országunk ezen közjo-
gilag is fontos helyén evangé-
likus egyházunk külsőleg is
megnyilvánulhasson” – áll ab-
ban a meghívóban, ami a temp-
lom alapkő-letételére invitált.
Az eseményre 1929. szeptem-
ber 15-én került sor.

A gyűjtéshez a belügyminiszter en-
gedélyével gyűjtőívet is kibocsátot-
tak, amin Hetzel aláírása is szerepel,
mint a fiókegyház felügyelője.

A templom terveit
fia, Hetzel Frigyes épí-
tészmérnök készítette
el, és az eredményes
gyűjtésnek köszönhe-
tően az épületet 1931.
január 18-án szentelte
fel dr. Raffay Sándor
püspök.

(kj)
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Seregély István emeritus egri
érsek celebrálta a máriabes-
nyői Nagyboldogasszony Bazi-
likában vasárnap a Nagybol-
dogasszony főbúcsú ünnepi,
körmenetes szentmiséjét. Az
eseményen több mint ezren
vettek részt.

Az 1990-től 2005-ig a Magyar Kato-
likus Püspöki Kar elnökeként is tény-
kedő nyugalmazott érseket a szentmi-
se előtt Turai János atya, a bazilika
plébánosa köszöntötte a hívek és a
helyi egyházközség nevében. Az
emeritus egri érsek megköszönve a
fogadtatást és köszöntést, elmondta,
hogy számára rendkívül vonzó hely a
máriabesnyői kegytemplom és drága
kincse, a pöttöm kegyszobor, amely
kicsisége ellenére évszázadok óta
imádsággal megszentelté tette ezt a
helyet.

– Együtt imádkozzunk Nagybol-
dogasszony búcsújának ünnepén, ol-
talmába ajánljuk családunkat, nemze-
tünket, a nyomorúságosan küszködő
Európát, az egész emberiséget; le-
gyen közbenjárónk szent fiánál, hogy
megtaláljuk a hozzá visszavezető és
általa a húsvét dicsőségébe vezető
utat.

Homíliájában Seregély István
visszatért köszöntő gondolatára. Szá-
mára kiemelten kedves és fontos hely
Boldogasszony kegyhelyei között a
máriabesnyői bazilika. Gyermekko-

rában kapott ismertetőt az elefánt-
csontból faragott 11 centiméter ma-
gas kegyszobor történetéről, amely
fölé ma már ez a bazilika magasodik.
Majd kispapként jött el ide, hogy a
Szűzanya oltalmába ajánlja lelkipász-
tori szolgálatát. Többször részt vett it-
teni szentmiséken, s ma is, ha vonat-
tal utazik, várja, hogy feltűnjön a ba-
zilika tornya és elmondja sürgős kéré-
seit Isten szent anyjának.

Hogyhogy vannak helyek, amelye-
ken az imádságok meghallgatását na-
gyobb bizalommal várja az Istent ke-
reső földi vándor? Hiszen az Isten
mindenhol egyformán jelen van, ben-
nünk van és nem tudunk elrejtőzni
sem előle. Ő maga választott ki helye-

ket, hogy az emberek hozzá emeljék a
szívüket. Templomokat, kápolnákat,
székesegyházakat, ahol a mindenható
Isten meg akarja hallgatni az emberek
imáját. De miért kell a boldogságos
Szűz Máriának ilyen meghatározó
szerepet betöltenie? Hiszen az egyet-
len közvetítő a végtelen Isten és a te-
remtett ember között Jézus. Aki Isten-
re akar nézni, annak a názáreti Jézus-
ra kell nézni, akár a betlehemi jászol-
ban, akár a kereszten. Bátorít bennün-
ket, hogy ha a mindenható Isten az
emberekre néz, akkor Jézus Krisztus-
nak, fiának a testvéreit látja bennünk.
Ő azonban arról is gondoskodott,
hogy ne egyedül jöjjön világra, ha-
nem úgy, mint a többi ember: anyától
születve, anya által fölneveltetve, aki-

nek gondoskodó szeretetét egyszer, s
mindenkorra elfogadta és igénybe
vette. Ez az oka annak, hogy a bol-
dogságos szűz, aki igen szavával elfo-
gadta Istentől a számára kijelölt hiva-
tást, vállalta az ő munkájában való
együttműködést is. Vállalta a megvál-
tó sorsát, és miután világra hozta,
megtanította járni, beszélni az Isten
fiát, gondoskodott a názáreti otthon-
ról, és nem hagyta el a Kálváriát sem;
részese lett az ő dicsőségének. Napba
öltözött asszonyként áll fiának trónu-
sa mellett, és továbbra sem hagyja ab-
ba az Istentől neki szánt feladatot, az
emberek üdvözítésének szent művét.
Ő lett a földön élő emberek bátorító
példaképe. Konyhában, gyárban, me-
zőn, hivatalban, bárhová állítsa is

gondviselés a földi vándort, számíthat
az ő útbaigazító, példaadó életének
emlékére.

Ezért jó, ha látjuk a szobrát, látjuk
a képét, meghalljuk életének a Szen-
tírásban reánk maradt eseményeit. És
felébred bennünk a bizalom: Te is
ember voltál, Isten kiválasztottjaként
igent mondtál a hivatásodra, én is
igent mondok a nekem szánt hivatás-
ra. 

Nagyboldogasszony példája segít-
ség a minden emberi szükség terhét
viselő ember számára, bárhol éljen,
bármely korban járja a földi életutat.
Ő lett a keresztények segítsége. Még
azoknak az oltalmazója is, akik hátat
fordítanak neki, másfelé keresik
úgysem teljesülő boldogulásukat.
Ezért választotta ki a földön az ő
imádságra szánt helyeit, ahol sokak
könyörgése száll az ég felé. A mai na-
pon is útbaigazítását és pártfogását
kérjük, hangsúlyozta Seregély István.

LT

Nagyboldogasszony főbúcsú Máriabesnyőn

„Felébred bennünk a bizalom: Te is ember voltál”

Katona Szabó Erzsébet textilművész
rendezi az augusztus 23-án a marosvá-
sárhelyi Kultúrpalota galériájában
megnyíló „Magyar kárpitok” című ki-
állítást. A szeptember 26-ig látogatható
tárlaton két gödöllői alkotás is szerepel.

Katona-Szabó Erzsébet lapunknak
elmondta, 1996, az alapítás óta tagja a
Magyar Kárpitművészek Egyesületé-
nek, s Balogh Edit kárpitművész, a
Magyar Kárpitművészek Egyesületé-
nek elnöke kurátorsága mellett öröm-
mel közreműködik a kiállítás megvaló-
sításában.

Harminchárom magyar művész
munkáit állítják ki, de bemutatják az
Európa fényei című alkotást is (képün-
kön), aminek elkészítésében 15 mű-
vész vett részt, s amit a múlt év január-
jában a GIM-házban is megcsodálha-
tott a közönség. A világűrből készült
fénytérkép alapján ezüstszállal szőtt
Földet és benne Európa fényeit ábrá-
zoló gobelint 2011-ben, Magyarország
soros EU-elnöksége idején mutatták be

Strasbourg-ban, az Európa Tanács épü-
letében. 

A művészek között két gödöllői al-
kotó, Katona Szabó Erzsébet és Rem-
sey Flóra egy-egy alkotása is helyet
kapott.

Katona-Szabó Erzsébet a Pro Liber-
tate című, az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc 150. évfordulójára ké-
szült kárpittal képviselteti magát, Rem-
sey Flóra pedig a Valahonnan valahová
című alkotását mutatja be. 

A kiállítás különösen kedves a két
gödöllői művész számára,hiszen a tár-
latnak otthont adó épület az egykori
gödöllői művésztelep több alkotójának
keze nyomát magán viseli: Körösfői-
Kriesch Aladár freskóinak, Nagy Sán-
dor és Róth Miksa üvegablakainak ma
is csodájára járnak. 

Az épület alsó részében található az
a kortárs alkotásokat bemutató galéria,
ami a Magyar kárpitok című kiállítás-
nak helyet ad.

(bdz)

A történelmi egyházak (katolikus, re-
formátus, evangélikus és baptista) lel-
készei már húsz éve minden hónap-
ban egy estét együtt töltenek. A ki-
lencvenes évek elején mindenki úgy
érezte, hogy az ökumenizmus új len-
dületet vesz, és a társadalmi átalaku-
láshoz az egyházaknak is hozzá kell
járulniuk azzal, hogy az örök isteni és
emberi értékeket együtt képviselik az
emberi közösségben. Ezek a találko-
zások három területen mélyítették el a
kapcsolatot a lelkészek és a gyüleke-
zetek között.

Az első: egymás jobb megismeré-
se, az előítéletek lebontása, a kölcsö-
nös megértés és elfogadás által. Na-
gyon sok úgynevezett „kényes” teoló-
giai és gyakorlati kérdést beszéltünk
meg. Ilyenek, mint az egyház lényegi
meghatározása, a megváltás és meg-
igazulás kérdése, az Eucharistia, a
Mária-tisztelet, a predestinacio, stb.
Beszélgetéseink alaptörvénye volt,

hogy nem akarjuk meggyőzni egy-
mást, hanem szabadon és bizalommal
feltárjuk egymásnak, hogy mit ho-
gyan értünk, és hogyan élünk meg.
Szinte minden kérdésben az derült ki,
hogy sokkal közelebb vagyunk egy-
máshoz, mint azt eddig gondoltuk.
Nem egyszer állapítottuk meg, hogy
tulajdonképpen ugyanazt mondjuk,
csak más szavakkal, más kifejezés-
sel. Nem vesztettük el a saját értéke-
inket, de megerősödtünk egymás hite
által.

A második terület az akkor induló
iskoláink (Líceum, Premontrei, Szent
Imre) közös problémái és örömei. Jó
volt megosztani a tapasztalatokat,
megoldást keresni a hasonló problé-
mákra, és olyan közös ifjúsági prog-
ramokat szervezni, ahol a gyülekeze-
tek is találkoznak és ismerkednek
egymással. Persze néha megtapasz-
taltuk a nehézségeket, a kapcsolatok
terheit is. Hitünk és reményünk azon-

ban tovább vezetett az egység útján,
és ezek feszültségek elsimultak.

A harmadik terület a tanúságtétel.
A saját gyülekezetében mindenki a
maga módján hirdette az igét és
építette a közösséget. Kifelé, a város
felé viszont együtt hirdettük meg a
feltámadt Krisztust és az Isten Orszá-
gát. Nemzeti ünnepeink, az ökumeni-
kus imahét, városi rendezvényeink, a
házasság hete és sorolhatnánk az al-
kalmakat, amikor Isten egyetlen né-
peként tettünk tanúságot közös hi-
tünkről. Persze az utóbbi évek meg-
szaporodott feladatai mindannyiunkat
jobban leköt a saját gyülekezeteink-
hez. De ez nem akadályozhat meg ab-
ban, minden hónapban összejöjjünk
nyolcan-tízen és egy rövid vacsora
után a késő estébe nyúló beszélgetés-
sel építsük a lelkészek és gyülekeze-
teik egységét.  Milyen jó a testvérek-
nek egységben együtt lenni! /Zsolt
133,1/                   Szecsődi Péter plébános

„Magyar kárpitok” kiállítás Marosvásárhelyen

Gödöllői művek a Kultúrpalotában

Lelkészek az ökumenizmusért

Emléktábla apának és fiának
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Augusztus 24-én szombaton, 
10.30-12.00 között:

Isaszegi Kisállatrendelő

Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel: dr. Michalik László 

Tel.: 20/981-3100.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:Gazdát kereső kutyák, online

A Plútó Állatorvosi Rendelő hon-
lapján a Gödöllői Ebrendészeti
Teleppel együttműködve létrejött
egy weboldal, ahol a menhelyen
gazdára váró kutyákat lehet meg-
tekinteni. 

Bővebb információ: 

http://www.allatorvosgodollo.hu

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Ankió: Idős kerverék köze-
pes szuka. Gödöllőn talál-
ták. Eredeti vagy új gazdá-
ját keressük.

Barbi: Masszív keverék
szuka. Gödöllőn kóborolt.
Láncnyakörv volt a rajta.
Reméljük hiányzik valaki-
nek. Gazdija jelentkezhet.

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

Black: Idősebb fekete ke-
verék szálkásszőrű kan.
Gödöllőn kóborolt. Erede-
ti vagy új gazdiját ke-
ressük.

Manka: Keverék fiatal
szuka. Gödöllőn találták.
Biztosan gazdis, így re-
méljük jelentkezik is a
családja. Chippezett.

Újabb fontos szaporulattal gya-
rapodott a Fővárosi Állat- és
Növénykert. Ezúttal a ritka per-
zsa leopárdoknál volt „gyer-
mekáldás”. A kölyök ugyan
most már több, mint két hóna-
pos, eddig azonban az állat-
gondozókon kívül senki nem
láthatta. Augusztus 7-én azon-
ban a jövevényt hivatalosan is
bemutattuk a sajtónak, és azó-
ta már a nagyközönség is lát-
hatja.

Az állatkertben már több mint száz
éves hagyománya van a leopárdok,
vagy más néven párducok tartásának,
ám a ritka perzsa leopárdokkal csak
tíz éve, 2003-ban kezdtek el foglal-
kozni. Ekkor csatlakoztak ugyanis a
perzsa leopárdok természetvédelmi
célú állatkerti szaporítását összehan-
goló tenyészprogramhoz. Ennek ke-
retében akkor két fiatal állat érkezett
hozzájuk: Cezi, a nőstény a csehor-
szági Dvur Králové nad Labem állat-
kertjéből, Nadir, a hím pedig a fran-
ciaországi Mulhouse-ből. A két állat

frigyéből 2005 júniusában egy 
(Asszír), 2007 júniusában három
(Bella, Bara, Bahar), 2008 szeptem-
berében pedig két kölyök (Csenge,
Csiú) született. 
A mostani, június 10-én világra jött

kölyök tehát már a hetedik utódja en-
nek a tenyészpárnak.

A kölyök és az anyaállat az elmúlt
két hónapot a közönség szeme elől

elzárt „szülőszobá-
ban" töltötte. 
Mostanra viszont el-
jött az ideje annak,
hogy a kicsi meg-
kapja az első védő-
oltásokat. Mivel eh-
hez a kölyköt meg
kell fogni – amihez
viszont átmenetileg
külön kell válasz-
tani az őt védő anya-
állattól – a vakci-

názás mellett más beavatkozásokat és
vizsgálatokat is elvégeztek. Az ifjú
leopárd először azt a kombinált vé-
dőoltást kapta meg, amely három ví-
rusos megbetegedéssel, a panleuko-
péniával (macska szopornyica), a
rhinotracheitisszel (fertőző macska-
nátha) és a kalicivírusos náthával
szemben alakít ki védettséget a szer-
vezetében. Ezután került sor az azo-
nosító chip bejuttatására, majd a fé-
reghajtó paszta szájon át történő be-
adására. Végül az állat ivarát is meg-
állapították, s mivel hímnek bizo-
nyult, a kicsi a Dante nevet kapta. A
gondozók mindenképpen D-kezdő-
betűs nevet kerestek, hiszen a perzsa
leopárdok esetében az a szokás ala-
kult ki, hogy az újabb és újabb almok-
ban született kölyköknek az ábécé
soron következő betűjével kezdődik a
nevük.
Fotó: Bagosi Zoltán,  zoobudapest.com

Fővárosi Állat- és Növénykert

Bemutatkozott a leopárdkölyök
Paprikát sütni nem egyszerű dolog: az
egyik fajta keserű lesz, a másik meg-
fonnyad, a harmadik ízét veszti. De nem

így a kápia paprika. A kápia paprika
egyelőre újdonságnak számít hazánk-
ban, ezért csak elvétve találkozhatunk
kárminpiros termésével a zöldséges pul-
tokon. Pedig nem új keletű jövevény, a
Balkánról került be Magyarországra,
már nagyanyáink is ismerhették.

A kápia sötétzöldből
kárminpiros lesz
Hogy miben különbözik
a mi paprikánktól? Első
ránézésre élénk piros szí-
ne tűnhet fel. A kápia mé-
retes bogyótermése meg-
nyúlt kúpos alakú, általá-
ban kétoldalt kissé lapí-
tott vagy horpadt, a para-
dicsompaprikához ha-
sonlóan sötétzöldből érik
egyöntetű, sötét kármin-
pirosra. 
A vékony héjú tölteni való paprikával
ellentétben a kápia húsa vastag, kemény,
tárolása során sem veszít rugalmassá-
gából. Magas cukortartalma miatt

egyedi, zamatos ízű. Betakarítása és fo-
gyasztása is pirosan történik, a biológiai
érettség stádiumában, eltérően a többi
paprikától, amelyeket a teljes érés előtt,

a “gazdasági érettség” állapotában szü-
retelnek.

A kápia éretten is friss marad
Egyedi tulajdonsága kiváló tárolhatósá-
ga. Teljesen beérett állapotban, sérülés-
mentesen eltéve akár hetekig megőrzi
frissességét. Hazai dietetikusok vizsgá-
lata szerint C-vitamin tartalma a tárolás
során nemhogy csökken, de az utóérés
következtében még növekedhet is.

Paprikasütés grillrácson
A kápiát fogyaszthatjuk nyersen; akinek
ízlik az édeskés paradicsompaprika, an-
nak a kápia sem okoz majd csalódást.
Leggyakoribb felhasználása mégsem a
friss fogyasztás. Egyre inkább divatba
jön a zöldségek grillrácson való sütése,
amihez épp a kápia fajtacsoport a leg-

inkább alkalmas. Vastag húsa és magas
cukortartalma miatt sütve ízletes, zama-
ta még inkább érvényesül. Köretként
vagy más grillzöldségekkel vegyesen is
fogyaszthatjuk.

Olajban sült paprika
Hagyományos töltött paprika savanyú-
ságunk is versenytársra akadt a kápiá-
ban. A grillezett vagy egyszerűen a na-
pon megszárított kápia olajban tartósít-
ható, s az így előkészített paprika a ké-
sőbbiekben savanyúságként, ételízesítő-
ként is felhasználható. A kápia egyelőre
választékbővítő fajta hazánkban, annak
ellenére, hogy egyre többet termesztünk
belőle. Csak remélhetjük, hogy előbb-
utóbb minden zöldséges pultján ott virít
majd a kárminpiros termése.          gyz.hu

Kulináris élvezetek

Kápia, a legjobb grillpaprika

Most először kelt ki magyar-
országi állatkertben kis katona
ara (Ara militaris). A kis fiókák
jelenleg nyolc hetesek, s tes-
tükön most kezdett kipattanni
a fajra jellemző színezetű toll.

A tojó és párja 2008-ban érkezett az
Európai Törzskönyvi Program ke-
retében Hollandiából és Francia-
országból, s most az ivarérettség el-
érése után rakták le első fészek-
aljukat.

A katona arák monogámok, egy
életre választanak maguknak párt. Az
itt élő állatok most lettek tenyészéret-
tek, s miután a gondozók látták hogy

a madarak folyamatosan együtt mo-
zognak, egymást etetik s tollász-
kodnak, sejthető volt, hogy hama-
rosan elérkezik a nász ideje, így ter-
metes költőodút tettek a röpdébe. Az
odú nem sokáig állt üresen, hiszen két
tojást is lerakott a tojó. A költés sike-
res volt, s mindkét tojásból életerős
fióka kelt ki, nemük egyelőre isme-
retlen, ezt majd féléves korukban, tol-
lazatuk DNS vizsgálata alapján lehet
megállapítani.

A szaporulat azért is örvendetes,
mivel különösebb beavatkozás nélkül
cseperednek az apróságok, a szülőpár
gondoskodóan neveli és védelmezi a
kis madarakat, sőt még örökbe is fo-

gadtak egy kékhátú ara (Ara ararau-
na) fiókát, akit a tojó nem nevelt.

Természetesen az ara családnak
ilyenkor jóval több táplálékot juttat-
nak gondozói, a változatos menü ola-
jos magvakból és trópusi gyümöl-
csökből áll. A katona ara elnevezést
tolláról kapta, hisz a többi ara fajtól
eltérően színezete nagyrészt zöld,
csupán a homlokán visel piros „sap-
kát”. Dél-Amerika  trópusi erdősé-
geinek lakója, s élőhelyén tollazata
kiválóan alkalmas arra, hogy elrej-
tőzzön a fák lombozatában. Megle-
hetősen félénk, s a természetben is
párban vagy kisebb csapatokban él.

A kis katona ara az egyik leg-
ritkább arafaj, élőhelyük drasztikus
csökkenése miatt szigorúan védett,
ennek ellenére több madár esik vad-
orzók áldozatául. 

Forrás: Sóstó Zoo

Nyíregyházi Állatpark

Különleges fiókák születtek
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Ott folytatta a 2013/2014-es
bajnoki évet a Gödöllői SK csa-
pata, ahol az előzőt abbahagy-
ta, azaz győzelemmel. A me-
gyei I. osztályú bajnokság sze-
zonnyitóján hazai pályán verte
Jenei Sándor együttese az NB
III-ból kieső Nagykőröst 3–0-
ra.

Mindkét csapat túl volt az első baj-
noki meccs előtt első tétmeccsén, a
gödöllőiek idegenben, míg a vendé-
gek hazai pályán verték elelnfelüket
és jutottak be a Magyar Kupa 2. for-
dulójába. Az első bajnoki mérkőzésen
aztán bizonyították a GSK játékosai,
hogy ők vannak jobb formában és a
nyáron Újpestról visszaigazoló So-
mogyi Levente két góljával, valamint
Oszvári Tamás találatával 3–0-ra
verte a Gödöllő ellenfelét.
A következő fordulóban, augusztus
24-én a megyei II. osztályt megnyerő
Csomád vendégei lesznek a Jenei "le-
gények".
Pest megyei I. osztály, 1. forduló
Gödöllői SK – Nagykőrös 3–0 (2–0)
Gól: Somogyi Levente (2), Oszvári
Tamás

Magyar Kupa – A Szeged kö-
vetkezik

Elkészült a Magyar Kupa 2. forduló-
jának sorsolása, a Gödöllő az NB III-
as Szeged 2011 csapatát látja majd
vendégül augusztus 28-án, szerdán. A
szegediek nem akármilyen skalpot

gyűjtöttek be az első fordulóban: az
NB II-ben remeklő Kozármislenyt
verték meg 3–2-re, így jutottak be a
következő körbe. A Csongrád megyei
alakulat az első bajnoki fordulóban
szintén nyerni tudott, így két, remek
formában lévő csapat csap majd össze
Gödöllőn. A találkozó 16.30-kor kez-
dődik majd a Táncsics Mihály úti
Sportcentrumban.

Megyei III. osztály – Hazai pá-
lyán kezd a Gödöllő kettő

Az idén is a megyei III. osztályban
szerepel majd a Gödöllői SK második
számú csapata, akik ezúttal a közép
csoportban próbálnak elérni majd mi-
nél jobb eredményt. Legéndi György
együttese hazai pályán kezdi majd
meg a szereplést augusztus 25-én, az
ellenfél a Vácrátót-Vác II. csapata
lesz. A részletes programot megtalál-
ják az adatbank.mlsz.hu oldalon.
A hazai mérkőzések időpontja:
Megyei III. osztály, közép csoport
Augusztus 25., 17.00:
Gödöllői SK II. – Vácrátót-Vác II.
Szeptember 8., 16.30:
Gödöllői SK II. – Vácszentlászló
Szeptember 22., 16:00:
Gödöllősi SK II. – Galgamácsa
Október 6., 15.00:
Gödöllői SK II. – Ecser
November 10., 13.30:
Gödöllői SK II. – Sződliget
A hazai mérkőzések a Táncsics Mi-
hály úti Sportcentrumban kerülnek
megrendezésre. -ll-

Labdarúgás – Ahol abbahagyták...

Győztes szezonkezdet

Néhány éve már haldoklott, az el-
múlt héten pedig kilehelte a lekét
a gödöllői felnőtt futsal. Az elmúlt
héten még arról írtunk, hogy lesz
NB II-es csapata a városnak, nos,
ez már a múlt...

Évek óta csak vergődött a teremlab-
darúgó csapat, ennek ellenére egy 3. és
egy 4. helyet ért el az NB I-ben a gárda
az elmúlt két szezonban, amire már
akkor azt mondta mindenki, hogy erőn

felüli teljesítmény volt. A nem igazán
megtervezett klubmodellel működtetett
csapat úgy tűnt, hogy Lajos Attila jó-
voltából megmenekül, ugyanis a vezető
létrehozott egy kft.-t és teljesen önálló
alapokra helyezve az egész klubot, le-
válva a Gödöllői SK-ról kívánta felé-
leszteni a sportágat városunkban.
Az elmúlt héten viszont jött a bomba, az
NB II-ben indulni kívánó együttes veze-
tője bejelentette, hogy családi és egész-
ségügyi problémák miatt azonnali ha-
tállyal kiszáll a klubból és visszalép
mind a bajnoki, mind a kupaküzdel-
mektől. Ez azt jelenti, hogy jó darabig
nem láthatunk felnőtt futsal mérkőzést
és amíg nem lesz egy újabb megszállott,
addig a nem is oly rég még a sportág
fellegvárának számító Gödöllő kivonul
a honi futsal vérkeringéséből...              -lt-

Futsal – Meghalt a beteg

Visszalépett a Gödöllő

A Gödöllői Egyetemi Atlétikai
Club atlétikai szakosztályának
63 éves fennállása óta voltak si-
keres felnőtt bajnokságok, volt-
ak kiemelkedő egyéniségek, de
a 2013. évi bajnokságon való sze-
replés minden eddigit felülmúlt.

Benkő Ákost, a GEAC atlétikai szak-
osztályának vezetőjét, mesteredzőjét
kértük, hogy érzékelje a remek sze-
replést.
– Mitől volt ez az idei ennyire szenzá-
ciós? Mi az, ami annyira értékes?
– A hat országos bajnoki cím. Ez most
is, és régebben is bármely szakosztály
esetében igen ritkán fordult elő. A gö-
döllőiek az idén megcsinálták. Valamint
az a tény, hogy a gyaloglást leszámítva
az összes szakágban, a rövid és hosszú
sprint, közép és távfutás, gátfutás és
akadályfutás, ugrások, váltók ott voltak
a legjobbak között a gödöllői atléták. A
sikert három generáció rakta össze.
– Bátran kijelenthető, nem valószínű,
hogy ez eddig a magyar atlétikában
gyakran előfordult volna!
– Nem ez volt a tendencia, legalábbis
eddig. A 30 év felettiek, akik sok min-
denben példát mutattak bizonyították,

hogy értékes tagjai a klubnak. Pék And-
rea közel húsz éve sportol a GEAC-ban.
Tagja volt a győztes 4x400-as váltónak
és 800-on remek idővel 5. lett. Durkó
Eliána volt ifi vb 6. helyezett, szült két
gyermeket és hazajött Ausztráliából a
bajnokságra és még mindig ott van a
legjobbak között. 4. lett 100 m gáton. 17
éve egyfolytában a GEAC versenyzője.
Frajka Xénia is kitett magáért, igaz ő
még „csak” egy gyerkőc boldog édes-
anyja. Persze, ez csak vicc. A szülés után
bő fél évre 6. lett az ob-n gerelyben,
nagyszerű sportember. Ne feledkezzünk
meg Pásztor Gabiról, aki Miamiból
repült haza, hogy a klub színeiben 400
méter egyéniben 4., míg 4x400-as „A”
váltó tagjaként a 2. legjobb legyen.
– És akkor még nem beszélt a csapat
gerincét adó középkorosztályról, köz-
tük Kaptúr Éva remekléséről.
Évi szenzációs két egyéni győzelemmel
(100 m-en 11,47 mp-es egyéni csúcs!),
valamint a két bajnok váltóban megha-
tározó teljesítmény nyújtva kijelenthető,
hogy az idei országos bajnokság csúcsa
volt. Móré Győző 200-as győzelmében
csak titkon reménykedtünk, erejét mu-
tatja, hogy egyéni csúccsal nyert. Kál-
mán Csenge, Barcsay Zsombor, Pozs-

gai Dani, Mucsi Robi, Tarlukács
Ádám részben egyéniben, részben a
váltókban vitézkedtek. A Karlik testvé-
rek a 41,07-es kiváló időt futó 4x100-as
váltóban remekeltek.
– Ne feledjük az ifjúságot, a 18 év
alattiakat sem, akik szintén zseniáli-
san szerepeltek.
– Nagy Imola és Moldován Horváth
Katinka 3000 m akadályon a dicséretes
2. és 3. helyen végeztek. A két 15 éves
magasugró közül Renner Luca 5. míg
Kovács Emma 6. helyezést ért el. Ré-
pási Petra két váltóban, míg Budai
Alexandra a 4x100 m-en lett magyar
bajnok. Kriszt Botond az ifi ranglista 2.
helyezettje a felnőtt 400 m gáton is biz-
tatóan mozgott és kiválóan teljesített,
míg a 4. helyen végzett 4x400 m-es „B”
váltóban. Pápai Mártonnál, az „Etióp-
nál” azt kell értékelni, hogy kvalifikálta
magát a felnőtt ob-ra  1500m-en, vala-
mint Príma Balázs gerelyhajítóra is az
előbbiek vonatkoznak. Ő sajnos a be-
melegítéskor megsérült. Az edzőket is
emeljük ki. Karlik Pál csoportja minő-
ségi eredményeket és bajnokságokat
szállított. Mind az edző, mind verseny-
zői minden dicséretet megérdemelnek.
Gadanecz György akadályfutó lányai-
nak dobogós helyei is kellettek a szak-
osztály sikeres szerepléséhez. Az Én
versenyzőim pedig mindhárom generá-
cióban és több szakágban bizonyították
a GEAC erejét és minőségét.                 -tl-

Atlétika – Benkő Ákos értékelt az ob után

A valaha volt legjobb….

Remekül szerepelt a gödöllői
Damjanich János Általános Isko-
la tanára, Kármán Katalin a Sze-
nior tájfutó világbajnokságon,
amelyen a 3. helyet szerezte meg
korcsoportjában.

Az idén a szenior korúak világbajnoksá-
gát, a World Masters Games keretében
az olaszországi Sestriere városban ren-
dezték augusztus 4-10. között közel
2500 indulóval. A nők 55 éves kategóri-
ájában 156 induló közül sprint verseny-
számban 3. helyezést, a normáltávon 7.
helyezést ért el Kármán Katalin a
Damjanich Iskola tanára. Az olaszor-
szági világjátékon Pragelato városá-
ban tartották meg a szenior tájékozó-
dási futók első megmérettetését, a
sprint távú selejtezőt, ahol több ezer in-
duló közül, öt magyar versenyző tudta
magát kvalifikálni a már kötött létszá-
mú szerdai döntőbe. A finálét Sestriere
városában bonyolították le, ahol a ver-

senyzői pályafutását Egerben kezdő, ké-
sőbbi válogatott, jelenleg a szentendrei
Hegyisport Egyesületben futó Kármán
Katalin szép magyar sikerként a bronz-
érmes helyen végzett.
A torinói, sportági eredményhirdetsen
az érmeket és a tiszteletdíjakat a nem-
zetközi Tájékozódási Futó Szövetség
(IOF) magyar elnökségi tagja, dr. Zen-
tai László adta át (a kép jobb oldalán).
Az olaszországi szenior tájékozódási vi-
lágjáték W55 (156 induló) életkori ka-
tegória végeredménye: 1. Kati Cejka
(Svájc), 2. Lena Larsson (Svédország),
3. Kármán Katalin (Magyarország).    -li-

Tájfutás – Szenior világjátékok

Gödöllői tanárnő a dobogón

A Magyar Szabadidősport
Szövetség jóvoltából és Gödöllő
Város Önkormányzatának hozzájá-
rulásával a „ Margita 344,2” Tur-
isztikai és Sport Egyesület folytatja
a tavasszal elkezdett nagyon sikeres
foglalkozásokat. A botos túrák szep-
tember elejétől október végéig min-
den szerdán 17.30-tól lesznek meg-
tartva. Találkozás helye: Gödöllő

Erzsébet park, HÉV megálló.
A foglalkozások ideje kb. 1,5 óra
kb. 6-8 km. Kezdőknek botot bizto-
sítanak. Az őszi program érdekessé-
ge, hogy október 5-én egy 20 km-es
gyalogos teljesítménytú-rán is részt
vehetnek a foglalkozást vezető
segítségével. Foglalkozások
időpontjai: szeptember 4., 11., 18.,
25., október. 2., 5. (20 km-es túra),

9., 16., 23., 30.
További infó: +36/30- 295-36-66  

„MOZDULJ MEG ŐSSZEL IS”

INGYENES NORDIC WALKING FOGLALKOZÁSOK

A Gödöllői Contact ITF Taekwon-
do Sportegyesület felvételt hirdet 10
éves kortól. Gyere és eddz velünk,
hogy egy éles helyzetben meg tudd
magad védeni vagy versenyezz és
legyél a jövő bajnoka és egy össze-
tartó csapat tagja! Jelentkezés a 

06/20-560-11-48-as számon vagy a 
contactsegodollo@gmail.com

e-mail címen, illetve szeptembertől
az edzéseken (BIO-FIT Center

Gödöllő, Állomás út 1-2./a hétfő és
szerda 17:30-19:00-ig).

2013. augusztus 31-én, 13 órai kezdettel kerül átadásra a Petőfi Sándor
Általános Iskola felújított tornacsarnoka, amelyre sok szeretettel hívunk

minden érdeklődőt.
Időpont: 2013. augusztus 31.

13.00, Helyszín: Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola

Programok 10-16 óráig tartanak!

A programok közül kiemelkedik
a VIP kosárlabdameccs, amelyet
a megnyitó után láthatnak, vala-
mint egy amerikai kosárlabda-
csapat bemutatója és lesznek

meglepetés vendégek is.
További programok: Zumba,
Spinning, Flabélos, Flash mob,

melyről légi felvétel készül, Joga
bonito, mini teniszpálya, ugráló
vár, felnőtteknek sörbicikli, aka-

dálypálya, bohóc, egyéni és csapat-
versenyek (kosárlabda, foci, ping-

pong,  kézilabda, röplabda)

MEGHÍVÓ

Nyolcvanöt éves korában elhunyt
dr. Gyarmati Dezső, a Nemzet
Sportolója. Játékosként háromszor,
míg edzőként egyszer nyert olim-
piai aranyérmet a vízilabda-váloga-
tottal, a sportág történetének egyik
legnagyobb klasszisa volt. 

Elment a legenda

Idén augusztus 11-17. között ren-
dezték meg Veszprémben az or-
szág legnagyobb utánpótlás ké-
zilabda tornáját, a Cell Cup-ot.
Gödöllőről a Gödöllői KC U18-as,
a Főnix ISE az U12 és a Gödöllői
SE U16-os és U12-es leány
csapata.
Közülük legjobban a Gödöllői SE U16-
os leány csapata szerepelt, akik veretle-
nül nyerték meg a 19 csapatos tornát.
Majoros Gusztáv távollétében Egeresi
Zsuzsanna és Ádám Rita dirigálta a
csapatot, amely a Debreceni VSC-t
múlták felül a fináléban 18:13-ra.

A Főnix ISE U12-os fiú és a Gödöllői
SE U12-es leány csapata szintén remek
teljesítménnyel a 4. helyen végzett (a fi-
úknál 20, a lányoknál 10 csapat neve-
zett). A fiúk csoportelsőként jutottak to-
vább, végül 22:11-re kaptak ki a bronz-
meccsen az Éles Kézisuli “A” csapatá-
tól, míg a lányok a Győr mögött végez-
tek csoportjuk 2. helyén, majd a szege-
diekkel nem bírtak és kaptak ki 16:7-re
3. helyért. A Gödöllői KC U18-as fiú
csapata a 6. helyet érte el a 11 csapatos
mezőnyben. Mácsár Gyula tanítványai
az 5. helyért az izlandi KA Akureyri el-
len kaptak ki 29:24-re. -tt-

Kézilabda – Cell Cup

Aranyérmes Gödöllői SE

Kármán Katalin fehér pólóban
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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 üveg-
művész, Dobesch Máté grafikusművész, E. Szabó Margit textil-
művész, F. Orosz Sára keramikusművész, Farkas Éva gobelin-
művész, Fábián Dénes Zoltán képzőművész, Incze Mózes festő-
művész, Katona Szabó Erzsébet textilművész, Keresztes Dóra
grafikusművész, Kókay Krisztina textilművész, Kun Éva kerami-
kusművész, 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. 

November 3-ig látogatható
Gödöllői Városi Múzeum, időszaki

kiállítóterem

A JÓ KORMÁNYOS. KÖRÖSFŐI-
KRIESCH 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 lebonyolítás-
hoz kapcsolódó dokumentu-
mok kerülnek bemutatásra.

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

Augusztus 19-25-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Augusztus 26-szept. 1-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. 
Tel.: 416-551.

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.

06-20/524-0340.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ÜGYELETEK

Művészetek Háza Gödöllő 
Belvárosi Jegyiroda
nyári nyitva tartása

2013. július 1-jétől augusztus 31-ig

Hétfő-péntek: 10.00-18.00

Szombat-vasárnap: ZÁRVA

Kis Antal, a 2. sz. választókörzet
önkormányzati képviselője

tájékoztatja a választókörzetében
élőket, hogy telefonszáma

megváltozott. 
Kis Antal új telefonszáma: 

28/533-226.

Gödöllővel kapcsolatos hírekről,
eseményekről tájékozódhat:

www.godollonettv.hu

Magyarország erdeiben a rendkívül
gyors felmelegedés, a kánikulai me-
leg és a csapadékmentes időjárás mi-
att fokozott tűzveszély alakult ki,
ezért a vidékfejlesztési miniszter az
erdőkre és fásításokra, valamint az
erdők és fásítások határától számí-
tott kétszáz méteren belüli területre
július 22-én átmeneti időszakra vo-
natkozó általános tűzgyújtási tilal-
mat rendelt el. A fenti időponttól
kezdődően tilos a tűzgyújtás a fel-
sorolt területeken a kijelölt tűzrakó
helyeken is, valamint a közút- és
vasút menti fásításokban, beleértve a
parlag és gazégetést is.

A miniszter felhívja az erdőben ki-
rándulók, a mezőgazdasági terüle-
teken dolgozók, valamint a közúton
és vasúton utazók figyelmét, hogy
égő cigarettát ne dobjanak el, azt
minden esetben oltsák el. Aki a tűz-
védelmi rendelkezéseket megszegi,
erdővédelmi bírsággal sújtható.
Az elrendelt tűzgyújtási tilalom 
visszavonásig érvényes.

*
Az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság összegyűjtötte a tila-
lommal kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat, továbbá az erdőterü-
leten és a szabadban történő tűz-
gyújtás szabályait.

Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet
gyújtani az erdőterületeken, vala-
mint a fásításokban és az ezek 200
méteres körzetén belül lévő külte-

rületi ingatlanokon. Ide értendők a
felsorolt területeken található tűz-
rakó helyek, a vasút és közút menti
fásítások, de tilos a parlag- és gaz-
égetés is.
A tűzgyújtási tilalom elrendelése és
annak visszavonása függ a meteo-
rológiai körülményektől, az erdőben
található élő és holt biomassza szá-
razságától és a keletkezett tüzek gya-
koriságától. A tűzgyújtási tilalomról
az érintett hatóságok a hivatalos
honlapjukon teszik közzé a tűzgyúj-
tási tilalomról szóló határozatot és
térképet, de erről az országos közs-
zolgálati média is tájékoztatást ad.
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról –
mint a jelenleg kihirdetett esetben is
– a www.erdotuz.hu weboldal, vala-
mint az onnan is elérhető szakmai
honlapok is tájékoztatnak, amelyek
ezentúl számos egyéb hasznos infor-
mációval is szolgálnak. Honlapja ki-
emelt helyén teszi közzé a hírt a ka-
tasztrófavédelem is.

A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől
a visszavonásig él! Az említett hon-
lapokon napi frissítéssel megtekint-
hető az aktuális állapot. A lakosság a
lakóhelye környékén található erdő-
területekről az erdészeti hatóság ál-
tal 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 védelem-
mel kapcsolatos feltételek biztosí-
tottak legyenek.
A kialakított tűzrakó helyen az aláb-
bi szabályok betartásával bárki rak-
hat tüzet, de számos fontos szem-
pontot figyelembe kell venni. A tűz
meggyújtása előtt a tűzrakó hely
környékét meg kell tisztítani a tűz
terjedését lehetővé tevő anyagoktól,
levelektől, faágaktól. Soha nem sza-
bad felügyelet nélkül hagyni az égő
tüzet, a még ki nem hűlt parazsat,
hamut. Fel kell készülni a tűz el-
oltására, ha feltámadna a szél, gon-
doskodni kell arról, hogy készen-
létben 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 el-
aludt, a hamura távozás előtt lehe-
tőleg földet kell szórni.

Az erdőgazdálkodási tevékenység-
hez kapcsolódó égetésre csak az er-
dőgazdálkodó vagy az erdő tulajdo-
nosa írásbeli engedélye birtokában
lévő személy jogosult. Nagyon fon-
tos tudni, hogy az erdőgazdálkodási
tevékenység keretében végzett ége-
tés alkalomszerű tűzveszélyes tevé-
kenységnek minősül, amelyet 24
órával a tevékenység megkezdése
előtt az illetékes tűzoltósághoz be
kell jelenteni. Védett természeti te-
rületen lévő erdőben, a kijelölt és a
kiépített tűzrakó hely kivételével,
tűz gyújtásához a természetvédelmi
hatóság engedélye is szükséges. 

FELHÍVÁS VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

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 (továbbiak-
ban: járási földhivatalnál) regisztrált földhasználó

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 meg-
előzően 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 ingat-
lan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás mini-
mális összegénél.

FIGYELEM! TŰZGYÚJTÁSI TILALOM!

Méhzárlat
Dr. Márton János hatósági állatorvos
határozatot adott ki, amelyben
augusztus 12-től zárlatot rendelt el
Gödöllő-Babatpuszta és Máriabes-
nyő 3-as főúttól északra eső köz-
igazgatási területére a mézelő mé-
hek nyúlós költésrothadása fertőző
betegség miatt. A zárlat a mézelő
méhekre, azok termékeire,valamint
a velük érintkezésbe kerülő ragály-
fogó tárgyakra vonatkozik.
A zárlat ideje alatt tilos a mézelő mé-
hek, termékeik, a velük érintkezésbe
került eszközök elszállítása, méhek
beszállítása. Vándorméhészek lete-
lepedése nem engedélyezhető. 
A községi zárlat alatt álló valameny-
nyi méhészet méhcsaládját – nyúlós
költésrothadás szempontjából – ha-
tósági állatorvosnak, vagy méhegész-
ségügyi felelősnek meg kell vizsgálni. 
Dr. Márton János hatósági állatorvos
2013. augusztus 14-én azonnali
hatállyal visszavonta a 
PE-07I/1/502-13/2013 iktatószámú
Gödöllő Város teljes közigazgatási
területére kiadott zárlat feloldásra
vonatkozó határozatot, mivel a ha-
tározat TÉVESEN került kiadásra. 
Tájékoztatása szerint a községi zár-
latot még nem lehet feloldani, mert
időközben újabb megbetegedés tör-
tént, így a zárlati idő meghosszab-
bodik!  
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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

Mindenkit szeretettel várunk! Tel: +36/70/262-1535

Csendes nyaralás, fürdőzés hétközben (hétköznap
hétfőtől-csütörtökig):
1500 Ft/fő /éjszaka, 5000 Ft/fő/4 éjszaka

Csendes nyaralás, fürdőzés hétközben, nagycsaládosok
előnyben (hétköznap hétfőtől-csütörtökig):
20.000 Ft/9fő/4 éjszaka

Hétvégi kikapcsolódás, fürdőzés (hétvége péntektől-va-
sárnapig):
2000 Ft/fő/éjszaka, 5000 Ft/fő/3 éjszaka

„Ereszd-el-a-hajam” partik, legénybúcsúk, vagy nagycsa-
ládos 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.

SZÁLLÁS RETRÓ KÖRNYEZETBEN,

MODERN FÜRDŐ A ZSÓRYBAN



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

+ Szeretném megköszönni mindazoknak,
akik drága jó fiamnak a temetésén részt vet-
tek, utolsó útjára elkísérték, és virágaikat
elhelyezték CSERESZNYE JÁNOS
emlékére. Édesanyja és a gyászoló család.

KÖZLEMÉNY

+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen
hetilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását
nálunk, mert ezt biztos elolvassák

INGATLAN

+ SÜRGŐSEN ELADÓ magasföldszinti
62m2-es, 2 szobás, erkélyes lakás Gödöllőn,
Kossuth L. utcában! Közös tároló van. I.ár:
10,9MFt. 20-772-2429

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

+ 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 

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

+ 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.em-i erkélyes, két és fél
szobás lakás! Iár:9.8MFt! 20-539-1988

+ Gödöllő központjában, újszerű tár-
sasházban 40m2-es, nappali+félszobás
2.emeleti lakás egyedi fűtéssel eladó!
Iár:11.9MFt. 20-539-1988

+ Eladó a János utcában 2 szobás, erkélyes
lakás Iár: 8.3MFt!! 20-804-2102

+ AKCIÓ Gödöllőn, a Szabadság téren
eladó 2 szobás felújított lakás Iár: 7.2MFt
20-8042102    

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

+ Eladó 2 szobás, erkélyes, délnyugati
fekvésű mfszi lakás Gödöllőn, garázzsal és
kertkapcsolattal Iár: 10.9MFt. Eladó nap-
pali+ 2szobás tégla, felújított lakás zárt kert-
tel Iár:9.9 MFt 20-804-2102  

+ SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban
100-180m2 családi házat vagy eladó telket.
20-944-7025 

+ Eladó! Gödöllő központjában újszerű,
kétszintes nappali+ két+fél szobás
újszerű lakás zárt parkolóval! Iár:18.9MFt!
20-539-1988

+ Eladó lakásokat keresek készpénzes
ügyfeleim részére (20)804-2102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+ Eladó Gödöllőn, Kossuth L. u.-ban, magas-
földszinten, teljesen felújított, nagyerkélyes,
nappali+2 szobás 63 nm-es lakás. I.ár: 12,9
m Ft. Érdeklődni: 06-20-91-94-870 

+ Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesi részen, egy
3 szobás, téglaépítésű családi ház, két
lakrésszel. 1000 nm-es telek, díszkert. Refer-
encia szám: 3726. I.ár: 22,9 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, egy csendes kertvárosi
utcában, egy 153 nm összterületű családi
ház. Nappali+4 és félszobás, két
fürdőszobás, igényes kivitelezésű, fűthető
szuterén résszel, két beállásos garázzsal,
díszkerttel. Referencia szám: 3731. I.ár: 38 m
Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

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

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

+ Eladó Gödöllőn, a Vasvári Pál utcában, egy
téglaépítésű, cirkófűtéses, alápincézett
lakóház, mely áll földszinten 2 szoba, konyha,
fürdőszoba, tetőtérben 1 szoba, tusoló.
Telek mérete: 630 nm. Referencia szám:
3719. I.ár: 22,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, a Százszorszép utcában
építési telek, előtte aszfalt úttal, 600 nm. Ref-
erencia szám: 3645. I.ár: 7,5 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, Fenyvesi részen az Alma
utcában egy építési telek, egy Erdért típusú faház-
zal. 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
+3620/9194-870 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
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn a Remsey körúton, egy 77
nm-es, nappali+2 szobás kertrésszel, cirkó
fűtésű társasházi öröklakás. Referencia
szám: 3681. I.ár: 22,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, a Kazinczy utcában,
csendes, belvárosi, téglaépítésű, 100 nm-es
családi ház. Referencia szám: 3720. I.ár: 15
m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllő csendes, nyugodt részén, szép
környezetben eladó egy 300 nm-es, 2 szintes
ház, 2800 nm-es telekkel. Nagyméretű
nappali, konyha, étkező, közlekedő, két
fürdőszoba, wc, és három tágas szoba. Az
emeleten található helységek 70-80%-os
készültségűek. Referencia szám: 3734. I.ár:
55 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ A Szentendrei szigeten, Horányban csalá-
di okokból áron alul eladó kellemes, csön-
des utcában 640m2-es szépen parkosított
telken kb. 30m2 faházzal nyaraló. Érd: 06-
30-5477-322 
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Keddenként 11-18 óráig

tartunk nyitva!

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.
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
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+ 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).

+ Eladó egy jó állapotú, 2 szobás, erkélyes,
62 nm-es magasföldszinti lakás Gödöllő
belvárosában a Kossuth Lajos utcában. Érd:
0670-2915-134 

+ CSALÁDI HÁZ eladó Gödöllőn a SZILHÁT
utca 25. szám alatt. Tel: 70/216-6808 

+ Gödöllőn amerikai konyhás, sarokkádas,
másfélszobás, parkettás, 44 nm-es, teher-
mentes lakás tulajdonostól eladó a város-
központban. A lépcsőházban 2 lift található.
Azonnal költözhető. Tel: 06-30-280-4591 

+ Eladó tulajdonostól a Palotakerten,
négyemeletes ház első emeletén egy 62 nm-
es, 2 szobás, felújított, parkra néző,
fűtésszabályzó szelepekkel beépített lakás
11,9 M Ft-ért. Tel: 06-20-956-3212 

+ Építési telek eladó Gödöllőn, Blahán
aszfaltos zsákutcában. Teljes közmű, 2000
nm, panorámás, ősfás, jó közlekedés. Iár: 18
millió. Tel: 06-20-4464-811 

+ Erzsébet királyné körúton eladó egy 61
nm-es, 2+1 félszobás távfűtéses lakás. Ár:
9,8 M FT. Érd: 06-20-341-9861 

+ 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 

+ Gödöllő Kertvárosban 78 nm-es, felújí-
tandó családi ház 200 négyszögöles (720
nm) telekkel eladó. Tel: 06-20-57-67-178 

+ 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, 117nm-es, amerikai kony-
hás, nappali +3 hálószobás, duplakomfortos,
garázsos, szélső sorházi lakás. Iár: 27,9 MFt.
Budapesti lakás a vételár feléig
beszámítható. Tel: 06-30-9566-190 

+ Zsámbokon 2,5szobás, felújított
parasztház eladó. Nagy udvar, kert, garázs,
kamrák. Víz, villany, gáz van. Fűtés: konvek-
torok+ kályhák. Óvoda, iskola a közelben, jó
közlekedés. Gyerekeseknek ideális.
Iár:8MFt. 06-70-389-8930 

+ Gödöllő Szőlő utcai 1+2 félszobás, 61 nm-
es, 2.em. konvektoros, légkondicionált lakás
eladó. Iár: 13,7 MFt. Érd: 06-20-241-0500 

+ Tulajdonostól eladó Gödöllő Királytelepen
garanciális 2012-es építésű sorházi lakás. 96
nm, 3 szoba + amerikai konyhás nappali +ház-
tartási helyiség +garázs +saját udvar.
Kondenzációs gázcirkó, csendes környék, jó
szomszédok. Miskolci ingatlan beszámítása
lehetséges. Iár: 22,5 MFt. Érd: 06-30-486-0665

+ Gödöllőn a Szőlő utcában magasföldszin-
ti, 1 + 2 félszobás lakás szépen felújítva
eladó. Tel: 06-28-414-966, 06-20-592-7606 

ALBÉRLET KIADÓ

+ 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.

+ szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

+ Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában
lakótelepi, erkélyes, távhő által fűtött, földsz-
inti, három szobás, bútorozatlan, azonnal
beköltözhető lakás kiadó hosszútávra. 40eFt
+ rezsi + 80eFt kaució. Érd: 06-20-572-0666 

+ 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 

+ Kiadó Palotakerten egyszobás, 46 nm-es,
bútorozott, 3.em. távfűtéses lakás 40eFt + rezsi
+ 2 havi kaució ellenében. Tel: 20/545-9429 

+ Gödöllőn, a Kazinczy körúton 2 szobás,
téglaépítésű, konvektoros lakás kiadó. Ár:
55eFt/hó. 2 havi kaució. Tel: 30/381-3505 

+ 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 belvárosában, csendes helyen, 2
szobás, 4.em. lakás szeptember 1-től kiadó.
Tel: 06-70-775-6914, 06-70-775-6912 

+ Családi ház egyetemistáknak, munkavál-
lalóknak vagy családnak kiadó egyetemhez,
vasútállomáshoz közel. Érd: 06-30-421-6644 

+ Kiadó a János utcában 4.em. kétszobás,
erkélyes, konvektoros, bútorozatlan lakás.
49eFt/hó rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel:
70/517-1370 Képek: www.janoslakas.fw.hu 

+ Belvárosban, egyetemhez közel 38 nm-es
lakás alacsony rezsivel, egyéni fűtéssel nem-
dohányzó párnak vagy egyetemistáknak
kiadó. Tel: 06-30-999-2362 

+ Egyszobás, összkomfortos albérlet kiadó
Gödöllőn. Tel: 06-20-226-3007 

+ 2 szobás, 2. emeleti bútorozatlan,
távfűtéses lakás hosszútávra kiadó. Tel: 06-
30-2977-040 

+ Gödöllőn, a Kazinczy körúton 60 nm-es, 2
szobás, gázfűtéses, klímával felszerelt lakás
kiadó. Tel: 06-70-249-4661 

+ Gödöllőn kiadó csendes környezetben,
külön bejárattal rendelkező, felújított,
amerikai konyha+ nappali, háló, nagy
fürdőszobás lakás autóbeállási lehetőség-
gel. 60eFt+ rezsi. Érd: 70/526-0174 

+ 2 szobás, 64 nm-es konvektoros fűtésű
lakás kiadó Gödöllő belvárosában, postával
szemben hosszútávra 50.000Ft/hó, 60.000
Ft kaució. Tel: 06-20-939-0797.

+ Gödöllőn jó közlekedéssel bútorozatlan 2,5
szobás, 70 nm-es, kertes családi ház
szeptembertől hosszútávra kiadó. 60eFt/hó +
rezsi. 1 havi kaució szükséges. 30/482-3447 

+ Gödöllő központjában felújított, 2 szobás,
csendes, redőnyös lakás bútorozottan
45.000,-Ft/hó + rezsi + 2 havi kaucióért
kiadó. Tel: 06-30-919-5970 

+ Családi házban igényes 72 nm-es, 2
szobás, bútorozott, gépesített tetőtéri lakás
kiadó. 75eFt/hó. 2 havi kaució. 30/579-7489 

+ Gödöllő központjában 32 nm-es, egyedi
fűtésű garzon terasszal, 2 havi kaucióval,
45.000,-Ft-ért kiadó. Tel: 06-309-617-621 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Kiadó üzlethelyiség Gödöllő bel-
városában, reális áron. Érd: 06 20 9 421-768

+ 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 iker-
ház egyik lakása. Iá: 33M, Tel.: 30-977-3140.

+ Gödöllőn a Szent János u. 5-ben a
Szolgáltatóház emeletén 58+30 nm-es helyi-
ség hosszútávra kiadó. Érd: 06-28-410-019 

+ 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 

+ Alvégen 50 nm-es ÉLELMISZER – VEGYES-
BOLTNAK berendezett üzlet kiadó. Más
kereskedelmi, szolgáltató tevékenységre is
alkalmas. Tel: 06-70-314-8389 

ÁLLÁS

+ Gödöllői éttermünkbe tapasztalt felszol-
gálót keresünk azonnali kezdéssel.
Fényképes önéletrajzokat a pizzamaxcaffe@
freemail.hu e-mail címre várjuk.

A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI
IRODA KINÁLATÁBÓL:

*Az Antal-hegy lábánál, csendes
zsákutcában nappali + 3 szobás,
220 nm-es, újszerű, elegáns csalá-
di ház, 1 szobás külön lakrésszel
2000 nm-es, ősfás parkosított
telken eladó. Irányár: 72 mFt.
*A Királytelepen két utcára
nyíló, 1262 nm-es, 22 m széles,
(30 %- a beépíthető) közmű-
vesített, megosztható építési
telek eladó. Iár:17 mFt.
*A központtól 2 km-re, szép ter-
mészeti környezetben, 4 lakásos
társasházban eladó egy 77 nm-es,
nappali+ 2 szobás, amerikai
konyhás, újszerű, földszinti lakás
teraszokkal, dupla garázzsal, tá-
rolókkal, kis előkerttel. Iár: 19 mFt.
*Szada és Veresegyház határán
2005-ben épült nappali + 3 szobás,
két fürdőszobás földszintes ház
garázzsal 912 nm-es, ősfás telken
sürgősen eladó. Irányár: 28,2 mFt. 



+ A MISSY Szépségsza-
lonba munkatársakat
keresünk az alábbi
munkakörökbe: MŰKÖR-
MÖS, PEDIKŰRÖS-
MANIKŰRÖS, női-férfi
FODRÁSZ, MASSZŐR,
TETO-VÁLÓ. 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 e-mail címre
küldött önéletrajzzal, fize-
tési igény megjelöléssel. 

+ Gödöllői üzletbe lottó
vizsgával rendelkező höl-
gyet felveszünk. Tel: 06-
70-279-8986 

+ FODRÁSZT, MŰKÖR-
MÖST keresek szeptem-
beri kezdéssel. Érd: 06-
70-280-2276 

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

+ ELEKTOMŰSZERÉSZ
végzettséggel munkatár-
sat keres ipari kazánok
forgalmazásával és
szervizelésével foglalkozó
Kft. Pályakezdők jelen-
tkezését is várjuk! Feltétel:
jogosítvány és erkölcsi
bizonyítvány. Önéletraj-
zokat a
thermotrade@hoval.hu e-
mail címre várjuk. 

+ Szolgáltató Szövetkezet
NŐI – FÉRFI FODRÁSZT
keres. Érd: 06-28-410-019

+ A gödöllői Táncsics Mihály úti Óvoda
felsőfokú óvodapedagógusi képzettséggel
rendelkező, határozott időre szóló
szerződéssel óvónőt keres. Érdeklődni a 20-
917-4555 telefonszámon lehet.

+ TAKARÍTÓNŐT és KERTI
GYOMLÁLÁSRA dolgozót belvárosi családi
házba. Jelentkezés kovatseva71@gmail.com
Részletes önéletrajz és referencia levelek
korábbi munkáltatóktól.

+ ÁRUFELTÖLTŐT KERESÜNK. Előny:
gödöllői, nemdohányzó. Érdeklődni a 06-70-
2722-334-es telefonszámon este 19 és 20
óra között. 

+ MŰKÖRMÖST, PEDIKŰRÖST,
MASSZŐRT keresek gödöllői szalonba. Tel:
06-30-268-2084 

+ Nappali tagozatos diákok figyelem!
Csomagolási és anyagmozgatási
munkalehetőségek egy gödöllői telephelyű
multinacionális cégnél. Jelentkezés a
munka@jokerdiak.hu e-mail címen vagy a 06-
28-451-999-es telefonszámon. 

+ Isaszegi varrodába önállóan dolgozni tudó
VARRÓNŐKET keresünk: 06-20-9809-108 

+ Friss nyugdíjas Eü dolgozó – empátiával,
szeretettel - gondozná, felügyelné: idős,
beteg vagy gyerek hozzátartozóját. Hét-
végén, ünnepnap is! Tel: 06-20-354-9688 

SZOLGÁLTATÁS

+ Magdi varróműhely őszi kínálata: Ovis
zsákok óriási választékban (pókember,helló
kitty,hercegnő,verda...). Cím: Gödöllő, Kos-
suth Lajos u. 26. Tel.:06-30-42-88-666 (Fen-
stherm Bemutatóteremben) 

+ Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok,
házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok
gépelését. Érd.: 30-851-8763

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szak-
fordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-
511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu 

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni
felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: 20/423-4828,
www.interiortrans.hu 

+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, ren-
des munka! Tel: 20/4-359-650 

+ KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés,
sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos,
megbízható munka rendszeresen és alkal-
manként is. Tel: 30/528-7777 

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-
SZERELÉS, új csatorna bekötés,
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek,
vízvezetékek felújítása, új szerelése,
kialakítása, locsoló, mérő tervezése,
beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek,
konvektorok karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229 

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér-
számfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent
István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380 

+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS,
lépcsőház és homlokzatfestés rövid
határidővel, kedvező áron, bútormozgatás-
sal, akár azonnali kezdéssel is, 28 éves sza-
kmai tapasztalattal. 20/325-4944 

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

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

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

+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg
burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari
kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650 

+ KÚTFÚRÁS! Lakossági házi vízellátásra,
öntözésre, mezőgazdasági, állattenyésztési
célra készülnek. Tel: 0670-633-5772

+ KERTTERVEZÉS, KERTÉPÍTÉS, kerti
tó – sziklakert építése, automata
öntözőrendszer telepítése. Referenciák,
garancia. Tel: 06-20-9449-154 

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

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

+ FODRÁSZ házhoz megy! Gyors,
kényelmes, megbízható. Női hajvágás: 1800
Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek
hajvágás: 600 Ft. Hívjon bizalommal!
70/280-2276

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

+ CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt beren-
dezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094 

14 Gödöllői Szolgálat 2013.   augusztus 21.



+ Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformál-
ható férfi munkát vállal. Bármilyen kerti munka,
földmunkák, kerítések készítése, javítások,
festések. Tetőjavítás, kőműves munkák,
csapadékvíz elvezetés. Fakivágás. 30/402-7276 

+ PARKETTÁS vállal hagyományos és sza-
lagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást.
Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, rec-
segés megszüntetése. Tel: 70/505-1177. 

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

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

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

EGÉSZSÉG

+ 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

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

+ FLABELOS mozgásterápiás készülék
Gödöllőn a Patak téri Szoliban. Bérleteink
2 hónapig érvényesek! A szoláriumban fül-
belövés, orr- és köldökpiercing készítés!
Nyitva: H-P-ig 9-20-ig, Szo: 8-13-ig. 06-28-
412-564 www.godolloiflabelos.hu,
www.godolloi.szolarium.hu 

OKTATÁS

+ Leendő kilencedikesek figyelem! Egy
hetes intenzív angol nyelvi és matematika fel-
frissítés aug. 26-30-ig. Max 5 fős csoportlét-
szám. További tanfolyamok, érdeklődés és
jelentkezés: toptan1999@gmail.com, 30-
224-75-63 matek: 30-908-4130.

+ Szeptembertől újra senior angol
nyelvtanfolyam kezdő, középkezdő, haladó
szinten. Beszédkészség fejlesztő és
felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő tan-
folyamok. További tanfolyamok, érdeklődés
és jelentkezés: toptan1999@gmail.com, 30-
224-75-63.

+ ANGOL nyelvtanfolyamok indulnak a Crea
Műhelyben felnőtteknek, gyerekeknek min-
den szinten, vidám, türelmes nyelvtanárral.
Részletek: www.crea.hu vagy 20/2939111 

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

+ FRANCIA nyelvoktatás
13 éves gyakorlattal,
felkészítés érettségire,
ORIGO, BME, TELC,
DALF, DELF nyelvvizs-
gákra, segítségnyújtás
iskolai problémák
esetén. Tel: 30-638-4947 

ADÁS~VÉTEL

+ Kíváló extraszűz olívao-
laj Toszkánából, 100%
olasz minőség eladó.
0,75liter 1800Ft. Érd.:
0630 8518 763

+ ELADÓ: színes TV,
gázkazán, radiátor,
nyomtató, bejárati ajtó.
Érdeklődni a 06-30-400-
4762-es telefonon. 

+ KÖNYVEKET,
K Ö N Y V T Á R A K A T ,
E X L I B R I S E K E T ,
PAPÍRRÉGISÉGEKET
VÁSÁROLOK. Tel:
28/412-230 

+ MINŐSÉGI, HASZ-
NÁLT GYERMEKRU-
HÁK a Ruhakuckó Bizo-
mányiban, a piac mellett.
Iskolai Erzsébet utalványt
elfogadunk. Cím:
Gödöllő, Szabadság út
5. brigibizo@gmail.com 

+ Jó állapotban lévő
f a g y a s z t ó s z e k r é n y
(59x55x130) eladó. Tel:
06-20-354-9688 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ AKKUMULÁTOR min-
den típusú gépjárműhöz
szaküzletünkben vagy
kiszállítással. Szolgálta-
tásaink: beszerelés,
bevizsgálás, töltés-
mérés, szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, új
akciók. Cím: Gödöllő,
Dózsa Gy. út 50. (Teme-
tővel szemben) 30/536-
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 kórus-
titkár: 06-20-5010-190 

+ Megbízható fiatal pár
eltartási szerződést köt-
ne Gödöllőn vagy környé-
kén. Tel: 06 70 312-5965

+ Társ- és partnerközve-
títés. Tel.: 20/9455-583.

+ 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: 
2013. AUGUSZTUS 27.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte:
Merényi Imréné, Palotakert 13.,
Antal Tamásné, Egyetem tér 1.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Szántó Péter, Csanak u. 22/a.,
Rusznák Melinda, Akácfa u. 31.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Pálmai Do-
rottya, Fűzfa u. 25. 
A Városi Mozi belépőjét 
nyerte: Lázár Illésné, Dány, Pesti
u. 6., Huszai Roxána, 2117, Isa-
szeg, Hétvezér u. 2/a.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Fischer György,
Batthyány L. u. 48., Babinszky Jó-
zsefné, Szabadság út 11. 


