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Hét pályázaton több mint 26 millió forintot
nyert a Gödöllői Városi Múzeum.

A kánikulai melegben minden nap megszervezték a
vízosztást a Gödöllői Lokálpatrióta Klub tagjai.

(4. oldal)

(6. oldal)

A Damjanich iskola pedagógusa, Kármán Katalin ezüstérmet szerzett a tájékozódási futók
szenior világbajnokságán.
(8. oldal)

IV. NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI TÁBOR

Még korszerűbb lesz

12 ország ifjúsága a békéért
Július 4. és 11. között immár negyedik
alkalommal rendezett Gödöllő Nemzetközi Ifjúsági Tábort Balatonlellén.
Az idei évben a gödöllői diákok mellett
8 testvérvárosból, Brandys nad Labem
- Stara Boleslavból (Csehország), Forssából (Finnország), Zywieczből (Lengyelország), Csíkszeredából (Románia),
Zentából (Szerbia), Dunaszerdahelyről
(Szlovákia), Valdemoróból (Spanyolország), Zhnagzhou-ból (Kína), valamint
2 partnervárosból, Beit Aryeből (Izrael)
és Szarajevóból (Bosznia Hercegovina)
érkeztek fiatalok. Mint eddig minden
évben, úgy most is a központi téma a tolerancia, egymás megértése, elfogadása
volt. A tábor szervezői fontosnak látják,
hogy a gyerekek már ilyen fiatalon megismerjék egymás kultúráját, tradícióit,
vallását, mert akkor a jövőben pozitívan
viszonyulnak egymáshoz, más nemzetekhez és a világhoz. Bár szinte mindannyian különböző nyelvet beszélnek, a

határoktól és nyelvtől függetlenül hamar
rájöttek, a problémáik mindenhol ugyanazok. A szervezők idén is érdekességekkel, játékos – ugyanakkor hasznos – feladatokkal készültek, amit a gyerekekből

megalakult 5 csoportnak (Happy Pink
Rainbow Unicorns, Choclat Rabbit Vampires, Lapsy, Potrencos, Honeybudgers)
kellett megoldani. A diákok belekóstoltak
az ENSZ munkájába, miután „létrehoz-

Mozi fejlesztések
ták a Fiatalok Egyesült
Nemzetközi
Szervezetét”. Megalakították saját békekonferenciájukat,
ahol játékos formában megtudták, mit
jelent a kiközösítés,
az előítélet, vagy a
megkülönböztetés.
A feladatokon keresztül ők maguk
voltak azok, akik
mindezeket elítélték és kompromiszszumot
sikerült
találniuk annak érdekében, hogy egy
szebb és békésebb világban élhessenek. A
játékos konferencia után elhangzott „kár,
hogy a világot nem gyerekek irányítják,
mert akkor nagyobb lehetne a megértés
mindenhol”. (folytatás a 4. oldalon)

A gödöllői városi mozi sok
szempontból különlegességnek számít a multiplexek világában, amiknek térhódítását
országosan is csak néhány kis
mozi élte túl.
Városunk filmszínháza azonban
– köszönhetően az elmúlt évek fejlesztéseinek – egyre népszerűbb,
szolgáltatását tekintve az élvonalba tartozik, ugyanakkor megtartotta családias hangulatát. A mozit
üzemeltető Reményi Richárd most
újabb fejlesztésbe kezd.
Szeptember 3-án bezár, és a hónap
végéig nem lesz látogatható a Gödöllői
Városi Mozi, ez idő alatt szerelik majd
be az országban elsőként a Dolby 7.1es hangrendszerét, ami első sztereó,
középső sztereó, hátsó sztereó, első
center és mélysugárzó (subwoofer)
hangszórókból áll.
(folytatás a 3. oldalon)
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Csak haladékot kaptak, azután jöhet a katasztrófavédelem

Még egy darabig elviszik a szemetet…
A vártnál egy-két hónappal tovább működhet a százezrek
szemetét szállító és kezelő,
gödöllői központú nonprofit
cég, a Zöld Híd Kft., amely júliusban azt közölte 300 ezer
ügyfelével, hogy szolgáltatási
területén már csak szeptember 1-jéig képes biztosan működtetni a szemétszállítást.
A gödöllői központú társaság azért
tudja a megjelölt időpontnál valamivel tovább ellátni a feladatát, mert
áfatartozására legutóbb részletfizetési lehetőséget kapott – erről Gémesi
György Gödöllő polgármestere nyilatkozott nemrég a hirado.hu-nak.
Úgy fogalmazott, jelen állás szerint
csupán a végjáték elnyújtásáról van
szó, mert tartós megoldás továbbra
sem látszik a súlyos anyagi helyzetben lévő Zöld Híd számára. Sőt,
nemrég az is kiderült, hogy feltehetően az utolsó lehetséges pluszforrásnak látszó pályázati lehetőségektől is elesnek.
A Földművelésügyi Minisztérium
vezetője, Fazekas Sándor júliusban
elutasította a Zöld Híd egyedi támogatási kérelmét. A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára,
Pogácsás Zoltán korábbi, pozitív
tartalmú állásfoglalását követően

pedig azt közölte, álláspontja szerint
a cég számára a társult települések
nem igényelhetnek pénzt a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási pályázaton.
Gémesi György szerint ezzel kilátástalanná vált a száz százalékban
önkormányzati tulajdonú nonprofit
társaság helyzete, amelyet törzstőke-emelés formájában több mint 600
millió forinttal kellene támogatni.
További súlyos probléma, hogy a cég
és a tulajdonos önkormányzati társulás nem tud félretenni pénzt a hulladékgazdálkodási eszközök pótlására,
a szemét hosszú távú biztonságos

kezelésére, a rekultivációra sem, miközben kötelező lenne a tartalékolás.
Ezekből a tételekből a cég elmaradása 1 milliárd forint felett jár. A helyzet akár a cég felszámolását, és az
EU-támogatás részleges visszafizetésének előírását is kiválthatja.
A Zöld Híd mellett több más önkormányzati szolgáltató is hasonló helyzetben van, ha nem tudják a feladatot
ellátni, a szemétszállítást a katasztrófavédelemnek kell majd átvennie.
Már jelenleg is országosan több mint
100 településen a katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű szolgáltató végzi a szemétszállítást.
jk

Július 29-én kézigránátot találtak a Zöld
Híd Régió Nonprofit
Kft. Kerepes, Ökörtelek-völgyi
telepén
a kézi válogatóban a
szelektív hulladék között egy fémdarabokat
tartalmazó műanyag
vödör alján. A gránát
elszállításakor derült
ki, hogy egy szovjet típusú F1 repesz kézigránátról van szó, amelynek gyújtórészét ugyan letörték, de maga a gránátban a töltet benne
maradt. Az esetet követően a Zöld Híd Régió Kft. felhívta a figyelmet
arra, robbanóeszközök és hasonló tárgyak hulladékba helyezése tilos,
bűncselekménynek számít, veszélyezteti a hulladék gyűjtését, válogatását, a kezelők testi épségét, valamint üzemzavart okozhat.

Jó példa a máriabesnyői gyerekektől

a buszmegállót festették
le, és tették barátságossá,
hanem a mellette lévő padokat és
asztalt is. A Virágos Máriabesnyőért Egyesület is csatlakozott
a kezdeményezéshez, ők biztosították a festéket és az ecseteket.
kj

A Klapka utca környékén élő gyerekek tették rendbe a buszvárót,
és az annak környékét, miután
valaki összefirkálta a korábban
szintén a helyiek által megszépített létesítményt. A fiatalok
(Momo Horváth, vagyis Hor-

váth Adél, Vidák
Tamás, Tratyik
Katinka, Dohnál
Gergely, Szoládi
Zsolt, Horváth
Attila (Horváth
Hooríi) nemcsak

A melegben is akad feladata a VÜSZI-nek
Hiába tombol teljes erővel a nyár, a
VÜSZI munkatársainak bőven akad
feladata, hiszen a kertészeti munkákat nem lehet halogatni.
A városi zöldterületeken folyamatosan végzik a fűvágást, valamint a
közterületek karbantartását, és az elmúlt hetekben megtörtént a padkák
takarítása is.
A növényvédelmi munkák között
kiemelt helyen szerepel a hársak,
platánok és a vadgesztenyék permetezése, amit augusztus 3-tól 17-ig
végeznek el.
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A felhasznált növényvédőszer: Decis Mega (rovarölő) 0,25 l/ha, Topas
100 EC (gombaölő) 0,3 l/ha
Tazer 250 SC (gombaölő) 1 l/ha,
Silwet (tapadásfokozó) 0,15 l/ha,
Csöppmix (tápoldat) 3 l/ha, Mospilan 20 SG (rovarölő) 0,2 kg/ha;
Élelmezés egészségügyi várakozási
idő: 21 nap
Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap
Méhekre veszélyesség: mérsékelten
veszélyes

Várhatóan augusztus 12-én 19
óra és 13-án 6 óra között, vagy
13-án19 óra és 14-én 6 óra között a Gödöllő 3-as főút – Testvérvárosok útja – Hunyadi János u.- Blaháné u.- Rét u.- 2104
sz. közút közötti szakaszon
túlméretes szerelvények haladnak át. Az esemény lezárást és
forgalomkorlátozást nem igényel,
fontos azonban, hogy a gépjárművezetők fokozott figyelemmel
közlekedjenek.

Felújítások a városi piacon

Évek óta tartó beázást szüntetett meg
a városi piac tetőzetének felújítása. A
július elején kezdődött munka csaknem egy hónapon át tartott a rendkívüli meleg miatt.
Az ötmillió forintba kerülő felújítás
során 11 nagyméretű, sérült üvegtáblát cseréltek ki az épület csarnok-

részének tetején, az ablakok elé új
párkányok kerültek, és folyamatosan
elvégezték a belső rész szükséges
festését, javításait is.
A munkálatokat úgy időzítették,
hogy az a piac működését ne zavarja.
A felújítást a múlt évi eredményből
fedezték.
jk

A Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársainak sikerült megtalálni
azt 18 éves mogyoródi fiatalt, aki 2015. június 19-éről 20-ra virradóan
mintegy 40 méter hosszan megrongálta a múzeum épületének külső
falát. A graffitizéssel okozott kár több, mint 250 ezer forint. A férfi a
cselekményt elismerte, és úgy nyilatkozott, szeretné az okozott kárt
megtéríteni.

A korszerű szennyvíztisztító telepek
környezetbarát létesítmények
Magyarország az európai uniós normákat figyelembe véve próbálja
megőrizni a természeti és környezeti értékeiket. Jó példa erre a gödöllői
szennyvíztisztító telep korszerűsítése,
amelyet európai uniós támogatás segítségével valósítottak meg, és a fejlesztésnek köszönhetően egy modern és
környezetbarát létesítménnyel gazdagodott a település.
„A szennyvízkezelés egyik legnagyobb problémája a kezelt vizet befogadó élővíz terhelésének csökkentése.
” – vázolta fel dr. Cserháti Mátyás
egyetemi adjunktus. „A tisztító telepről a kezelt szennyvíz általában egy
folyóba kerül egy adott ponton, ahol
lökésszerűen nagy koncentrációban
érheti a szennyezés az adott vízfolyást,
Gödöllő esetében a Rákos-patakot!” –
tette hozzá a SZIE-MKK Környezetbiztonsági és Környezettoxikológiai
Tanszék munkatársa.
Az egyetemi adjunktustól megtudtuk,
hogyha a szennyvíztisztító telep nem
tudja a főleg háztartási tisztítószerekből (mosószerek, szappanok, tusfürdők) származó foszforformák koncentrációját lecsökkenteni és az bejut az
élővízbe, ezáltal felborul az ökológiai
egyensúly. A szakértő elárulta azt is,
amennyiben a lakosság által használt
gyógyszerek, kozmetikumok, élelmiszeradalékok lebontása nem történik
meg, megjelennek a befogadóban és
ott a különböző élőlények életére káros
hatást gyakorolnak.
„A hazai szennyvíztisztító telepek jelentős részét a 80-as években létesítették, azóta mind a szennyvíz meny-
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nyisége, mind az összetétele jelentősen
megváltozott, ráadásul a telepek is
amortizálódtak. Szerencsére az EU
Vízkeret Irányelve és a hozzá rendelt
anyagi eszközök számos településen, így Gödöllőn is javulást hoztak.
A térségben a felújított gödöllői és az
új isaszegi szennyvíztisztító telepnek
köszönhetően a Rákos-patak vízminőségében is jelentős javulás következett
be 2015-től.” – mondta el dr. Cserháti
Mátyás egyetemi adjunktus.
Szerintetek a korszerűsített gödöllői
telep mennyiben fogja segíteni a környezet megóvását?
A különböző vízkezelési eljárásokkal
nagyon sok szennyezőanyagot képesek eltávolítani a szennyvízből, amely
nem jut be a Rákos-patakba. A fölösleges hulladék nem a természetes vizekbe kerül, nem iszaposodnak és nem
algásodnak el a folyóink és a tavaink.
Az ott élő állatok természetes élettere megmarad, nem betegszenek meg,
ill. pusztulnak el. Az iszapkezeléssel
pedig biogázt állítanak elő, amelynek
felhasználásával energiát nyerünk. Az
energia újrahasznosításával kevesebb
energiába fog kerülni a szennyvíz tisztítása és olcsóbb lesz a fűtés.
(Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 9. b. vegyész osztályának tanulói)
(x)
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Magyar települések a Westend-ben

Ismét Címerkiállítás

QR kódokon felül kiemeltek kinagyítva
87 címert, valamint külön határon túli településneveket, amiket egy rendező elv
köt össze. A játékban résztvevőknek azt

Gödöllő címere is megtekinthető a WestEnd City Centerben
megnyílt II. Címerkiállításon,
amit a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) együttműködésével rendeztek meg. A
Július 8-án megnyílt interaktív
tárlaton több mint 400 magyar
település címere látható. A kiállítás kísérőrendezvényeként
izgalmas, országos nyereményjáték is indult.

A szervezők a tavalyi címerkiállítás nagy
sikere után határozták el, hogy idén ismét
alkalmat kínálnak a magyar településeknek, hogy bemutatkozhassanak a Westend
City Centerben, ahol évente 20 millió ember fordul meg, akiknek valószínűleg nem
lenne alkalmuk személyesen ellátogatni a
kiállító településekre. Itt azonban a tárlat
látogatói nemcsak a címereket tekinthetik
meg, de a mellettük elhelyezett QR kódo-

kat okostelefonukkal leolvasva a település
múltjával, jelenével, turisztikai látványosságaival, programjaival, sőt a címerek történetével is megismerkedhetnek – mondta
Prosits Attila, a Westend City Center ügyvezető igazgatója nyitóbeszédében.
– Ahogy Magyarországnak a Szent Korona, úgy egy-egy településnek a címer
jelenti az identitás legfontosabb szimbólumát– jelentette ki Gémesi György a nyitórendezvényen. A MÖSZ elnöke elmondta,
tavaly a közel 300 kiállított címer melletti QR kódot 260 ezren töltötték le, s ez a
szám idén bizonyára még magasabb lesz,
hiszen most 400 fölé emelkedett a kiállított
címerek száma.
A kiállítás részeként egy országos nyereményjáték is indult, aminek lényege,
hogy a tablókon kiállított címereken és

kell kitalálni, hogy mi az, ami „összeköti”
ezeket a településeket. A játékban bárki
részt vehet, akár interneten keresztül is. A
WestEnd City weboldalán (www.westend.
hu) megtalálható a „Címerkiállítás nyereményjáték” blokk és a játék leírása, s innen
a játék online felülete is elérhető. Minden
játékban résztvevő egyúttal Lufthansa utalványt is kap.
A játék 2015. szeptember első feléig tart
és szeptember 18-án sorsolják ki a nyereményeket. A fődíj választható helyszínnel
két személyre szóló Lufthansa retúr repülőjegy Európába, ahová menetrendszerű
járata van a Lufthansanak. Emellett értékes
WestEnd vásárlási utalványok is szerepelnek a nyeremények között. A Címerkiállítás 2016 nyaráig látható a WestEnd City II.
jk
emeletén.

7.1-es hangrendszer és korszerűbb belső

Megelőzi a multiplexeket a gödöllői mozi

(Folytatás az 1.oldalról)
Ez még akkor is a jelenleginél tisztább hangzást nyújt
majd, ha a filmforgalmazók még az 5.1-es rendszerhez készített hanggal adják át a vetítésre szánt filmeket. Emellett
azonban más fejlesztésekre is sor kerül, ami jelentősen befolyásolja a filmekhez tartozó hangélményt, és egyúttal a
jelenleginél esztétikusabbá teszi a mozitermet. A falakról
lekerül a lambéria, a helyére hangszigetelő borítás, a plafonra akusztikus álmenyezet kerül. A jelenlegi betonpadló
is szigetelést kap, az ülések alá – amiken szintén elvégzik
a szükséges karbantartási munkákat – padlószőnyeg kerül.
Megújul a világítás is, ennek részeként elkészül a sorvilágítás, ami jelentősen megkönnyíti majd a helyek megtalálását. A még tökéletesebb filmélmény érdekében előrébb
hozzák a vásznat, amit új, íves keretbe helyeznek. Természetesen nem marad ki a felújításból az előtér sem, ez is megszépül, itt festési munkákat végeznek majd. A több, mint 10,5 millió forintos fejlesztést Reményi Richárd önerőből
valósítja meg. A nyitásra október 1-jén, október 9-én pedig a tervek szerint egy ünnepélyes „újra átadásra” is sor kerül.

a síntörések is Megelőzhetők Föld körüli pályáról

Úttörő űrakadéMia
Gödöllőn, az egyetemi kollégiumban rendezte meg a hét végén az első
Űrakadémiát a Magyar Asztronautikai
Társaság (MANT) a nemzetközi Space
Generation Advisory Council szervezettel együttműködésben. A 18-35 év
közötti résztvevők a társadalom széles
palettáját képviselték. Voltak közöttük
egyetemisták, közlekedésmérnökök,
villamosmérnökök, informatikusok, a
hazai űripari cégek képviselői, csillagászattal, fizikával, biológiával foglalkozó szakemberek és még bölcsész is.
Bacsárdi László, a MANT főtitkára
lapunknak elmondta, hogy a társaság
1994 óta szervez a középiskolások számára űrtáborokat, amelyeken az ezredforduló környékén már 100-120 diák is
részt vett. Az idén 33 táborozójuk volt
Sopronban. Úgy gondolták, érdemes
programot kínálni azok számára is,
akik ebből a korból már kinőttek. Így

született meg az Űrakadémia ötlete.
A négy nap alatt a résztvevők megismerkedtek az Európai Űrügynökség
(ESA) programjaival, új tudással gazdagodtak az űrből
történő földmegfigyelés, a
helymeghatározás és a navigáció, továbbá az űrcsillagászat és a Marskutatás témaköreiben.
Az űrtevékenység rengeteg
értékkel gyarapítja mindennapi életünket, szögezte le Bacsárdi
László. Ma már a leghétköznapibb alkalmazások közé tartozik a GPS használata vagy az időjárás előrejelzése.
Az Űrakadémián tartott előadásában
a Földmérési és Távérzékelés Intézet
képviselője például elmondta, hogy a
kolontári vörösiszap katasztrófánál a
gát süllyedését ki lehetett volna mutatni műhold felvételek alapján, csak

nem voltak erre erőforrások és senki
sem gondolt arra, hogy ezek a gátakat
figyelni kellene. Az űrből már ki lehet

mutatni a vonatsínek repedését is, tehát ha erre tudnának anyagiakat fordítani, akkor a síntöréseket meg lehetne
előzni.Az Űrakadémia résztvevői csoportmunkában dolgoztak ki ajánlásokat Magyarország számára arra, hogy
mint az ESA-ba hamarosan belépő
ország, az űrügynökség mely önkéntes
programjaiba érdemes csatlakoznunk a
közeljövőben.
lt

Iskolai felszerelések Laxenburgból
A testvérvárosi kapcsolatok
számtalan területen kínálnak
lehetőséget az együttműködésre a különböző intézmények, szakterületek között,
s ahogy az elmúlt években
nem egyszer megtapasztaltuk, arra is lehetőséget ad,
hogy segítséget nyújtsanak
egy-egy terület működéséhez. Ez alkalomból városunkba érkeztek adományok, Laxenburgból mintegy
négymillió forint értékben táblákat, íróasztalok kapott városunk, amik a tanévkezdésre kikerülnek a városi oktatási intézményekbe.
Az iskolai eszközök a VÜSZI közreműködésével érkeztek meg Gödöllőre, és
augusztus végén szállítják ki azokat az iskolákba.
bj

önállósulhat az állatorvosképzés

Gödöllő visszavárja a budai karokat
A felsőoktatási intézményrendszer átalakításának „teleregényében” éppen
a Szent István Egyetem sorsa látszik
megcáfolni Epheszoszi Hérakleitosz
gondolatát: „nem léphetsz kétszer
ugyanabba a folyóba”. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ugyanis július
végén azt javasolta (amiről már régóta
terjedtek az értesülések), hogy váljon
ismét a gödöllői székhelyű egyetem
részévé a 2000. évi alapításakor oda
már integrálódott volt Kertészeti és
Élelmiszeripari Egyetem három kara,
amelyek 2003-ban kiváltak a SZIE-ből
és azóta a Budapesti Corvinus Egyetem fakultásai. Persze, valahol mégis
igaza van az ókori bölcsnek, ugyanis
az államalapítás millenniumán első
királyunkról elnevezett intézménybe
olvadt Állatorvos-tudományi Egyetem
kari Csipkerózsika álmából ébredve
újra önállósulhat, a jászberényi pedagógiai fakultás pedig – a gyöngyösi
főiskolával közösen – az egri főiskola
felé tendálhat.
Az Élelmiszer-tudományi Kar, a Kertészettudományi Kar és a Tájépítészeti
Kar dékánjai augusztus elsején kiadott
közös körlevelükben így fogalmaztak:
„Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a
SZIE-vel való integráció előbb vagy
utóbb a gödöllői kiköltözést fogja jelenti, még akkor is, ha ma az államtitkárság azt kommunikálja, hogy a cam-

pus megmarad, hiszen nem való másra,
mint az itteni képzések folytatására.
Augusztus 5-én sajtótájékoztatót tartott
a SZIE vezetése az Ybl Miklós Építéstudományi Karon. Az erről kiadott
közlemény szerint a gödöllői egyetem
meggyőződése, hogy az agrárium, az
agrár-felsőoktatás és az abban érintett
hallgatók érdekét szakmailag és gazdaságilag a budai karok integrációja szolgálná leginkább. Ebben a változatban
hasznosulhatnának legjobban a SZIE
egyedülállóan széles agrárképzési portfóliójában és a budai karok által folytatott unikális képzésekben rejlő szinergiák. Tőzsér János rektor kiemelte,
hogy a SZIE mindenkor a komoly képzési hagyományokkal rendelkező, elismert szakmai teljesítményt felmutató
képzőhelyek fejlesztése és nem leépítése mellett lesz elkötelezett. Az egyetem
konvergencia régiókban (Békés megyében) meglévő kampuszai lehetőséget adnak az EU-s pályázatokon való
indulásra, amibe egy integráció esetén
a budai karokat is bevonják.
A rektor arról is szólt, hogy az integráció mellett a két egyetem által felállított
bizottság más verziót is vizsgál. A vizsgálatok eredményéről közös anyagban
fogják tájékoztatni a minisztériumot,
amely a bejelentések szerint augusztus
végén hoz döntést az átalakításokról.
tl
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IV. NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI TÁBOR

Idén Is CIVIL PIKnIK a CIVIL HÁZBan!

12 ország ifjúsága a békéért
(folytatás az 1. oldalról)
Az egyik különleges feladat során saját
videoklipet is készítettek a versenyző
csoportok a toleranciáról és a békéről.
Az idei évben is bemutatót tartott részükre a Magyar Vöröskereszt, aminek
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Civil

Tavaly augusztusban első alkalommal rendezte meg a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület vezetősége a jó hangulatú, kötetlen CIVIL
PIKNIK-et, melynek során lehetőség nyílt a kapcsolatok szorosabbá fűzésére, tapasztalatcserére és a 2014 májusában alakult ernyőszervezet munkájának megismertetésére.

lő Táncegyüttes vezetőinek segítségével. Az esték is eseménydúsak voltak,
ilyenkor mutatkoztak be a résztvevő
települések, aminek során kulturális és
gasztronómiai kalandozásra egyaránt
lehetőség nyílt. Az izraeli delegáció
péntek este Kiddusra (A szombat behí-

A rendezvény, melyen több mint 30 civil szervezet képviselője vett
részt, igen sikeresnek bizonyult; a város vezetése is megtisztelte
személyes jelenlétével.
A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület vezetősége hagyományteremtő szándékkal idén is nagy szeretettel várja az aktív gödöllői
szervezetek képviselőit augusztus 28-án, pénteken 17 órakor a
Civil Ház kertjében, hogy a szervezetek minél jobban megismerhessék egymás munkáját!
A tervezés érdekében előre is nagyon köszönjük, ha a részvételi
szándékot előzetesen a gdck.info@gmail.com email címen jelzi
minden kedves érdeklődő!

EnyHítő KortyoK

Vízosztás a főtéren

segítségével a résztvevők elsajátították az életmentés legfontosabb tudnivalóit. Tanultak magyar néptáncot is
Moussa Ahmed és Tóth Judit, a Gödöl-

vása az izraelita vallásban) invitálta a
tábor lakóit, melyen minden delegáció
örömmel vett részt. A diákok egy hét
után – idén is – fájó szívvel, de kelle-

mes élményekkel és új barátságokkal
gazdagabban tértek haza.
A program támogatására a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett Testvérvárosi Programok felhíváson a „Közös jövő” című pályázattal
800.000 forintot nyert Gödöllő Város
Önkormányzata.
pts

A táncban elmondott hitvallás
Különleges produkció részesei
lehettek a gödöllőiek szombaton
délután, a főtéren az Ad-Deum keresztény táncstúdió előadói adtak
műsort. A Texasból érkezett profi
táncosok magyarországi útjuk során a Megújuló Nemzedékért Alapítvány vendégeként látogattak el
városunkba. Speciális programjuk Isten szeretetét hirdeti, előadásukban a Biblia ihlette műveket mutattak be.
A kéthetes magyarországi tartózkodás során a hitvallás mellett a munkára is hangsúlyt helyeznek a táncosok,
ennek részeként a héten a Gödöllő Táncszínház tagjaival vettek részt közös programon.
jk

A gödöllői Természetfilm Fesztivál hajója is ott volt a PET Kupán
A 16 saját építésű PET hajó között a gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál hajója is részt vett a 3. PET Kupán,
azon versenyen, aminek célja, hogy PET
palackokból és egyéb hulladékokból készített hajóval tegyenek meg 100 km-t

a Tiszán, s a túra során összegyűjtsék a
folyóban lévő hulladékot.
A júliusban lezajlott eseményről Székelyhidi Tamás, a fesztivál főszervezője elmondta, tudták, hogy nem könnyű
a feladat, de, hogy milyen hatalmas
munka vár rájuk, az akkor vált kézzel-

foghatóvá, amikor elindultak és szembekerültek az ártérben felhalmozódott
szeméthegyekkel.
- A hajónkat vitte a lendület és a lelkesedés napokon keresztül, azt viszont már
a vízre szálláskor láttuk, hogy az elmúlt
két PET Kupán rutint szerzett
Kalózok tudnak valamit, és
nekünk van mit fejlődnünk,
másként csinálnunk amit jövőre meg is teszünk.
Esténként fáradtan, élményekkel és az összegyűjtött
műanyag szeméttel gazdagabban ültünk össze és tisztítottuk tovább a világot. Mert
ehhez elhivatottság kell, aki egyszer ráérez az ízére, és a saját két kezével tesz
a környezet megóvásáért, az folytatja, és
keresi a további lehetőségeket. Mi ezt
tettük, és tesszük továbbra is. A 2016os Természetfilm Fesztiválon, Gödöllőn
szeretnénk még több gyakorlati dolgot

megmutatni a fesztiválra látogatóknak,
annak érdekében, hogy legyen szó akár
a Tiszáról, akár az erdőkről, vagy az
egész bolygóról, mindenki megtalálhatja
a maga helyét és feladatát, hogy szebb,
tisztább és élhetőbb legyen a környezetünk.
A gödöllői csapat igencsak kitett magáért, hiszen a hét napos út során – ami
Vásárosnaménytól Cigándig tartott - két
alkalommal is első helyen végeztek a
szemétszedő versenyben.
Mint az a célban kiderült, összesen több
mint 30.000 PET palack, 2,5 tonna hulladék került ki a Tiszából, és kerül újrahasznosításra, s erre a sorsra jutottak a
hajók is, amik szintén a szelektív hulladékgyűjtőbe kerültek.
Mint megtudtuk, a csapatra most új feladatok várnak: készülnek a „következő
fordulóra”, azaz a jövő évi gödöllői természetfilm fesztiválra, és a következő
PET kupára.

Melegrekordok dőltek
meg az idei nyáron. Júliusban és augusztusban
is heteken át jóval 30
fok fölötti hőmérsékletet
mérhettünk. A kánikulai
napokon a Gödöllői Lokálpatrióta Klub tagjai a
déli órákban rendszeresen hideg ásványvízzel
segítettek elviselhetővé tenni a meleget azok számára, akik az utcán tartózkodtak. A főtéren naponta több száz palack vizet osztottak szét.

KÖR (KREISZ) PÁL EMLÉKÉRE
Életének 78. évében, súlyos betegség következtében júliusban elhunyt
Kör (Kreisz) Pál újságíró.
A hetvenes évek közepétől a kilencvenes évek elejéig napilapja volt
Gödöllőnek. Ha ezt a megállapítást valaki túlzásnak tartja, helyesbítek: napi gödöllői oldala volt a Pest megyei Hírlapban. Kezdetben
Gödöllő és Vidéke, majd Gödöllői Hírlap néven jelent meg a megyei
napilap városi és járási (később körzeti) melléklete. Ennek volt egyik
meghatározó szerkesztője, szerkesztőségvezetője Kör (Kreisz) Pál.
A kis redakció kezdetben a Kossuth Lajos utcában, majd a volt várkapitányi lakban, utoljára a jelenlegi Erzsébet királyné Szálloda épületében működött. Mivel kiadója és anyaszerkesztősége a fővárosban
volt található – s oda is indult minden nap a „futár” a megszerkesztett oldal kézirataival, továbbá az „előre” jelzetű, később tördelendő
anyagokkal –, a helyi szerkesztőség műhelye kisebb-nagyobb önállóságot élvezett a helyi közéletben.
A Gödöllői Hírlap is igyekezett betölteni a sajtó kritikai szerepét.
A jegyzeteiben, tárcáiban fanyar iróniával egyre markánsabb véleményt nyilvánító Kör Pál – mint sokan mások – üzemi lapnál, munkásból vált újságíróvá. A Csepel Autó Fényszóró című lapjától jött.
Gödöllőn pedig ő segített több kollégát erre az akkor igen nehezen
elérhető pályára.
A rendszerváltozás idején az újraindult Pesti Hírlap szerkesztője lett,
majd rövid időre főszerkesztő-helyettesként tért vissza a megyei laphoz. Évekig a Számadás című agrárpolitikai hetilap rovatvezetője,
utóbb a Családi Lap munkatársa volt.
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Háttérjátékosok
Az egyik bostoni híd lábánál
holtan találnak egy nőt, akinek nincsenek iratai. Csak néhány nap telik el, és egy másik
hídnál szintén egy női holttestre bukkannak, és a körülmények igencsak hasonlóak az
előző esetéhez. A rendőrség
és a sajtó szinte egymással
versengve igyekszik kideríteni, lehet-e összefüggés a két
eset között.
A gyilkosságok, és az épp a végéhez
közeledő választási kampány egyaránt lázban tartják a lakosságot. Azután egy másik nő holtteste is előkerül
az egyik híd alól…
Jane Ryland, a Chanel 11 egykori
sztárriportere épp ekkor kezd „új életet” a Boston Registernél. No, persze nem épp önként és dalolva teszi
mindezt, ám amikor a bíróság előtt
nem volt hajlandó megnevezni egyik
informátorát, és a csatorna ezért elveszít egy pert, a társaság megválik
tőle.
Jane nem túl lelkesen kezdi el új
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Kultúra

munkáját, de úgy érzi, kegyvesztett
újságíróként nem válogathat. Ám
hamarosan kiderül, a választási kampány igencsak bőséges és izgalmas
feladatokkal látja el, még akkor is, ha
„csupán” az egyik szenátorjelölt feleségével kell/ene interjút készítenie.
Először a feleség, azután egy másik
nő, aki szintén szenátor jelölt, majd
megint egy másik, egy ismeretlen nő,
kampányban rendszeresen felbukkanó szépség lesz Jane célpontja.

Eközben azonban újabb női holttestek kerülnek elő, s míg a bostoniak
a „hidas gyilkostól” rettegnek, Jane
rádöbben, hogy a gyilkosságok, az
elvesztett per és a kampány, valahogy kapcsolatban állnak egymással.
A titok nyitja pedig egy nő, akinek a
kilétét homály fedi.
Jane-nek és jó barátjának, Jake Brogan nyomozónak nem csak az öszszefüggésre kell rájönnie, hanem egy
olyan titokra is, ami jelentősen befolyásolná a választások kimenetelét.
Kideríteni való pedig bőven akad:
gyilkosságok, árulás, politikai csatározások, gáncsoskodás, átverés, és
fájdalom. Mély, soha be nem gyógyuló sebek, gyűlölet mozgatja az
eseményeket, amelyek sűrűjében
Jane is célponttá válik. Jelenléte és
a birtokában lévő információk egyszerre lesznek kellemetlenek egy
kétségbeesett gyilkos, és választásokat a háttérből mozgatók számára.
Jane és Jack egymás után göngyölítik fel a szálakat, ám azt álmukban
sem gondolnák, ki is áll az események hátterében.
(Hank Phillippi Ryan : A másik nő)
nyf

AJÁNDÉKKAL SEGÍTI A RÁHANGOLÓDÁST A TANÉVKEZDÉSRE A BAGOLY KÖNYVESBOLT.
MINDEN DIÁK, AKI AUGUSZTUS 17. ÉS SZEPTEMBER 30. KÖZÖTT 3000 FT- FELETT VÁSÁROL,
BAGLYOS FÜZETET KAP AJÁNDÉKBA. AZ AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG TART.

Koncert a testvérvárosban

EGY KIS NÁPOLY GÖDÖLLŐN

Fürdőzés olasz örökzöld dallamokban
Egymást akár több hete nem látott gödöllőiek találkoztak és köszöntötték egymást szeretettel a Gödöllői Királyi Kastély díszudvarát megtöltő közönség
soraiban vasárnap este, hogy a nyár hajrájában elsősorban olasz örökzöldek dallamaiban fürödjenek.
„Parlami d’Amore” címmel Domenico Menini

(tenor), a jelentős európai pódiumokon komoly sikereket
elért művész és zenész társai (M. Denis Biancucci zongoraművész, művészeti vezető, Danielle Vianello, nagybőgő
(baszusgitár) és Giorgio Murer, ütőhangszerek) vezettek
egy nagy utazást a napfényes Itáliába a hálás közönségnek,
ahogy a program ígérte, a barokktól napjainkig, derűsen és
izzó szenvedéllyel.
A koncert válogatás volt az olasz zenei paletta gyöngyszemeiből. Elhangzott többek között a Funiculi, Funicula, az
O sole mio, Verdi Traviatájából a Pezsgőária, a ráadásban
Bellini Norma című operájából Norma áriája, de Frank Sinatrát is megidézték a városunkban már másodszor fellépő művészek, akiknek köszönhetően valamennyien egy
kicsit olasznak éreztük magunkat ezen a mediterrán estén, amely élvezetes, kedvcsináló bevezetője volt a második
félév nyilván sokakat vonzó kulturális programkínálatának.
lt

A nagysikerű
beregszászi
fellépés után
felvidéki testvérvárosunkban,
Dunaszerdahelyen
adott koncertet
a nyáron a Gödöllői Szimfonikus Zenekar
kamara együttese.
Zenészeink a már hagyományos
Udvari Muzsika elnevezésű nyári zenei programon léptek fel,
ahová már második alkalommal
kaptak meghívást. Előadásukban
Vivaldi: a-moll hegedűversenye
RV356 (szólista: Juniki Spartakus hegedűművész), J.S. Bach:
G-dúr triószonáta 1-2. tétel (Ella
Beatrix és Gordos Éva fuvolaművészek és Soós Gabriella

Garczik Richárd koncert a máriabesnyői bazilikában
Augusztus táján rendszeres visszatérő
vendége a Máriabesnyői Nagyboldogaszszony Bazilikának Garczik Richárd fiatal orgonaművész, aki évek
óta megörvendezteti jótékonysági
koncertjével a közönséget. A jelenleg a stuttgarti Zeneakadémián tanuló
fiatal művészt idén augusztus 30-án
hallhatják. A 19 órakor kezdődő hangversenyen ez alkalommal Bach:a-moll
prelúdium és fúga BWV 543,

Schmücke dich, o liebe Seele BWV
654, Mendelssohn-Bartholdy:d-moll
orgonaszonáta Op. 65/6 (Choral - Andante sostenuto - Allegro molto - Fuga
- Finale), Franck: e-dúr korál, *Panis
angelicus és a-moll korál című művei
hangzanak el. Az est vendégművésze
Tótpál Szilvia operanénekes (szoprán) lesz.
A koncertre a belépés díjtalan, a bazilika azonban köszönettel fogad adomá-

nyokat az orgona karbantartására.
Garczik Richárd zenei tanulmányait a turai zeneiskolában kezdte, később
az aszódi Podmaniczky
Zeneiskolában
tanult.
2009 és 2013 között a
budapesti Bartók Béla
Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium

zongoraművész) Vivaldi: Négy
évszak - Nyár - (Juniki Spartakus) Albinoni: Adagio, és J. S.
Bach: h-moll szvit BWV 1067
kb. (Ella Beatrix) művei hangzottak el. A koncertmester Juniki Spartakus volt. A Gödöllői
Szimfonikus Zenekar hamarosan
újabb testvérvárosunkba látogat
el, augusztus végén Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav közönsége
hallhatja őket.
jk
tanulója, Elekes Zsuzsa növendéke
volt. 2013-tól 2014-ig a würzburgi
Zeneművészeti Egyetemen Christoph
Bossert hallgatója volt. 2014-től a
stuttgarti Zeneakadémia, Helmut Deutsch orgonaosztályának hallgatója.
Kivételes muzikalitása már kiskorában megmutatkozott, első zeneműveit
9 éves korában komponálta. 11 éves
korától 2013-ig az Aszódi Evangélikus Egyházközség, 2013-tól 2014-ig a
gerbrunni (Németország) Apostelkirche orgonistája volt.
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Város-Kép

„Gödöllő adott főpolGármestert Budapestnek…”
Ezt a hírt tudatta kilenc évtizeddel ezelőtt a Gödöllő és Vidéke.
A helybeliek nem lepődtek meg,
hiszen jól ismerték és tisztelték az
illetőt.
Ripka Ferencet szerette és ismerte
a gödöllői királykisasszony Mária
Valéria is (ezzel magyarázhatók
a királyi családról írt könyvének
hiteles információ), a néhány év
korkülönbség ellenére jó barátok voltak, egészen addig, amíg a
fiatalember, hogy tovább tanulhasson, Budapestre költözött.
Édesanyja akkoriban már egyedül
nevelte, ezért is vállalta a gimnáziumi években diáktársai tanítását,
élelmet a kapucinusoktól kapott.
Később egyetemi tanulmányai
(műegyetem jogi kar) alatt is dolgozott, különböző újságokba írt,
így pl. a Gödöllő és Vidéke című
lapba is. Megszervezte a gödöllői
honvéd- majd később, a királyné
halála után az Erzsébet-szobor létesítését szervezető bizottságot.

Fonyód-Bélatelepen ma is Ripka
bácsi fájaként emlegetnek egy kanadai nyárfát.
Könyveiben mindig szeretettel
emlékezett a Gödöllőn töltött napokra, évekre.
Gödöllő a királyi család otthona
című könyvét saját költségén je-

Munkásságának nagyobbik része
azonban Budapesthez köti, nevéhez kötődik az óbudai gázgyár
építése, eredményes tevékenysége
elismeréseként lett először a kormányzó kinevezése alapján budapesti kormánybiztos, majd 90
évvel ezelőtt Budapest főpolgármesterévé választották.
1925-től 1931-ig nagy megelégedésre látta el ezt a tisztséget, mégis
amikor lehetett nyugdíjba vonult,
de nem költözött vissza Gödöllőre. A Balaton szerelmeseként a
tóparton töltötte nyugdíjas napjait.

lentette meg 1896-ban, az előszót,
Jókai Mór írta.
1910-ben a szoboravatásra pedig
Erzsébet királyné Gödöllőn címmel adott ki füzetet. Bár sok intimitás tudója volt, de jó barátként
sem élt vissza híres és kedves játszótársa Mária Valéria és a család
titkaival!
Szabó Margit

Podmaniczky-díjjal tüntették ki
Szlávik Jánosnét
A Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) Podmaniczky-díjban részesítette Szlávik Jánosnét, a Gödöllői Királyi
Kastély Barátai Egyesületének vezetőjét. A
szervezet 1982 óta adja át a Podmaniczky
Frigyes (1824-1907) magyar politikusról,
íróról, a fővárosi közmunkatanács alelnökéről, a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagjáról elnevezett kitüntetését. A Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) minden évben az általa rendezett országos találkozó és szakmai
konferencia – aminek idén Vésztő adott otthont – alkalmával díjazza azokat a
magánszemélyeket és közösségeket, akik foglalkozásuktól, munkahelyi kötelezettségüktől függetlenül, vagy azt jelentősen túlteljesítve a legtöbbet tették épített
és természeti környezetünk, kulturális örökségünk értékeinek megismertetése, védelme érdekében.
Szlávik Jánosné évtizedek óta végez kiemelkedő közösségi munkát. A Gödöllői
Királyi Kastély Barátai Egyesületének vezetőjeként a barokk építészet gödöllői
reprezentánsának a lakosság széles körében történő megszerettetéséért, a helyi
civil kötődés és az értékmentő egyesületek közötti kapcsolatépítés elmélyítéséért
tevékenykedik. Könyvtárosi végzettségéből fakadóan szakértelemmel gondozza
Ambrus Zoltán (1861-1932) író gödöllői házát, helyszíni vezetésekkel és megemlékezésekkel igyekszik a író életét, munkásságát a helyi köztudatban elmélyíteni.

az utolsó nyári hónap

Augusztus

fél év alatt pályázatokon 26 millió
forintot nyert a városi múzeum
Hét pályázattal több, mint 26
millió forintot nyert el állami központi költségvetésből
támogatott pályázati forrásokból a város múzeuma. A
legtöbb támogatás az Emberi
Erőforrások Minisztériumától
érkezett, a múzeum látogatótereinek és kiállításainak megújítására.

A Kubinyi Ágoston Program keretében a múzeum 15 millió forintot kapott, amit a város további önrésszel
egészít ki. A program keretében a
múzeumban már megkezdődtek az
előkészületek: restaurálások, feldolgozások, hiszen például a pályázatra
már kész kiállítási forgatókönyvet
kellett leadni. Első ütemben, ezzel a
pályázati ciklussal a helytörténeti és
a gödöllői szecessziós művésztelep
tárlatai újulnak meg.
A helytörténeti kiállítás, amely jelenleg véget ér az 1930-as években, az
új koncepció szerint kibővül a rendszerváltásig tartó anyaggal, s mind
a helytörténeti, mind a szecessziós
egység interaktív, korszerűbb elemekkel gazdagodik.
A következő év feladata lesz, hogy a
többi kiállítási egységre vonatkozó

pályázatok is elkészüljenek, amellett, hogy a felújítási munkálatok is
sikeresen lezáruljanak.
Ugyancsak az Emberi Erőforrások
Minisztériuma támogatja a világítás
korszerűsítését, hiszen ma már alapkövetelmény a műtárgyvédelmi előírásoknak megfelelő LED-es világítás, amely nem roncsolja értékeinket.
Szintén műtárgyaink védelme érde-

kében fóliák kerülnek a kúriaépület
ablakaira a káros sugarak kiszűrése
érdekében.
Fontos
pályázati
eredmény a járásszékhelyi múzeumok támogatására
kiírt pályázaton elnyert 2 millió forint
támogatás is, amely
az óvodások múzeumlátogatását segíti.
A tavalyi évben példaértékű együttműködés kezdődött
meg a Gödöllői Városi Múzeum és
az óvodák között, amelynek keretében minden óvodából egy csoport
részt vehetett egy négy alkalmas
foglalkozássorozaton. Ezen a szecessziós művésztelep alkotóinak

életfelfogásával ismerkedtek meg
a gyerekek, természetesen a maguk
szintjén, hisz az óvodások szempontjából a művésztelep életfelfogásából
a legfontosabb a szépség- és családcentrikusság. Egész kisgyermekkortól beépítve a gödöllői és Gödöllő
környéki gyerekek életébe a művésztelep hagyományait a cél az, hogy a
mostani óvodás generáció már úgy
nőjön fel, hogy természetes ismeret
legyen számára, mekkora jelentőségű művészek éltek szülő- és lakóhelyükön, vagy annak közelében. Ez
a minisztériumi forrás lehetővé teszi,
hogy bővítsük és fejlesszük az óvodásoknak kínált foglalkozássorozatot.
Mindezek mellett a múzeum a Nemzeti Kulturális Alapnál is sikeresen
pályázott szakmai programok támogatására (Múzeumok Éjszakája,
Múzeumok Őszi Fesztiválja), illetve
szintén műtárgyvédelmi eszközök
beszerzésére, valamint idén először pályázott és kapott támogatást

az intézmény a Magyar Művészeti
Akadémiánál a régóta tervezett Körösfői-Kriesch Aladár tanulmánykötet és a művész összes fellelhető
művének gyűjteményes bemutatását
tartalmazó katalógus kiadására.
jk

Augusztus a nyár utolsó hónapja. A
többi hónaphoz hasonlóan többféle
népi elnevezése is van, Kisasszony
hava, Újkenyér hava, és Nyárutó
néven egyaránt találkozhatunk vele
a különböző kalendáriumokban, a
XVIII. századi nyelvújítók hévenes
néven jegyezték.

Augusztus az év nyolcadik hónapja a Gergely-naptárban, és 31 napos. Nevét a híres római császárról
Augustus Octavianusról kapta. Az,
hogy ez a hónap – különös módon
– a július után szintén 31 napos, annak köszönhető, hogy Augustus császár ugyanannyi napot akart, mint
amennyi a Caesarról elnevezett júliusban van.
Eredeti neve a római naptárban Sextilis, azaz („hatos”) volt, utalva arra,
hogy ez az év hatodik hónapja. Tévedésről nincs szó, az egykori római
naptár ugyanis márciussal kezdte az
évet. Az átnevezés során azért esett
erre a választás, mert ebben a hónapban halt meg Kleopátra.
A hónap számos jeles napja közül
kiemelkedik augusztus 15., Nagyboldogasszony, azaz Mária mennybevitelének napja, és augusztus 20.
államalapító Szent István királyunk
napja.
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Vigyázat, tűzijáték!
A Szent István napi ünnepséget hagyományosan tűzijáték zárja. A gödöllői rendezvényt várhatóan 21 óra 20 körül zárja a sokak által kedvelt és várt, a tervek szerint 10
perces látványosság. A tűzijátékot kísérő
hanghatások azonban a legtöbb kutyában,
macskában félelmet keltenek, gyakran előfordul, hogy a megrémült, megzavarodott állatok elszöknek.
Ez azonban könnyen megelőzhető, ha a tulajdonosok gondoskodnak arról, hogy kedvencük már a rendezvényt megelőzően biztonságos, zárt helyen tartózkodjon.
Ezért javasolt, hogy a kutyákat és a cicákat augusztus 20–án 20 órától kb. 22 óráig tartsák zárt helyen!

A haris nyerte a „2016 év madara” lakossági
szavazást
Lezárult az MME internetes szavazása
2016 év madaráról. A legtöbb szavazat
a harisra érkezett, ezért az Egyesület
ennek a madárnak, illetve élőhelyének
védelmével foglalkozik kiemelten a
jövő évben.
A június 25-től július 27-ig tartó szavazás alatt a választási lehetőségként
felajánlott három „láthatatlan tyúkra”:
a fürjre, a harisra és az ugartyúkra öszszesen 4.066 voks érkezett. A szakembereket alaposan meglepte a lakosság
döntése, mivel a legismertebb, ezért
első helyre jósolt fürj és a legextravagánsabb megjelenésű, ezért második
befutónak várt ugartyúk helyett a legismeretlenebb, legkevésbé látható faj
– a haris nyert.
Az MME által 1979-ben elindított „Év
madara” program célja és küldetése
olyan fajok vagy madárcsoportok és
élőhelyük társadalmi szintű bemutatása, melyek védelmében a lakosság
egészének vagy egyes csoportjainak,
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Folyamatosan figyelni kell, hogy ne
szaporodjon el a parlagfű!
Légi felderítést is végeznek a hatóságok annak érdekében, hogy a megyében található valamennyi parlagfűvel
fertőzött termőföldterületet felmérjék
és, hogy megakadályozható legyen a
növény súlyosan allergén pollenjének
levegőbe kerülése.
Köztudott, hogy a parlagfű pollenje az arra érzékenyeknél súlyos allergiás
megbetegedést válthat ki, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt feladat.
A termőföld használója, illetve tulajdonosa köteles az adott év június 30.
napjáig a parlagfű növényen a virágbimbó kialakulását megakadályozni,
és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani.
A földi felderítéseket június 30. napját követően kezdték meg a földhivatalok mezőgazdász munkatársai – elsősorban az előző évek tapasztalatai
és a bejelentések alapján összeállított – útvonalterv alapján. Ezt egészíti ki
a légi felderítés.
A parlagfű mentesítést és a mentesség fenntartására nem árt nagy
gondot fordítani, a fertőzött területek tulajdonosai/használói ugyanis
a fertőzött terület nagyságától függően 50 ezer forint és 5 millió forint
közötti bírságra számíthatnak.
Fontos tudni, hogy az irtás akkor a leghatékonyabb, ha nem csak levágják
a növényt, hanem tövestől eltávolítják.

A kánikulában létfontosságú
a madarak itatása!
2016-ban az agrár- és vadgazdálkodóknak, különösen fontos szerepe van.
A recsegő hangot hallató haris (a faj
latin tudományos neve is a hangutánzó
Crex crex) nemcsak a sík vidéki, de a
dombvidéki és előhegységi üde, magas
füvű rétek védett madara. Ez, valamint
hosszú távú vonuló viselkedésük fokozottan veszélyeztetetté teszik a fajt: a
gépi kaszálás egész fészekaljakat pusztít el, a mediterrán régió kíméletlen
madárvadászata (csak Egyiptomban

évi 9–14 ezer harist lőnek le és ejtenek hálóval csapdába) pedig a vonuló
egyedeket ritkítja folyamatosan.
A faj érdekessége, hogy elsősorban
szürkületkor és éjszaka „énekel”, amikor a jellegzetes recsegő hang a hidegebb, sűrűbb (különösen talajközelben) levegőben messzebb terjed. A faj
megismerésére - akár fülemülék éjszakája programmal összevonva - izgalmas túrák szervezhetőek országszerte.
mme.hu

Az embert próbáló hőségben belegondolni is rossz, milyen nehéz
lehet a sorsa az izzadni nem tudó,
a magukat csak lihegéssel hűteni
képes madaraknak (és kutyáknak)!
Éppen ezért nagyon fontos, hogy a
kánikulában a települési madarak
is folyamatosan hozzáférjen a vízhez – mondjuk a Madárbarát kerti
itatókban.

tén alakítsunk ki sekély parti részt.
• A talajszint fölé helyezett itatóknál, különösen az ablakitatók
esetében, figyeljünk a biztonságos
rögzítésre, a feldőlés, leesés elkerülésére.
• Még az 5-10 cm mély itatók vizébe is érdemes beletenni egy kinyúló ágat, nagyobb, lejtős oldalú
követ, ahol a madarak kényelme-

Bár az élelmes szomjazó madarak
a nyaralni kitett szobanövények
cserépalátétjéből is képesek inni,
ez messze nem a legtökéletesebb
megoldás, mivel a jó itató annyira
tágas, hogy abban egy fekete rigó
vagy balkáni gerle méretű madár is
meg tudjon fürödni.

sen és biztonságosan tudnak állni,
és szabályozni tudják fürdéskor a
vízmélységet.
• Az itatók vizét rendszeresen, általában naponta frissre kell cserélni,
illetve az elpárolgott vizet pótolni
kell.
• Hetente-kéthetente érdemes a
napi vízcserét megelőzően kitisztítani, algátlanítani az itatót.
• Lehetőleg akkora itatót használjunk (25-30 cm átmérőjű már
megfelelő), melyben egy feketerigó nagyságú madár is képes megfürödni.

Megkezdődött a gólyavonulás
Bár még sok helyütt fészekben a fiókák, de már a korai kelésű fiatalok egy
része elindult a telelőhelyek felé. Őket
az úgynevezett kajtár, 2.-3.-4. éves

költésbe még nem kezdett gólyák vezetik el Afrikába.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szakemberei,
idén 4 fiókát jelöltek meg GPS-GSM

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

adóval, mely segítségével
nyomon követhető a gólyák
útja a fekete kontinensre. Az
elsőként megjelölt és kirepült ipolyvecei
fióka, Garam
már július 30án megkezdte a vonulását. Másnap csapatával
átlépték a magyar-román határt Battonyánál
és a szomszédos Tornya
falu mellett éjszakáztak.
Augusztus első napján
pedig elérték a Déli-Kárpátokat és a
Karánsebeshez közeli Illópatakig jutottak. A másik 3 fiatal még a fészek
közelében tartózkodik, de hamarosan
ők is elindulhatnak. Bátony, Cseresz-

nye és Rimóc is már kirepültek, de
még naponta visszajárnak a fészekbe.
Közülük utóbbi a rimóci bekamerázott
fészkében meg is figyelhető. Az idei
száraz periódusokkal teli év viszont
nem kedvez a gólyáknak, így hamarosan minden már felkészült fiatal neki
indul a nagyútnak.
A gólyák és más jeladóval ellátott madárfajok vonulását a www.satellitetracking.eu oldalon követhetik nyomon az érdeklődök.
mme.hu

A kutyusokról érdeklődni lehet a +36-20/554-8450-es telefonszámon
vagy a krajczardori@gmail.com e-mail címen.

Mire ügyeljünk az itatók és madárfürdők kapcsán?
• A kisebb madarak számára veszélyt jelent az 5-10 cm-nél mélyebb víz, ezért itatónak ne használjunk mély, vízzel telt hordót,
konténert; kerti tavak építése ese-

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő

Augusztus 15-én
9-11 óráig:

Szombat, vasárnap: 10-19-ig

Kormos: Gödöllőn befogott
Topi: Apró testű szuka kutyus. Fé- ápolt, rendezett puli kan.
lénk, csendes apróság. Egy cicánál nem Pörgős, aktív. Szeretnénk megtanagyobb. Gödöllőn találták, reméljük, lálni a gazdiját, hátha csak elkódorgott.
hogy esetleg ráismer a gazdija.
Amennyiben nem, új gazdit keres.

Öcsi: Régóta Gödöllőn kóborló, 5 év
körüli kan kutyus. Gazdija lemondott róla.
Sajnos nem túl jól szocializált, így aki örökbefogadja annak sok szeretet és türelmet
kell adnia neki. De ő is megérdemli, hogy
szeressék!

Patika nyitva:

Dömi: Hatalmas, keverék ivartalanított, 1 év körüli kan. Végtelenül
kedves, pusziosztó, kutyus. Nagy mozgásigénye van, így kertbe ajánljuk, jó
erőben lévő gazdinak.

mme.hu

Szombat, vasárnap: 9-19-ig
Gödöllő, Faiskola u. 2.
Tel.: 06-30-943-9898

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Vaskó Márta állatorvos
Tel.: 06-20/991-3057
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lAbdArúgáS – hétvégén már bAjnoki, új edző A pAdon

Megyei I-es maradt a Gödöllő
Az elmúlt szezonban Nagy Dániellel a kispadon 11. helyen
végző GSK háza táján változások történtek a nyáron. Az augusztus 15-én rajtoló megyei
I. osztályú bajnokságot hazai
pályán kezdő, átformálódó
csapatot Szász Ferenc irányítja a jövőben.
Igen izgalmasan alakult a nyári szünet a klub háza táján, ugyanis augusztus első hetében derült csak ki,
hogy a papíron simán tagságot szerző Gödöllő marad-e az első osztályban vagy az újabb átszervezések és
visszalépések miatt kénytelen egy
osztállyal lejjebb, a megye kettőben
indulni.
A bizonytalanságot az okozta, hogy

az NB III-as szerepléstől visszalépett
a Veresegyház, valamit az egyik megye kettes bajnoktól, a Kisnémeditől
az elmúlt szezonban a megyei III.
osztályban szerénykedő Vasad indulási jogot vásárolt. Ezek a tények
gödöllői kiesést jelentettek volna, de
végül a szövetség nem adott indulási jogot az utóbbi csapatnak (tegyük
hozzá, hogy teljesen jogosan), így
megmenekült Szász Ferenc gárdája
és várhatja a hétvégi megyei egyes
rajtot. A nyári szezonban nem csak a
kispadon, de a keretben is történtek
változások. Nagy Roland és Oszvári Tamás Zsámbokra, Sipeki Attila
Hévízgyörkre, míg az elmúlt szezon
házi gólkirálya, Farkas Péter Bagra igazolt. Az érkezők oldalán csupa
fiatal játékost találunk. Rácz Márk

AtlétikA – 120. mAgyAr bAjnokSág

Öt arany, két ezüst, egy bronz
Öt arany-, két ezüst- és egy
bronzérmet nyert a GEAC atlétika csapata a 120. alkalommal
megrendezett magyar bajnokságon, amelyet az elmúlt hétvégén Székesfehérváron rendeztek meg.
A gödöllői atléták közül ezúttal is Karlik Pál tanítványa, Kaptur Éva teljesített a legjobban. A gödöllői sprinter 100
(11,87 mp-es idővel) és 200 méteren
(24,65 mp), valamint a 4x100-as váltó
tagjaként aranyérmet nyert, (46,37 mp)
míg a 4x400-as váltóval a dobogó második fokára állhatott fel.
Szintén az első helyen ért célba és lett
országos bajnok Kovács Zoltán 400

méteren (47,45 mp-es idővel, edző: Karlik P.), míg a 4x400-as váltó tagjaként
ezüstérmet szerzett. Az ötödik gödöllői
aranyat Juhász Fanni nyakába akasztották, aki rúdugrásban lett ob-győztes
4 méteres ugrásával (edzője Szörényi
István, Karlik P., Boris Volkov).
A már említett női 4x100-as váltóban
Kaptur mellett Répási Petra,
Budai Alexandra és Baráti
Patrícia alkották a GEAC csapatát, míg a 4x400-as váltóban
a háromszoros bajnoknő mellett Répási, Torma Evelin és
Koczkás Dóra alkották a váltót. A férfiaknál Kovács mellett
Mucsi Róbert, Takács Ákos
és Kámán Balázs képviselték

röplAbdA – megemlékezéS SzéplAki iStvánról

Gyászol a gödöllői röplabda
Gyászol a gödöllői röplabda
társadalom és a magyar röplabda sport is, miután súlyos,
hosszan tartó betegséget követően, július 21-én életének
64. évében elhunyt Széplaki
István, a Gödöllői Röplabda
Club volt elnöke.
Széplaki István 1952. április 18-án
született. 1971-ben nyert felvételt a
Gödöllői Agrártudományi Egyetemre, ahol 1976-ban kapott diplomát
növényvédő szakon. 15 évvel ezelőtt,
2000-ben lett az akkor Architekton
Gödöllői Röplabda Club elnöke. Vezetése alatt jutott fel a csapat a legmagasabb osztályba. A jövő csapatának
kialakításában az egyesület új veze-
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Sport

tése fontos szerepet szánt az utánpótlás nevelésnek, amiben nagy szerepe
volt Széplaki Istvánnak is.
A klub stabilitását és működését teremtette meg regnálása alatt és ugyan
megromlott egészségügyi állapota
miatt a fáradhatatlan szervezőmunkát
nehezítette a gyógyulásra fordított
idő, de erejéhez mérten továbbra is az
egyesület mellett maradt és segítette
szakértelmével az új elnököt, Árpás
Gézát.
A gödöllői klub mellett a Magyar
Röplabda Szövetségben is számíthattak munkájára. Széplaki István mindig gondját viselte a gödöllői utánpótlásnak, a körülbelül 150 röplabdás
kislánynak és az újabban szárnyukat
bontogató fiúknak is. Igazi társadalmi

kapus és Milkó Dániel a váci, Kékesi Alex a Vasas utánpótlásából,
valamint Maródi György és Dolhai
Máté Isaszegről igazolt a GSK-ba.
-ttA Gödöllői SK őszi, hazai
mérkőzései (Táncsics Mihály úti
Sportcentrum):
Augusztus 15., szombat 17:00:
Gödöllői SK – Nagykőrösi Kinizsi
Augusztus 29., szombat 16:30:
Gödöllői SK – Tura VSK
Szeptember 6., vasárnap 16:30:
Gödöllői SK – Takony SE
Szeptember 19., szombat 16:00:
Gödöllői SK – Halásztelek FC
Október 3., szombat 15:00:
Gödöllői SK – Nagykáta SE
Október 17., szombat 15:00:
Gödöllői SK – Vecsés FC
Október 31., szombat 14:30:
Gödöllői SK – Üllő SE
November 14., szombat 14:00:
Gödöllői SK – Dabas-Gyón FC
a 4x400-as ezüstérmes váltót.
Bronzéremből is jutott egy a gödöllői
műhelynek, méghozzá Répási Petra jóvoltából, aki 100 m gáton lett harmadik
13,96-os idővel.
Ugyan nem a dobogón végeztek, de
szintén elismerésre méltó a 100 gáton
6. helyen célba érő Ajkler Eszter, valamint a 7. helyen végző Renner Luca
teljesítménye, aki magasugrásban indulva érte el 172 cm-es ugrásával ezt az
eredményt.
-to-

Gödöllői ezüst Svédországból
Szenzációs eredményt ért el
a gödöllői Kármán Katalin (a
fotón balra), aki a július 30. és
augusztus 2. között, a svédországi Göteborgban megrendezett tájékozódási futók Szenior
világbajnokságán a hölgyek
55 év alattiak mezőnyének rövidtávú (2530 méteres távon)
számában a második helyen
végzett.
Az eseményre 3216 nevezést regisztráltak 38 országból. A legnagyobb nevezői
létszámot adó országok természetesen
az északiak lettek: Svédország 646,
Finnország 626, míg Norvégia 384 fővel regisztrált a vb-re. A legnépesebb
kategória mindkét nemnél a 65-ös korosztályé; a férfiaknál 385, a nőknél 212
indulóval. Hazánkat 27 fő képviselte,
legalábbis ennyien indultak magyar
klub színeiben (itt ugyanis klubszínekben indulnak a versenyzők).
A rövidtávon előbb a selejtezőket, majd
a döntőket rendezték Göteborg Eriks-

munkása volt Gödöllő sportéletnek is,
így nem meglepő, hogy 2015 februárjában Gödöllő Sportjáért kitüntetésben
részesítette a Gödöllő város önkormányzata. Széplaki Istvánt a családi
kriptában, a Győr-Moson-Sopron megyei Gyarmaton helyezték örök nyugalomba.
-Körösfői László
TEVA-Gödöllői RC
elnökhelkyettes-

A nevezési határidő: augusztus 25.
Nevezés és nevezési díj: ENTRY-n
keresztül; 16 éves korig és 65 év felett 600 Ft/fő; minden más kategóriában 900 Ft/fő, sorsolás után és a
helyszínen a szabad helyekre 300 Ft
felárral.
További információk: ifj. Kiss
György +36/20-468-34-27, e-mail:
kissguriga@gmail.com

berg nevű városrészében, gyakorlatilag a tenger partján. A selejtezőből 15
magyar versenyző jutott az A döntőbe,
köztük Kármán Katalin, aki végül a
81 fős mezőnyben a dobogó második
fokán végzett, úgy, hogy a pálya középső harmadában még az első helyen
állt. Mellette a magyarok közül öt női
és egy férfi versenyzőnknek sikerült az
első húszba kerülnie.
A normál távon négy magyar került be
az A döntőbe a selejtezőket követően,
természetesen a gödöllői Damjanich
János Általános Iskola pedagógusa is
a döntő mezőnyének résztvevője volt.
Kármán Katalin a 10. legjobb idővel ért
célba korcsoportjában a 4420 méteres
távon. (Fotó: Molnár Gábor)
-tl-

lovASSport – 37. FogAthAjtó ob
Lázár Vilmos: A tizenötödik bajnoki arany
Lázár Vilmos 15. magyar bajnoki címét nyerte meg az augusztus első hétvégéjén, Izsákon
megrendezett kettesfogat-hajtók 37. országos bajnokságán.
Az ob egyben az utolsó válogató verseny is volt a szeptemberben, Fábiánsebestyénben megrendezésre kerülő
világbajnokság előtt. Tóth Tamás
szövetségi kapitány vb-kerete a következő: Lázár Vilmos (a képen), Lázár

tájFutáS – peSt megyei nyílt rövidtávú bAjnokSág
Augusztus 29-én, Gödöllőn
rendezik meg a Pest megyei
nyílt rövidtávú bajnokságot.
A megyei szövetség mellett a
Kirchhofer SE szervezésében
lebonyolításra kerülő verseny
helyszíne az Alsópark lesz.
Az egyfordulós, egyéni rövidtávú
regionális rangsoroló tájfutóversenyt
12 kategóriában rendezik majd meg.

AtlétikA – Szenior világbAjnokSág, göteborg

Zoltán, Osztertág Kristóf, Osztertág
Márk, Ifj. Dobrovitz József, Kákonyi Norbert, Hódi Károly és Ifj. Simon József.
-li-
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Ajánló

A GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI
MŰHELY
NYITVA TARTÁSI RENDJE:
2015. AUGUSZTUS 20.
(CSÜTÖRTÖK)
ÁLLAMI ÜNNEP
ZÁRVA
2015. AUGUSZTUS 21.
(PÉNTEK)
ZÁRVA
2015. AUGUSZTUS 22.
(SZOMBAT)
NYITVA
2015. AUGUSZTUS 23.
(VASÁRNAP)
NYITVA

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában
KERTTÖRTÉNETEK című képzőművészeti és
iparművészeti kiállítás látható.
A Polgármesteri Hivatal falain (Főtér, Szabadság tér 7.) megjelenő művek eredetiben láthatók
a GIM-Ház kiállítótermében, a kertben kortárs
kiállítási installációt tekinthetnek meg az érdeklődők.
Kiállítók: Aknay János, Anti Szabó János, Bajkó
Dániel, Dréher János, F. Orosz Sára, Fabókné
Dobribán Fatime, Fábián Dénes Zoltán, Farkas Éva, Incze Mózes, Katona Szabó Erzsébet, Kovács Gabriella, Kis-Tóth Ferenc, Kun Éva, Olajos György, Orosz István, Pannonhalmi Zsuzsa, Szőcs Miklós Tui,
Szűcs Barbara Eszter, Varga Melinda, Veres Enéh Erzsébet
A kiállítás a „Művészetek kertje” tematikus év programja.
A kiállítás a GIM-Házban megtekinthető 2015. október 25-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18
óráig, előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is
GIM-Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15-17. Tel/fax 28-419-660
e-mail gimhaz@invitel.hu www.gimhaz.hu
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Közérdek

HELYREIGAZÍTÁS
A Gödöllői Magazin 2015-ös nyári számában a
„Faust utazásai a Glóbuszon, avagy a gödöllői
hipervándor” c. interjúnkban Faust Zsolt Ars
Poeticaja nyomdai hiba miatt nem pontosan
volt olvasható. Az általa vallottak így hangzanak:
„Az utazás csak akkor válik igazán utazássá,
amikor magunkon is megtapasztaljuk, érezzük és átéljük azt a világot, ahol járunk. Az ott
élőkön keresztül látjuk, ahogy mások élnek. A valóságot, az örömöt, a szenvedést, a fájdalmakat, a nélkülözést ott helyben éljük meg az ottaniakkal együtt. Ekkor talán megérthetjük
a világot. Ekkor megszűnnek a határok, mert rájövünk, hogy tulajdonképpen mindenhol
egyről kellene szólnia az életnek, csak egyről: a szeretetről. És ha kinyitjuk a szívünket,
akkor bárkivel, bárhol együtt tudunk mosolyogni, nevetni, örülni, sírni és fájni. Még a világ
legeldugottabb helyén is. És ez így jó, mert: One World, One Love! Köszönöm, Bob Marley!
A múlt elmúlt, a jövő még nem történt meg. A jelenben élsz, és ez a jelen fogja megírni a
jövődet. Minden csak rajtad múlik.”
Faust Zsolttól a nyomdai hiba miatt elnézést kérünk.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Augusztus10-16-ig:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Augusztus17-23-ig:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 28/430-856, +36-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 28/525-212, +36-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 28/410-653, +36/30-331-8822.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
+36/30/621-2522

FELHÍVÁS – PIAC

Tájékoztatjuk a tisztelt vásárlókat, hogy a Gödöllői Városi Piac augusztus 20-án (csütörtök) zárva tart.
Augusztus 21-én (péntek) a szokásos nyitva tartás szerint 6-18 óráig, augusztus 22-én (szombat) szintén a
szokott időben, 6-13 óráig várjuk a kedves vásárlókat.
Gödöllői Piac Kft.

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ BELVÁROSI JEGYIRODA NYÁRI NYITVA TARTÁSA
2015. július 1-től augusztus 30-ig (hétfő-péntek) 10.00-18.00 szombat-vasárnap: ZÁRVA
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Mozaik

Az ErzsébEt Királyné
éttErEm és Kávézó
(2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 2.)

pincér-felszolgáló
pozícióba, legalább középfokú végzettséggel,
több éves felszolgálói tapasztalattal és
magabiztos angolnyelvtudással
rendelkező munkatársat keres.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
info@erzsebetkiralnyeetterem.hu emailcímen
vagy személyesen lehet.
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Mob.: +36/30-952-9987
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Hirdetésfelvétel!
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.

Ny: 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.
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+ Extra terasszal rendelkező Új építésű I.emeleti lakás a belvárosban eladó
300EFt-os nm/áron 80nm-esek nappali+ 2szobás, gardróbos, udvari kocsibeállóval, tárolóval! 20-772-2429

+ Eladó Aszódon a Falujárók útján 3
emeletes, téglából épült házban egy
52nm-es, 3. emeleti, konvektoros,
igényesen felújított luxuslakás, beépített konyhabútorral, konyhai gépekkel. I.á.: 9,2 mFt 20-919-4870

+ 4 szoba+ nappalis, alápincézett,
garázsos családi ház 900nm-es te- + (3842) Eladó Gödöllőn az Erzsébet
lekkel eladó rögesi részen. Iár: 28MFt park közelében a Körösfői utcában
egy 2szobás teljesen felújított ikerház
20-772-2429
külön utcai bejárattal, hozzá tartozó
+ Sürgősen eladó Gödöllőn kertvá- kis kerttel, borospincével, terasszal,
ros központ közeli legkeresettebb ré- sok-sok örökzölddel telepített. Az udszén 1 szintes, 90nm-es családi ház varban téglából épült kerti szauna,
450nm-es telken 18,4M-ós i.áron 20- mosdóval, zuhanyzóval + kemence.
772-2429
I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870
+ Harasztban, sorházi, 119m2-es la- + (3899) Eladó Gödöllőn a Tábornok
kás, garázzsal, teraszokkal eladó! utcában egy 60nm-es, 1,5 szobás,
Iár:24.9MFt! 20-539-1988
földszintes, vegyes építésű, száraz la-

+ Eladó Gödöllőn az Erdőszél utcában egy 30nm-es téliesített összkomfortos faház 800nm-es telken. Víz,
villany, gáz a házba bevezetve, a ház
alatt pincehelység található. I.á.: 11,9
mFt 20-919-4870
+ Eladó a gödöllői kastély mögött
Török Ignác utcában egy 60nm alapterületű, 2szobás(bővíthető) kis családi ház 239nm-es
, közművesített,
gyümölcsfás telken. I.á.: 13,2 mFt 20919-4870

+ (3623) Eladó Gödöllőn a Perczel
Mór utcában egy nappali+2szobás
szuterénes igényesen kialakított lakóház, kerti medencével, nagy teraszszal. A szuterénben több funkcióra alkalmas helységgel. Örökpanorámás,
kóépület
370nm-es
telken.
I.á.:
11,9
déli fekvésű kilátással. I.á.: 27,5 mFt
+ Királytelepen jó közlekedésnél
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
20-919-4870
1100nm-es telken 75nm-es 2szo- mFt 20-919-4870
+ Mély fájdalommal tudatjuk mind- ba-konyha-étkezős, alápincézett koc+ (3897) Eladó Gödöllőn a Palotaker- + Eladó a gödöllői kastély mögött a
azokkal, akik ismerték és szerették, kaház 14,9M-ós i.áron sürgősen elti 4emeletes lakótelepen egy 44nm Lovarda utcában egy 135nm alapterühogy drága Édesapánk, testvérem, adó. 20-772-2429
alapterületű magasföldszinti 1szobás letű, földszintes, nappali+3,5szobás,
SZÉPLAKI ISTVÁN, életének 64. évéigényesen felújított öröklakás új gépe- duplakomfortos családi ház 1013nmben, méltósággal viselt, súlyos beteg- + Kastély mögötti központ közeli résített konyhabútorral, beépített szek- es telken 60nm-es melléképületekség után 2015. július 21-én elhunyt. szen összközműves építési telek eladó
kel. I.á.: 23,5 mFt 20-919-4870
rénnyel. I.á.: 10,5mFt 20-919-4870
Végakaratának megfelelően hamvait csendes mellékutcában 20-772-2429
a gyarmati temetőben helyeztük örök + Fenyvesben, 530m2-s telek széles + (3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné + (3905) Eladó Mogyoródon egy két
nyugalomra 2015. augusztus 3-án. utcafronttal eladó! Iár:7.7MFt! 20- úton egy 81nm-es 2szobás téglaépí- generációs 2nappali+5szobás, dupHálás szívvel köszönjük mindazok- 539-1988
tésű lakóház konvektoros fűtéssel lakomfortos, téglából épült, szép
nak, akik utolsó útjára elkísérték és
1182nm-es telken. A tetőtér beépíthe- megjelenésű családi ház 1000nmsírjára a megemlékezés virágait elhe- + Eladó két szobás erkélyes felújított tő. A ház keskeny, ezért a keresztben es telken. Az ingatlan tartalmaz szulakás Gödöllőn a belvárosban Iár: lévő gerendák miatt az összes belső terént, melyben 2 helység található,
lyezték. A gyászoló család
11.5 MFt (20)804-2102
fal kiüthető és tetszés szerint átren- amik bármely funkcióra alkalmasak.
dezhető,
ha nem megfelelő a mostani Az ingatlan 2lakásos társasházzá ala+ Központ közelében, téglaházban,
KÖZLEMÉNY
harmadik emeleti 52m2-es kétszo- elrendezés. I.á.: 20 mFt 20-919-4870 kítató oly módon, hogy a földszinti lakáshoz tartozik 2szoba, mosókonyha,
+ Tájékoztatjuk kedves hirdetőinket, bás, konvektoros erkélyes lakás, ga- + Eladó Szadán a CBA-val szembe- fürdőszoba, wc, beépített gardrób,
hogy az augusztus 25-én megjelenő lap- rázzsal eladó! 12.5MFt! 20-539-1988 ni csendes utcában egy tetőteres, nappali hatékony kandallóval, pince
szám lapzártája augusztus 19-én lesz.
+ Eladó nappali+2 szobás,69 nm-es, cir- 80nm összterületű, téglából épült, és egyéb helységek 500nm-es teleknappali+3szobás családi ház 1160 kel. Emeleti lakáshoz tartozik nappa+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyet- kós lakás Iár:12.9 MFt. (20)804-2102
nm-es saroktelken gázkazán fűtéslen hetilapja! Reklámozza cégét, szol- + Gödöllő központjában, négy lakásos sel. Az ingatlan alatt 60nm pince van li+3szoba, 2fürdőszoba, 10nmn-es
gáltatását nálunk, mert ezt biztos el- társasház második emeletén nappali+- kialakítva, mely több funkcióra alkal- galéria és erkély 500nm-es telekkel.
Így lakásonként az eladási ár 18,9
olvassák
két szobás cirkós lakás kedvező áron mas helységekből áll. I.á.: 15,2 mFt
mFt. Amennyiben egyben szeretné
eladó! Iár:19.5MFt! 20-539-1988
20-919-4870
megvásárolni, akkor az eladási ár
31,9
mFt 20-919-4870
+ SÜRGŐSEN KERESEK kertváros- + (3903) Eladó Veresegyház csendes
INGATLAN
ban 100-180m2 családi házat vagy utcájában, de mégis közel a centrum+ (3895) Eladó Mogyoród tölgyesi
+ Új építésű kétszintes ikerház eladó eladó telket. 20-944-7025
hoz egy 1080nm-es telken egy két ge- részén a HÉV közelében egy új építéa Királytelepen 300nm-es saját tenerációnak alkalmas nappali+5szobás sű, 40nm-es dryvittal szigetelt, kifolekkel, 84m2-es lakótérrel, 3szoba+- + Egyszintes, nappali+3 szobás iker- családi ház, melyhez az épület alatti
gástalan állapotú, nappali+1szobás,
nappalis, kulcsrakészen 21,99MFt-os ház Gödöllő új építésű részén eladó! garázs tartozik, emeleti részen erkéösszkomfortos, központi fűtéses, tégSaját telek, kocsibeálló, terasz, igéi.áron 20-772-2429
lyek vannak kialakítva. Az ingatlanhoz laépítésű családi ház. A telek mérete
nyes kivitelezés, referenciákkal rendeltartozik egy 160nm-es műhely. Minden 1296nm, mely 2 utcára nyílik, oszt+ Sürgősen eladó 1.5 szobás la- kező építő. Iár.:29,9MFt 20-944-7025
nyílászáró, beltéri ajtó Borovi fenyőből ható. Egyébként az ingatlan másik
kás a belvárosban Iár: 9.2 MFt! 20+ Sürgősen Eladó lakást keresek köz- készült. I.á.: 28 mFt 20-919-4870
végében egy jó állapotú típus faház
804-2102
pontban (20)804-2102
található. I.á.: 18,9 mFt 20-919-4870
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

+ (3871) Eladó Gödöllőn a kertvárosban a Kiss József utcában egy nappali+3szobás 90nm alapterületű családi
ház. A ház alatt 90nm szuterén van
kialakítva, mely vizesblokkal ellátott,
irodának
, orvosi rendelőnek
, egyéb
funkciókra, szolgáltatásra alkalmas. A
nappaliból egy kertkapcsolatos terasz
van kialakítva. I.á.: 33mFt 20-919-4870
+ (3891) Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy 4lakásos
társasházban egy nappali+3szobás
100nm összalapterületű felújított téglaépítésű egyedi fűtéses sorházi lakás. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Szadán egy csendes, aszfaltozott utcában egy 2szobás, 60nm
alapterületű kis családi ház 1250nmes telken I.á.: 15,5 mFt 20-919-4870
+ Eladó Szadán a Szánkó utcában
egy 30nm-es faház fúrt kúttal, örökzöldekkel beépítve 827nm-es, összközműves telken. I.á.: 11,8 mFt 20919-4870
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+ (3901) Eladó Veresegyházon a Pacsirta utcában egy 800nm telken lévő
nappali-étkező konyhás földszinti lakrész. Tetőtérben 3 szoba, fürdőszoba.
Az ingatlan alá van pincézve. Két helységből áll, mely garázsként funkcionál. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870
+ (3908) Eladó Gödöllőn az Alvégben
egy 5szobás 2szintes 2generációra
alkalmas proterm szigetelt téglából
épített 2fürdőszobás, 230 összalapterületű családi ház 1620nm-es
telken. Az ingatanhoz tartozik egy
100nm-es műhely+3db egyéb melléképület garázzsal. Az ingatlan tömegközlekedéshez (HÉV, MÁV, Busz
megálló) 2percre található. I.á.: 30
mFt 20-919-4870+ Sürgősen eladó
Gödöllőn a Palotakerten négyemeletes házban 4.em. 1 szobás, egyedi fűtésű, jó állapotú, fiatalosan kialakított
lakás. Iár: 8,4MFt Tel: 30/311-2544
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+ Gödöllőn 1 szoba összkomfortos
albérlet kiadó: 20/226-3007
+ Gödöllőn, Blahán 5 szobás, 187
nm-es, részben bútorozott ház kiadó. Telek 830 nm. 150.000+ rezsi+
200.000 kaució. 20/590-8259

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Kiadó Gödöllőn üzletházban 25 nmes üzlethelyiség bármilyen tevékenységre. 25.000.-Ft/hó. Tel: 70/7797-152
+ GARÁZS KIADÓ a Kör utcában 2
gépkocsi részére, 8.000.-Ft/gk. Tel:
20/945-4590
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!! 10EFt/hó (20)804-2102

+ Eladó egy palotakerti, 57 nm-es, ÁLLÁS
7.em. 2 szobás, erkélyes, összkom+ Gödöllői étterembe keresünk felfortos lakás részben felújítva. Iár:
szolgálót. Jelentkezni fényképes ön12MFt. Érd: 30/263-7905.
életrajzzal a rekakaiser@gmail.com
+ Eladó Gödöllőn, Incsőn 78nm-es, email címen lehet.

+ Eladó a Szilágyi E. utcában 1060
nm-es parkosított telken 3 szobás
családi ház. Külső szigetelés, új nyílászárók, redőnyök, 110 nm-es melléképület, kút, pince. 30/402-7276

KARBANTARTÓ-GONDNOKOT KERES
Gyakorlott, műszaki érzékkel megáldott,
gyakorlatias, önmagára és munkájára
egyaránt igényes karbantartó-gondnokot keresünk, önálló munkavégzésre.
Feladatok:
• Telephely épületeinek karbantartása (állapot fenntartási munkák)
- az udvar, valamint a telephelyhez tartozó
parkolóknak rendben tartása
- kert és park gondozás,
- takarítási munkák ellátása
- traktoros fűnyírás
- hóeltakarítás
• Az épületek gépészeti és műszaki berendezéseinek rendeltetésszerű működésének
biztosítása
Elvárások:
- jogosítvány, saját autó szükséges!
- szerkezetlakatos képzéssel bírjon
- hasonló területen szerzett gyakorlat
- közvetlen Gödöllő, és vonzáskörzetéből

Jelentkezni : Fényképes önéletrajzzal
emailen : gaalautohaz@opelgaal.hu

+ Gödöllői kávéházba mosogató-kézilány munkatársat keresünk! Jelentkezés személyesen: 2100 Gödöllő,
Dózsa György út 13. címen vagy telefonon: 06-20-322-0372.

+ A PROMPT-H Kft. gödöllői telephelyére keres 2015.09.01-i kezdéssel,
biztos angol nyelvtudással és informatikai ismertekkel rendelkező munkatársat projekt-menedzseri munkakörbe.
Előny: egyetemi informatikai (esetleg
+ Gödöllői étterembe keresünk sushi oktatói) végzettség, pályázatíró tapaszszakácsot. Jelentkezni fényképes ön- talat. Versenyképes fizetés, dinamikus
életrajzzal a rekakaiser@gmail.com csapat! Jelentkezni dr. Lengyel Józsefnél lehet telefonon: 28/430-695, vagy
email címen lehet.
e-mailben: lj@prompt.hu
+ Önállóan dolgozni tudó FODRÁSZT
keresünk szadai szépségszalonba, + Takarítónőt keresek heti 3 alkavagy fodrász helyiség hosszútávra ki- lommal hosszútávra gödöllői családi
adó! Önéletrajzokat a gretaszalon@ házba. Jelentkezni lehet fényképes
önéletrajzzal: tundi8181@freemail.hu
gmail.com címre várjuk.

földszinti, kertkapcsolatos társasházi
+ Gödöllői étterembe keresünk szalakás 28nm-es garázzsal. 2,5szoba,
kácsot. Jelentkezni fényképes önéletamerikai konyhás nappali, fürdő, WC,
rajzzal a rekakaiser@gmail.com email
kamra. Iár: 19,9MFt. Tel: 20/5432-735
címen lehet.
+ Olcsón eladó a Perczel Mór utcában
bekerített 721 nm-es, 18 nm széles
telek 6x5-ös (felújítandó) faházzal.
Áram, víz van. GITÁROKTATÁST VÁLLALOK. 20/5433-261

OPEL GAÁL AUTÓHÁZ KFT.

+ Eladó Gödöllőn a Szent János utcában 2.em. 1,5 szobás, 42 nm-es lakás
tárolóval. Iár: 10,9 MFt. 20/447-3391
+ SÜRGŐSEN ELADÓ GÖDÖLLŐN
egy családi ház. Komoly, fizetőképes
érdeklődőket várok. Megegyezünk!!
Tel: 30/619-9983

ALBÉRLET KIADÓ
+ 4-5 fő zene /nyelv/ vagy művésztanár
+ Fiatal pár hosszú távra keres külön- jelentkezését várjuk közös projekt kialaálló kertes házat bérletre, akár nyaraló kítására és helyiség bérlésére Gödöllőn.
övezetben is Gödöllőn, vagy Szadán. Érd: agnes.zsuzsanna7@gmail.com
Várjuk hívását: 06-70-319-53-65.
+ Fiatal, nemdohányzó, nagy munka+ Gödöllőn a Bajcsy-Zsilinszky utcá- bírású, jogosítvánnyal rendelkező kolban 1.em. 50nm-es igényes lakás ki- légát keresünk árukiszállítási munkaadó. 30/250-4696
körbe. 30/9492-228
+ 1 szobás, összkomfortos, bútorozat- + Arzenál Áruház ELADÓ kollégát keres,
lan, konvektoros lakás külön bejárat- részben fizikai munka ellátására is. Götal 50.000 Ft+ rezsi+ 2 havi kaucióért döllő, Dózsa Gy. út 96. Tel: 935-4687
hosszútávra kiadó. Tel: 30/639-2914
+ A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Gö+ Kiadó szeptember 1-től Gödöllőn döllői Autópálya Mérnöksége határoa Palotakerten egy 3.emeleti 1+2 zott időre munkaerő felvételt hirdet.
félszobás, 62 nm-es lakás. Bérle- Hidraulikához és autóvillamosságti díj 60.000.-Ft/hó+ rezsi. A lakás hoz is értő autószerelőt keresünk.
egyedi mérőkkel rendelkezik. Kaució Hegesztő vizsga előny. Érdeklődni,
60.000.-, amit beköltözéskor kell kifi- illetve egyeztetni munkaidőben a
zetni. Élelmiszerbolt 2-3 percre, egye- +36-28/520-800-as telefonszámon,
tem 5 percre a lakástól. HÉV, vonat, illetve az ivanovics.karolyne@kozut.
busz pár percre. Tel: 30/694-3500
hu e-mail címen lehet.

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!

1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!

KÍNÁLATUNKBÓL: • Gödöllőn, a belvárosban 71 nm-es,
N+ 2 szobás, újszerű, igényes lakás eladó. Iá.: 19,9 mFt.
• Gödöllőn, újépítésű, 150 nm-es, N+4 szobás, duplakomfortos PENTHOUSE lakás eladó. Iá: 53 mFt.
• Gödöllőn, a Nagyfenyvesben,56 nm-es, N+2 szobás, 1. em.-i társasházi lakás eladó. Iá: 14,5 mFt.
• A Rögesben nappali+ 4 szobás, újszerű, elegáns
családi ház 1000 nm-es telken eladó. Iá:46 mFt.
Bővebb információért keresse irodánkat!

+ Gödöllői üzemanyagtöltő állomás
shopjába keresünk kereskedelmi
végzettséggel és gyakorlattal rendelkező munkatársat azonnali kezdéssel, váltott munkarendben. Az
alap fizetésen felül a jövedelem kiegészíthető! Érd: 28/513-115
+ A Trans-Motors Kft szadai telephellyel
GÉPKOCSIVEZETŐT keres konténeres,
billenős tehergépkocsira. Elvárás: C, E
kategóriás tehergépkocsi vezetői engedély, billencs vezetői gyakorlat. Előny
Nehéz-gép kezelői jogosítvány, szerelői gyakorlat. Jelentkezés módja: fényképes szakmai önéletrajzzal az info@
transmotors.hu e-mail címre.
+ Elsősorban NYUGDÍJAS PEDAGÓGUST KERESÜNK másodikos kisfiunk
mellé. A feladat: gyermekünk Damjanich ISKOLÁBA ÉS HAZA KISÉRÉSE,
előtte és utána átlagosan egy-egy óra
gyermekfelügyelet. Szeptember 1-jétől NAPI RENDSZERESSÉGGEL, legalább egy tanéven át. Tel: 30/4600490 (18-21 óra között).

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2.
Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, e-mail:
info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20%
kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679
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+ FŰNYÍRÁS (fűnyíróval és fűnyíró
traktorokkal), fűkaszálás, bozótirtás,
parlagfű mentesítés, gyomirtás, gyepszellőztetés. Tel.: 30/622-7421, e-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szerelése,
kialakítása, locsoló, mérő tervezése,
beépítése, átadása. Cirkók, gázké+ KERTGONDOZÁS: metszés, permete- szülékek, konvektorok karbantartázés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, sa felújítása, javítása. Tel: 20/9527gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és 289, 28/476-229
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen + DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLés alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel:
06-30-592-1856, 06-30-508-1380,
06-28-784-752
+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel
is, ingyenes felméréssel, több éves
szakmai tapasztalattal. 20/325-4944

+ Gödöllői érettségizett nem italozó,
leinformálható férfi munkát vállal.
Bármilyen kerti munka, földmunkák,
kerítések készítése, javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves munkák,
csapadékvíz elvezetés. Fakivágás.
30/402-7276
+ KERTTERVEZÉS, KERTÉPÍTÉS, kerti tó – sziklakert építése, automata
öntözőrendszer telepítése. Referenciák, garancia. Tel: 20-/9449-154

+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, ren- + SZÁMÍTÓGÉPES problémája van?
Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
des munka! Tel: 20/4-359-650
Számítógép szerelés, rendszer és
+ Építőipari vállalkozás külső, és bel- programtelepítés, vírusirtás garancitéri felújítási munkát (festés, tapétá- ával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
zást, hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, homlokzati dryvitozást, + ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Getérburkolást) vállal. Anyagbeszer- nerál kivitelezés, gipszkartonozás,
zést a legjobb áron biztosítjuk. Tel: hideg-meleg burkolás). Vállalunk
mindennemű építőipari kivitelezést.
70/631-7554
Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650
+ Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, teljes lakás kiürítés, épület bontás, FUVAROZÁS! HÉTVÉGÉN
IS! Tel: 30/642-1221

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ FRISSÍTŐ SVÉD MASSZÁZS, érzelmi stressz oldás, Kineziológia. Érd:
20/5733-977. KÉZÁPOLÁS, Műkörömépítés, Gél-lakk. Érd: 20/492-6963

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok
árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470
+ KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL.
Tel: 70/633-5772
+ KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS. Fák, bokrok, ültetvények: kivágása, metszése, motoros géppel permetezése, újratelepítése. Rotációs
kapálás, gyomtalanítás. Fűnyírás, sövénynyírás, fűkaszálás. Árok és ereszcsatorna tisztítás. 30/747-6090
+ FÁK, veszélyes fák kivágása alpin
technikával. Gyümölcsfák és örökzöldek permetezése motoros permetezőgéppel. Ereszcsatorna tisztítás.
Zöld-hulladék elszállítás (fű kivételével). 06-20-922-4400

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai
háttér. Bárándi József 20/532-7275
+ Relaxálásra, izomlazításra, feltöltődésre vágyik? A masszázs kellemes
hangulatban, nyugodt környezetben
történik, az első 30% kedvezménnyel.
Kérésre csakratisztítást, auraharmonizálást alkalmazok. Főleg hölgyek,
de urak jelentkezését is várom! Hívjanak! 20/499-7306

ADÁS~VÉTEL
+ Eladó egy Omron felkaros, pumpált,
használt vérnyomásmérő 4000Ft,
krómozott új bárszék 8000Ft, használt ellipszis tréner 16000Ft, diszkógömb lámpa (forgós) 5000Ft,
előszobai akasztó 2800Ft. Érd.: +3630-302-4570
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+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET,
papírrégiségeket,
magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ Almásy Katalin vásárol legmagasabb áron bútorokat (romosat is),
festményeket, órákat, dísztárgyakat,
porcelánokat, szobrokat, könyveket,
csillárt, szőrmebundát, hangszert,
kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással,
hétvégén is. 30/308-9148

+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat,
mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket, bizsukat
és ékszereket, mindenféle régiséget
és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron
vásárolunk! Tel: 06/1-293-1759,
70/942-0806, 20/465-1961
+ AGANCS FELVÁSÁRLÁS.
70/633-5772

Tel:

+ Eladó 2 db 1 m3-es műanyag tartály használtan. 20.000.-Ft/db. Érd:
20/388-6176

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy
kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új
akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út
50. (Temetővel szemben) 06-30/5364300, 28/611-728

EGYÉB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Akác-Hárs-, Hársméz.
720ml-es csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok. Házhoz
szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő,
Lovas u.3. 28/417-913
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a
Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-,
Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Propolisz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.
30/9891-721
+ HA TAKARMÁNY, AKKOR MONTU. Táp-Termény egész évben. Csirkeszezonra: Bábolnai indító: 3400Ft/
zs, Nevelő: 3200Ft/zs, Befejező:
3000Ft/zs, Kukorica: 60Ft/kg, Búza:
60Ft/kg, Tyúkdara: 90Ft/kg, Árpa:
60Ft/kg, Zab: 60Ft/kg. Takarmánykiegészítők, Nutrafort, Jolomax, Koncentrátumok, Nyúltápok, Tojótápok,
Gáz: 3.800.-Ft/db. Cím: MONTU-DMS
KFT Gödöllő, Blaháné út 27. Ny: H-P-ig
8-13, 14-17-ig, Szo:8-12-ig. 28/532601, 30/7765-212

16 gödöllői szolgálat

2015. augusztus 11.
Beküldési határidő:
2015. augusztus 18.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Centner János, Öreghegyi u. 6.,
Eiben Istvánné, Szent János u.
16.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Lencsés János, Remsey krt. 4.,
Albert Lászlóné, Turul u. 20.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Zelnikné
Török Ilona, Palotakert 9.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Lenkey Marika, Táncsics M.
u. 30., Pék Barbara, 2111 Szada,
Kisfaludy u. 63.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Szabó Jánosné, Nagy L. u. 6., Huszai Roxána,
2117 Isaszeg, Hétvezér u.2/a.

Utazz velünk

Észak-Szardíniába!
Júniustól heti 2 repülőjárat köti össze Budapestet a szardíniai Alghero városával, ami
kiváló lehetőség arra, hogy ne csak Bécsből,
de a magyar fővárosból is közvetlen járattal
utazhassunk a Földközi-tenger második legnagyobb szigetére.
Az utazás tervezésekor Szardíniáról elsőre a
szebbnél-szebb tengerpartok jutottak eszünkbe, ami már önmagában is csábítóan hangzik,
hiszen mégiscsak nyaralni megy az ember, de
érdemes néha kirándulni is, mint az alábbi leírásból majd kitűnik.
A repülővel megérkezve bérautóba pattanunk
és Alghero katalán hangulatú óvárosában elidőztünk egy kicsit. A kikötőt őrző bástyákat
és a városfalat még a XII-XIV. század között
építették a genovaiak és ennek nagy része
máig épen maradt. A szűk, macskaköves utcákon sétálva sok ékszerüzlet kirakatában
láthatjuk a helyben halászott vörös korallból készült ékszereket. Megnézzük a színes
csempével borított kupolájú és a város védőszentjének nevét viselő San Michele templomot, majd végigsétálunk az őrtornyok közötti
tengerparti sétányon és elindulunk Isola Rossa melletti szálláshelyünkre.
A Marinedda Thalasso & Spa szálloda egy
magaslaton fekszik, gyönyörű kilátással az
öbölre, a szobák bungalószerű elrendezése
miatt kellemes kerttel körülvéve és a strand is
csak 3 perc séta. A napernyő/nyugágy bérlés
nem olcsó, 15-20EUR/nap, de ezért legalább
tiszta és gondozott partszakaszon pihenhetünk. A strand fénypontja az időnként meg-

jelenő, hangosan rikoltozó, friss ananászt és
kókuszdiót áruló fiatalember volt, azóta is
szállóige otthon a kántálása.
Második napunk strandolással telt, csak este
sétáltunk be Isola Rossa hangulatos kisvárosába. Kis kikötő, egy hatalmas őrtorony,
hangulatos éttermek és szép portékát kínáló
ajándékboltok jellemzik a várost.
A harmadik napon egy újabb félnapos kirándulást iktattunk be, a sziklára épült Castelsardo városa volt az úti cél. Már az autóútról
fantasztikus látványt nyújt a település, leparkolunk és felsétálunk az óvárosba. Szűk,
lépcsős utcái, kerámiakupolás temploma, az
elmaradhatatlan őrbástya a nagy meleg ellenére sem tántorít el a városnézéstől. A házak
ajtaján bepillantva látjuk a jellegzetes kosarakat fonó asszonyokat, viszont a szieszta miatt
az éttermek még zárva vannak, ezért a kiváló
olasz fagyival csillapítjuk éhségünket…
Folytatás, további részletek:
www.sissytravel.hu/utazz-velunk

