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Szeptembertől a Művészetek Háza kezelésébe
kerül a Királyi Váró. A tervek szerint januártól
bővülnek a programok.
(6. oldal)

Lázár Zoltán csapatban bronzérmet szerzett a
németországi Aachenben megrendezett négyesfogathajtó Európa-bajnokságon.
(8. oldal)

ORSZÁGÉPÍTÉS ÉS NEM ORSZÁGÁTÉPÍTÉS KELL
Hagyományosan
fúvószene
csalogatta a közönséget a
Szent István napi megemlékezésre augusztus 20-án este,
ahol kenyérszenteléssel, ünnepi műsorral és tűzijátékkal
tisztelegtek államalapító Szent
István királyunk előtt. Ünnepi
beszédet Gémesi György polgármester mondott.
A főtéren zajló ünnepi program a Gödöllői Városi Fúvószenekar térzenéjével kezdődött Ella Attila vezényletével, majd a Himnusz alatt a 802.
számú Szent Korona Cserkészcsapat
tagjai húzták fel a nemzeti lobogót a
városháza előtti zászlótartó rúdra. Ezt
követően került sor a kenyérszentelésre és megáldására Albert Gábor
evangélikus lelkész, Sivadó János
görög katolikus parókus és Hugyecz
János római katolikus plébános közre-

Fotó: Tatár Attila

Szent István öröksége

működésével. A kenyeret a szertartást
követően Gémesi György vágta fel, s
Annus Réka éneke alatt szétosztották
a közönség között.
Ezt követően tartotta meg beszédét a polgármester, aki elsőként Vass

Károlynét, Gödöllő új díszpolgárát
köszöntötte, majd az ünnep aktualitásáról szólt.
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ma szerte az országban kisebb-nagyobb rendezvényekkel emlékezünk

meg Szent István királyról az államalapítás ünnepén. Szent Istvánról, akit 1000-ben, december 25-én
koronáztak magyar királlyá és aki
69 éves korában, 1038. augusztus
15-én bekövetkezett haláláig volt
országunk királya.
Mindannyian tudjuk, hogy ő volt
az első Árpád-házi király, a keresztény magyar állam alapítója és az
első magyar katolikus szent. Uralkodása alatt felkerült Magyarország Európa térképére, a letelepített
magyaroknak és a befogadottaknak
törvényein keresztül kialakította az
együttélés keretrendszerét, a megyéken keresztül lerakta a magyar közigazgatás alapjait, nemzetközi diplomáciájának és szövetségi politikájának
következtében Magyarország stabil,
erős európai hatalommá vált, akit elfogadott és akire partnerként tekintett Eu(folytatás a 3. oldalon)
rópa.

Új díszpolgárunk

Babi néni

Hagyományosan idén is államalapító Szent István királyunk ünnepén,
augusztus 20-án, ünnepi képviselő-testületi ülés keretében adta át
Gémesi György polgármester a Gödöllő város
díszpolgára címet.
A Művészetek Házában megtartott rendezvényen
Vass Károlyné,
Gödöllő
Város Nyugdíjas Egyesületének elnöke vehette át az elismerést, amit
Gödöllő városában folytatott aktív
közéleti munkájáért és civil szervezetében végzett kiemelkedő, lelkiismeretes tevékenységéért ítélt meg
számára a képviselő-testület.
(folytatás a 2. oldalon)

2 gödöllői szolgálat

2015. augusztus 25.

Közélet

új díSzpolgárunk: BaBi néni

elevenítette fel iskolai emlékeit. Mint
mondta, általános iskolai bizonyítványában még ma is ott díszeleg a
volt osztályfőnök aláírása. A szép,
kaligrafikus betűk igényességről, kiegyensúlyozottságról, és jó szervezőképességről árulkodnak, pont olyannak, amilyennek ma is ismerjük Babi
nénit, aki a katedrán áradó szeretettel
nyitogatta a tudás ablakait. Krassay
László végül a kitüntetett kedvenc
költője, Juhász Gyula Béke című versével köszöntötte egykori felső tagozatos osztályfőnökét.
Ezt követően Soós Gabriella és
Kurunczy-Illés Orsolya előadásában
Bach és Elgar művei csendültek fel.
A köszöntésből nem maradtak ki Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesületének
tagjai sem, a klubok vezetői Pataki

Akit a szeretet motivál
(Folytatás az 1. oldalról)

A rendezvényre a képviselő-testület
tagjai mellett eljöttek a városi nyugdíjas klubok tagjai, Babi néni egykori
tanítványai és Gödöllő díszpolgárai

közül Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai
díjas színművész, Szűcs Lajos olimpia bajnok labdarúgó, Heltai Miklós, Ferenczi Anna, Bodó Szilárd és
Fábri Mihály is megtisztelte jelen-

létével az eseményt. Vass Károlyné
– akit szinte mindenki Babi néninek
szólít – közel 40 éven át földrajz - biológia szakos tanárként tevékenykedett
városunkban, s pedagógus tevékenysége mellett éveken át nagy hozzáértéssel, példásan látta el a
Magyar Vöröskereszt gödöllői városi szervezetének titkári feladatát is.
Hatgyermekes
családban nőtt fel, feltehetően a
nagycsaládnak és testvéreivel való kapcsolatának is
szerepe volt abban, hogy
a pedagógus pályát választotta, az elesettek támogatásának
szükségességét pedig édesanyjától
örökölte.
1989-től Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesületének – ami ma már hat
klubot és közel
900 fős tagságot
foglal magába
– egyik alapítójaként, majd
elnökeként 25
éve
folytatja
közösségépítő
és szervező tevékenységét az
idősebb korosztály
körében.

Szigorít az ellátáSon az új törvény

nem kell.) A kártya pótlása, cseréje esetén az
igényléséhez szükséges
dokumentumokat kell benyújtani a kormányhivatalhoz. Minden igényléshez szükséges:
• személyazonosításra alkalmas igazolvány (személyazonosító igazolvány - ideértve az ideiglenes személyi igazolványt is, - érvényes útlevél,
kártyaformátumú vezetői engedély)
• lakcímet, és/vagy tartózkodási helyet igazoló
okmány (lakcímkártya).
Más dokumentumokra is szükség lehet az egyén
körülményeitől függően – például kiskorú törvényes képviselőjének eljárása esetén a törvényes
képviselő személyazonosítására alkalmas igazolvány és a kiskorú születési anyakönyvi kivonata
–, ezért érdeklődjünk előzetesen, vagy nézzünk
utána az OEP honlapján.
A TAJ kártya önmagában nem elegendő az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bizonyítására. Azon kívül egyéb, személyazonosításra alkalmas okirat (pl. személyazonosító igazolvány)
felmutatása is szükséges. Ebből kifolyólag fontos, hogy a kártyán szereplő személyazonosító
adatok azonosak legyenek a többi személyazonosításra alkalmas okiraton feltüntetett adatokkal.
Azok változása esetén új kártya kiállításáról kell
gondoskodnia a magánszemélynek.
Amennyiben például a kártyatulajdonosának családi- vagy utóneve megváltozik, akkor az ország
területén bármely kormányhivatalnál, igénylőlapon kell a kártya adatmódosítását (cseréjét) kérni.
A kártyával kapcsolatos ügyintézést személyesen
vagy postai úton lehet lefolytatni. Tekintettel arra,
hogy a postán küldött igénylés esetén az ügyfél
azonosítása más módon nem lehetséges, csatolni kell az aláírt és kitöltött igénylőlap mellett, az
azonosításhoz és az ügyintézéshez szükséges dokumentumok ügyfél által aláírt másolatát, illetve
az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást.
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Fontosabb lesz a TAJ-kártya
Új törvény lépett hatályba az egészségügyi
alapellátásról, s sok részletszabályt csak később ismerhetünk meg, ha a kapcsolódó rendeletek is megjelennek. Nem árthat, ha mindenesetre ellenőrizzük, megvan-e, s ha igen,
olvasható-e még a TAJ-kártyánk.
Augusztus 1-én hatályba lépett a 2015. évi
CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról.
A Magyar Közlöny 102. számában jelent meg.
Érdekessége, hogy a legtöbb paragrafusa csak
2016. január 1-től alkalmazandó, és a később
megjelenő miniszteri rendeletek fogják kitölteni
tartalommal, de nem árt, ha már most felkészülni, nehogy kellemetlen meglepetésben legyen
részünk január 1-je után. Az azonban már most
is tudható, a TAJ-kártyának az eddigieknél jelentősebb szerepe lesz, s nem lesz elegendő ha csak
emlékszünk a számára, a hiányzó, vagy megrongálódott kártyát pótolni kell.
Az eddigi adatok szerint úgy tűnik, sok embernek
nincs már meg a TAJ-kártyája, vagy tönkrement,
de sokan vannak olyanok is, akik nem jelentkeztek be egyetlen körzeti orvoshoz sem, egy részük
egészséges fiatal, másik részük minden problémájával magánorvoshoz megy, míg mások külföldön dolgoznak, és ott biztosítottak.
Mint az a szaktárca illetékeseinek eddigi nyilatkozataiból kiderül, a jövőben elvárható lesz, hogy
a betegnek meglegyen a kártyája és azt le is adja
egy orvoshoz.
Akinek nincs meg a TAJ-kártyája vagy megrongálódott, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) honlapjáról is letölthető igénylőlapon
kártyamásodlat igényelhető. Az ország egész területén, bármely kormányhivatalnál igényelhető
a kártya pótlása vagy cseréje. Ezért 3.000 forint
szolgáltatási díjat kell fizetni. (Első új kártyáért

A kirándulásokon, szabadidős tevékenységeken túl számos értékhordozó
programsorozat kezdeményezője és
szervezője. Életútja mindenki számára példamutató, ennek elismeréseként
2000-ben már megkapta a Gödöllő
városért kitüntetést.
„ A szeretet szeretetet szül. Ezt tanuljuk meg – mondta Vass Károlyné a
kitüntetés átvételét követően, amikor
röviden szólt az egybegyűltekhez.
Hangsúlyozta, őt, és az egyesületet ez
motiválja, s ezt egyre jobban érzik a
közösségen belül, de azt is tapasztalják, hogy azokra is hatással van, akikkel kapcsolatot tartanak.
A rendezvény ünnepi műsorában

Sebő Györgyné, a Gödöllői Kertbarát
Kör elnöke köszöntötte a kitüntetettet,
majd dr. Krassay László erdőmérnök, Gödöllő korábbi alpolgármestere, Vass Károlyné egykori tanítványa

Pál és dr. Huzián László Lászlóné
erre az alkalomra írt versével tisztelegtek a kitüntetett, egyesületük elnöke előtt.

JÓL SZÓLNAK EGYÜTT
Gödöllő az a különleges
lokációja az országnak,
ahol bátran mondhatjuk azt, hogy valódi harmóniában megfér egymással a régi és az új, a
klasszikus és a modern
legyen szó művészetről,
építészetről, tudományról, zenéről vagy akár
pénzügyekről.

napos időtávra, de emellett
igyekeznek új, egyedi megoldásokat is kínálni megtakarításunk növeléséhez.

Rég letűnt kor alkotásai járják be a világ számos pontját
a modern kor infosztrádájának, az internetnek köszönhetően.
Klasszikus épületek adnak
otthont újszerű kiállításoknak, zenei produkcióknak,
ahol két összeillő hang, mesteri hangszerelés, egy fülbemászó dallam ejt rabul mindenkit. Ilyen párosításból
születnek azok az emlékek,
amelyekre évek múlva is
szívesen gondolunk vissza,
részvételünket jó döntésként
értékeljük.
Pénzügyeink kezelésében
is ötvözhetjük a klasszikus
módszereket a korszerű lehetőségekkel. Természetesen minden bank kínálatában
megtalálhatóak a klasszikusnak számító, különböző éves
kamattal választható lekötött
betétek, például 3, 6, 12 hó-

Belle Gábor, a CIB gödöllői
fiókjának vezetője például
azt mondja, érdemes olyan
megtakarítási terméket választanunk, amelynek segítségével egyszerre tudunk
félretenni rövid és hosszú
távon egyaránt, ötvözve a
hagyományos bankbetétek
és az újszerű befektetések
tulajdonságait. Így pénzünk
egyik részét rövid távú lekötött betétben, míg másik felét hosszabb távú befektetési
jegyben vagy állampapírban
tarthatjuk. Az előnye ennek
pedig nem csak a magasabb
kamat és a befektetési rész
kedvező hozamlehetősége,
hanem az is, hogy köszönhetően a rövid távra lekötött
betét lehetőségének, várat-
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lan kiadásainkat továbbra
is fedezni tudjuk, hiszen ez
lehetőséget biztosít arra,
hogy szükség esetén könynyen, kamatveszteség nélkül
hozzáférjünk pénzünkhöz
a lekötés lejártakor. A számunkra megfelelő megtakarítási termék kiválasztása
előtt mindenképpen tájékozódjunk! Fontos információ,
hogy kombinált megtakarítási termékek esetében a
befektetési rész elemét képező állampapírok, illetve
befektetési alapok hozama
változó lehet; a befektetési
alapok hozama az alapokban
lévő befektetési eszközök
hozamától függ.
Az alapok múltbeli hozama
nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra. Az állampapírok lejárat előtti értékesítése
esetén elérhető hozam akár
jelentősen elmaradhat a lejáratig való tartással elérhető
hozamtól, illetve akár veszteséggel is járhat. Jó tudni,
hogy a befektetési részben
választhatunk
tőkevédett
befektetési alapok közül is,
melyek alkalmasak lehetnek a befektetési kockázatok
csökkentésére, ám fontos információ, hogy ezen alapok
esetében az alap lejáratakor
érvényesíthető tőkevédelem
a megvásárolt befektetési
jegyek névértékére vonatkozik.
(x)
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Országépítés és nem Országátépítés kell

Szent István öröksége
(folytatás az 1. oldalról)

„Személyén keresztül van
mire büszkének lennünk” –
mondta Gémesi György. „Bár az
azóta eltelt több mint ezer esztendő során Szent István örökségét
sajnos sok tekintetben félremagyarázták, átírták, devalválták
és elkoptatták, mégis 2000-ben
az ezeréves államiság ünnepi
esztendejében minden magyar
település az akkori kormány által adományozott millenniumi
zászló átadása során szervezett
helyi megemlékezéseken bebizonyította, hogy Szent István
öröksége és az azt jelképező
zászló mögé fel tudunk sorakozni; hogy a magyar történelem viharos időszakai után megmaradtunk itt, a történelmileg huzatos
Kárpát-medencében, és van mit
megmutatni az egyes települések
helyi történelméből; hogy az emlékesztendő során látott, elsősorban
helyi értékekre és kultúrára alapozott
gazdag és színes programoknak hihetetlen mozgósító ereje van.
Volt nagyon sok olyan település,
ahol a lakosság majdnem teljes létszámban aktívan részt vett a rendezvényeken.
Aki követte az akkori, tizenöt
évvel ezelőtti eseményeket, megállapíthatta, hogy az ezer esztendő
kudarcai, búja, bánata, küszködése,
kínlódása, örömei, boldog pillanatai
és sikerei összekötnek minket, határon innen és túl, és bár a napi pártpolitika folyamatosan koptatja, mégis
van közös felület, közös ünneplés,
közös gondolkodás és Szent István
öröksége, a több mint ezer esztendő
közös felelőssége lehet alapja egy új
országépítő folyamatnak.

És ma, amikor ugyanaz a politikai többség a kapott felhatalmazás
alapján több mint öt éve irányítja az
országot, azt láthatjuk, hogy lassan
áthidalhatatlan szakadék tátong a két
kormányzás között, kommunikációs trükkök bevetésétől és lózungok
hangoztatásától eltekintve, a gyakorlatban egyre inkább távolodnak el az
általuk akkor fontosnak tartott alapoktól, azoktól is, aminek a szentistváni örökség meghatározó része volt
és kell, kellene, hogy legyen.
Ma országépítés helyett folyamatos országátépítés folyik, aminek fő
irányvonala az államosítás, ami egyre inkább nélkülöz minden ésszerű
szakmai szempontot és szakembert.
Még a Miniszterelnöki Hivatalt ve-

zető miniszter is azt nyilatkozta
néhány hónapja, hogy tragikus állapotban vannak szakmailag a minisztériumok.
Ma a stratégia nem más, mint a
politikai hatalom nyilvánvaló koncentrációja. Egyre nagyobb számban
jelennek meg a politikai utasításokat
végrehajtók, nevezhetjük őket politikai komisszároknak is. A szakmai
szempontok háttérbe szorítása mellett eltűnt az értékalapú és megjelent
a rövid távú és sokszor egyéni érdekek alapján való politikai döntéshozatal. Az eddig soha nem látott méretű korrupció mellett a hatalomban
lévők és az azok közelében settenkedők hihetetlen vagyonosodása mindannyiunk szeme láttára történik, amit
ha kell, jogszabályokkal is legalizálnak.

És mindehhez az ország átépítése
csak egy eszköz, ami a hatalmi koncentráción kívül lassan működésképtelenséget, állandó egzisztenciális
bizonytalanságot jelent és félelmet
generál. Hol van már a 2000-ben ünnepelt ezeréves államiság önfeledt
öröme? Hol van az akkori közösségépítés, együttműködés és társadalmi
párbeszéd? Hova tűnt a hit abban,
hogy a szentistváni alapokat is magában foglaló hosszú távú értékek
mentén lehet csak versenyképes országot felépíteni, ami kiszámítható
kereteket ad és stabil jövőképet biztosít mindannyiunk számára.
Igen, 2010-ben a rendszerváltoztatás után addig soha nem látott méretű
felhatalmazással hatalmas lehető-

ség nyílt meg arra, hogy
erős gazdasági háttérrel
Európa igazán meghatározó országává nőjük ki
magunkat, egy Európai
Uniós elnökséggel indítva. Ahogyan Szent István
idején,
Magyarország
újra stabil, erős európai
nemzetté nőhette volna
ki magát, akit mindenki
partnerként fogad el, akire feltekintenek és akinek
egyre nagyobb befolyása
lehet Európa irányítására.
Ne szépítsük, ez a hajó
sajnos elment, hiszen
igazán nincs már néhány
alkalmi szövetségesen kívül az Unióban stratégiai
partnerünk,
miközben,
mint egy falat kenyeret,
az éhező, várjuk a közel
kilencezer milliárd
forint uniós támogatást, ami a
2014-2020 közötti időszakban
az utolsó esély a hazai gazdaság
versenyképessé válására, hiszen 2020 után további hasonló
pénzre nem számíthatunk.
Továbbra is nagy kihívás a fiatalok kivándorlásának megállítása, aminek alapvető feltétele a
kiszámítható és biztos jövőkép,
illetve nagy kihívás az átmenetileg valóban hasznosnak bizonyuló több százezer közmunkás
számára valós munkahely teremtése a versenyszférában. Az
országépítés része kell legyen,
az oktatás államosítása kudarcainak kiértékelése után a mostani
értékeinek megtartása mellett
egy konszenzuson alapuló versenyképes közoktatás-politika,
az egészségügy strukturális
átalakítása után egy betegközpontú
ellátást és az egészségügyi dolgozóknak korrekt egzisztenciát biztosítani tudó rendszer felépítése, a
rászorultsági alapon biztosított szociális ellátások stabilizálása, elérhető, értékközpontú magas színvonalú
minőségi kultúra biztosítása, egy
hatékony és hosszú távú roma stratégia, amit az oktatásra, kultúrára és
a sportra lehet alapozni, amit természetesen velük együtt kell kidolgozni
és megvalósítani. A megyerendszer
kiépítésével Szent István letette a
magyar közigazgatás alapjait, ami
ezer év távlatából is üzeni számunkra,
hogy az államigazgatás, a közigazgatás egy szakma, és nem lehet a politikának olyan erős befolyása rá, hogy
az ott kialakult szakmai munkát eltorzítsa.
Az országépítés további elengedhetetlen része egy hatékony vidékfejlesztés, aminek alapja lehet a
2011-ben megalkotott és elfogadott
vidékfejlesztési stratégia, és amihez
2014-től nagy mennyiségű uniós
forrás áll rendelkezésre. A kérdés
megint az, hogy kik és hogyan juthatnak hozzá ezekhez a pénzekhez,
és akik hozzájutnak, azok mennyire
szolgálják a vidékfejlesztés kapcsán
megvalósítható gazdaságfejlesztési
lehetőségeket.

Jó vidékfejlesztés csak erős, stabil
önkormányzatokkal valósítható meg.
Egy legyengített, a tanácsrendszer
irányában haladó önkormányzati
rendszer nem képes a magyar vidék
felemelkedését megfelelően segíteni és egyre kevésbé képes az ország
működésének hatékony segítségére,
az állampolgárok szolgálatára.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A látványos, elsősorban pártpolitikai és hatalmi érdekeknek aláren-

delt országátépítés eredménye csak
egy hosszútávon fenntarthatatlan és
előbb-utóbb összeomló rendszert
alakít ki, ami távolról sem hasonlít
a szentistváni alapokon megvalósítható, hosszútávon fenntartható és
stabilitást nyújtó országépítéshez,
ami nélkül elképzelhetetlen egy - a
világban minket körülvevő, zavaros
folyamatok ellenére is - a mai kihívásoknak megfelelni tudó versenyképes Magyarország. Csak ez lehet
az a közös felület és cél, ami mögé
bátran és jó szívvel oda
lehet állni. Úgy, mint
2000-ben a millenniumi
zászló mögé, az ezeréves államiság esztendejében a közös érdekeink
előrehelyezésével.
Ehhez elengedhetetlenül szükséges az önzetlen hazaszeretet.
Olyan,
amilyenről
Márai Sándor a következőket írta:
„A haza nemcsak föld
és hegy, halott hősök,
anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér
és táj, nem. A haza te
vagy, szőröstül-bőröstül,
testi és lelki mivoltodban: ő szült, ő temet el,

őt éled és fejezed ki, mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas
pillanatokban, melyek összessége
életed alkotja. S életed a haza életének egy pillanata is ... Egyek vagytok
... A haza nem ad érdemrendet, sem
zsíros állást, sem zsíros kenyeret ...
De az állam ad finom stallumot, csecse fityegőket, szalonkabátodra, príma koncot, ha ügyesen szolgálod, ha
füstölővel jársz körülötte, ha - férfiasan, kidüllesztett mellel megvallod
a világ előtt, hogy te szereted
az államot akkor is ha kerékbe
törnek … Aki az államot szereti,
egy érdeket szeret... Aki a hazát
szereti, egy végzetet szeret.”
Nagy kérdés, hogy van-e,
lesz-e annyi a hazáját így szerető, bátor magyar ember, hogy
egy, a szentistváni alapokat is
figyelembe vevő új országépítés
mögé nyilvánosan és tevőlegesen is oda merjen állni. Rajtam
nem fog múlni!”
*
A polgármester beszédét követően a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar ünnepi műsorában Ligeti György: Régi magyar társas táncok, Gyöngyösi Levente:
Ouvertura Sopianaensis, Erkel
Ferenc: Hunyadi László – Palotás, Farkas Ferenc: Furfangos
diákok című művei csendültek
fel, a magyar zenetörténet olyan kiemelkedő alkotásai, melyek méltón
állítanak emléket a kornak és a történelmi eseményeknek.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekart
Horváth Gábor vezényelte, közreműködtek Széphalmi Pál és Gyöngy
Virág, a Budapesti Operettszínház
táncművészei. A koncert után tűzijáték következett, majd az ünnep a
tárogató hangjaival ért véget, amit
Zalányi Lászlónak köszönhetően
(k.j.)
hallhatott a közönség.
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ÖSSZEFOGÁSSAL ÚJULT ÉS TISZTULT MEG A KÖZKEDVELT FORRÁS

Ismét ihatunk a Pap Miska kút vizéből

A Pap Miska kút sokak kedvelt kirándulóhelye, ahol az árnyas fák alatt jól
esett megpihenni, és a forrás hűs vizéből felfrissülni. Az M3-as autópálya
építésekor a forrás vízhozama lecsökkent, majd teljesen elapadt.
Az arra járók tapasztalták már, hogy
néhány hete ismét működik a forrás, köszönhetően az idén húsz éves
„Margita 344,2” Sport és Turisztikai Egyesület kezdeményezésének
és munkájának. A forrás kitisztítása
és rendbetétele a „margitások” ötlete volt, amihez megnyerték a Pilisi
Parkerdő ZRT. gödöllői munkatársai
és az önkormányzat támogatását. Reindl Lászlótól, az egyesület elnökétől
megtudtuk, az előkészítés már májusban megkezdődött, a munkát Kovács
Kálmán, a Margita egyik tagja fogta
össze, aki megfelelő műszaki mérnöki
végzettséggel rendelkezik. A helyszíni
munkáknak július elején láttak neki,
Homoki Mihály és Reindl László
vezetésével; egy tizenegy fős csapat
– valamennyien önkéntesként – dolgo-

zott azon, hogy ismét víz folyjon a
forrásból. Első lépésként feltárást
végeztek, majd a tisztítás után kerülhetett sor a helyreállításra. Ennek során kb. 3 méter mély aknát
kellett kitisztítani, és a csörgedező
vízér szabad elvezetését biztosítani. A javítás során kiderült, hogy
a vízgyűjtő ciszterna elszennyeződött, a homlokfal már nem tartja
vissza kellően a Gudra hegy szivárgó
vizét. Ezt a Carbotech Magyarország
segítségével oldották meg, akik – támogatásként – biztosították a szakszerű szigetelést. Érdekesség, hogy az
első ember, akit leengedtek az aknába,
az egyesület tagja, Papp Mihály volt,
aki azonban csak névrokona az egyko-

ri betyárnak, akiről a kút a nevét kapta.
Az összefogásnak köszönhetően a forrás újra működik, vízhozama 2 liter/
perc. A felújítást tényét tábla is megörökíti, s már készül az a tábla is, ami a
kút történetével is megismerteti az arra
járókat.
A megújulás azonban ezzel nem ért

a Máriabesnyői Bazilika Nagyboldogasszony napi búcsúján a hagyományoknak megfelelően néhány Máriás
éneket is előadtak, s mivel a misét közvetítette a Mária rádió, énekük az egész
Kárpát-medencébe eljutott. Néhányan
közülük a Szentháromság templomban

Kedves Gödöllői Polgárok, kedves Civil Szervezetek!
A Belvárosi Napokon látogassátok meg a nagy hagyománnyal bíró
Civil utcát, ahol megismerkedhettek a városban működő aktív civil
szervezetekkel!
Egy hely, egy lehetőség, hogy kötetlen formában találkozhattok a
civil szervezetek képviselőivel.
Egy hely, egy lehetőség, hogy jobban megismerjétek a városotokat
és a városban rejlő sokszínű kapcsolódási pontokat.
Ti is színesítsétek jelenlétetekkel!
Arra is lehetőség nyílik, hogy ha valamelyik civil szervezet felkeltette érdeklődéseteket, bekapcsolódjatok munkájukba.

A Pap Miska kút Gödöllő-Babat nevezetessége a 243 m magas Gudra hegy oldalában,
amit már a XIX. század végi
térképek is jelölnek. Az akkor
még szűk völgy jó stratégiai
pont volt a rablásra is. A monda
szerint a kút gémjével lehetett
jelezni a pandúrok jelenlétét.
Névadója a 1848-49-es szabadságharc leverése utáni évek
betyárjainak, rablóinak egyike
Pap Miska, aki Rab Jancsival és
Huszti Jóskával együtt rabolt,
és jó betyár-legendákhoz híven
igazságot osztottak és segítséget
nyújtottak a szegényeknek, így
a gödöllőiek tisztelték őket.
véget, a Pilisi Parkerdő Zrt. még erdei
bútorokat is kihelyez a kút környékére.
A példás összefogással felújított forrást és az itt létesülő pihenőt a tervek
szerint szeptember második felében
ünnepélyesen is átadják majd.

Határon túliaknak segített a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
Már megszokottá vált, hogy moldvai
gyerekek egy kis csoportja városunkban és a Balatonon tölt egy hetet; immár kilencedik alkalommal szerveztünk számukra egy kis nyaralással
egybekötött nyelvgyakorlást. Lészpedről 14 iskolás, tanítónőjükkel, Kertész

Civil UtCa

nünket. Köszönjük az AMMOA-nak
(A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítványnak), hogy pénzügyi támogatásával megteremtette az egy hetes táboroztatás anyagi alapját. Köszönjük
Gémesi György polgármesternek és a
képviselő testületnek, hogy civil pályá-

Szeretettel hív barátaiddal, ismerőseiddel együtt az idei Gödöllői
Belvárosi Napokon szeptember 12-13-án 10.00-18.00 óráig a régi,
jól bevált helyszínen, az Alsóparkban a Gödöllői Civil Kerekasztal
Egyesület!
A Civil utcán való részvételre legkésőbb augusztus 28-ig várjuk a
szervezetek képviselőinek jelentkezését a gdck.info@gmail.com
e-mail címre.
Bővebb információ: Kecskés Judit civil referens (tel.: 20 508 3802)

BEFOGADÓ CSALÁDOKAT KERESÜNK
WAGENINGENI VENDÉGEINK SZÁMÁRA
Testvérvárosunkból, Wageningenből 2015. október 8-11. között hagyományainknak megfelelően ismét ellátogat a holland település
küldöttsége. A delegációban a város vezetőin kívül egyebek között a
szociális-, egészségügyi-, művészeti-, ökumenikus csoportok képviselőit fogadhatjuk az iskolások és rendvédelmi szakemberek mellett. A vendégek elszállásolásához befogadó családokat keresünk. Elsősorban azon
személyek jelentkezését várjuk, akik már jártak Wageningenben a korábbi
kiutazásokon, illetve olyan új jelentkezőkre számítunk, akik kapcsolatépítés, idegen nyelv gyakorlása céljából szívesen házigazdái lennének holland kollégáiknak 3 éjszakára, elősegítve a kultúrák közötti párbeszédet.
A fogadó családnak két reggelit, egy vacsorát és elutazáskor úticsomagot
szükséges biztosítania a holland vendégnek. A programok összeállításáról,
a további étkezésekről a szervezők gondoskodnak.
A befogadó családok Kiss Zsuzsannánál jelentkezhetnek az alábbi
e-mail címen: kiss.zsuzsanna@godollo.hu.

Gödöllőn nyaraltak a moldvai és kárpátaljai gyerekek
Daniellával, Nagymuzsalyról 18 iskolás, tanárnőjükkel, Jakab Erikával
augusztus 14-20-ig élvezte vendéglátásunkat. Mindkét csoport kis műsorral
mutatkozott be a befogadó családoknak. A lészpediek szép énekeikkel, a
nagymuzsalyiak kárpátaljai magyar
költők verseiből összeállított szavalataikkal ismertettek meg bennünket.
Az itt tartózkodás során mindkét csoport megismerkedett Gödöllő és a környező települések, valamint a főváros
nevezetességeivel és néhány napot
eltöltöttek a város önkormányzatának
balatonlellei üdülőjében is. A gödöllői
látogatás szép pillanatai voltak, amikor
a gyerekek szentmisén, illetve istentiszteleten vettek részt. A lészpediek

vettek részt a misén, a nagymuzsalyiak
pedig a Gödöllői Református Templom
istentiszteletén voltak, ahol irodalmi
műsorukkal kedveskedtek a gödöllőieknek.
Köszönet a „régi” családoknak, hogy
ismét befogadtak gyermekeket (Kolta Dóra, Vass Éva, Szecsődiné Kati,
Méderné Ünige, Méder Aba, Batizi
Ünőke, Domokos család, Büttner Sarolta Gödöllőről, dr. Bea János, Borsányi Iván Vácról), és nagyon öröm,
hogy újabb családok kapcsolódtak be
ebbe a szép munkába (Székely Beatrix
Szadáról, Némethné Ibi, dr. Ujj Emília és Majzik Ferenc Gödöllőről).
Ez a program nem valósulhatott volna
meg, ha sok jó ember nem támogat ben-

zatunkat támogatta. A Rákóczi Szövetség az anyagi támogatáson kívül a kárpátaljai kapcsolat megtalálásában volt
segítségünkre. Nagyon köszönjük a 3
gödöllői templom híveinek, hogy adományaikkal hozzájárultak, hogy vendégeink itt tartózkodását változatossá
tehessük. Köszönjük az adományok
gyűjtését Pesti Rudolfné Gyöngyösnek, Domokosné Irénnek és Kővágó
Évának. Végül, de nem utolsósorban
köszönjük barátainknak és családtagjainknak az anyagi támogatást, a türelmet
és a segítséget a programok lebonyolításában.
Büttner Sarolta és Méder Ákosné
szervezők

KEDVES TAGOK, MOZGÁSSÉRÜLTEK!

A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Gödöllői területi csoportjának következő fogadóórája: 2015. szeptember 2., szerda, 16.00-17.00 óra.
A fogadóórát követően 17 órától Horváth Györgyi master diplomás gyógyeuritmista bemutatkozó előadása lesz. A foglalkozásokat szeretnénk rendszeressé tenni.
Részlet a bemutatkozóból: “Az euritmia-terápia serkenti az életfunkciókat és (ön)gyógyító folyamatokat, rendezi az emberben működő életerőket, a fejlődésben lévő gyermekeknél éppúgy, mint
az idősebb korosztálynál.”
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Helyszín: Civil Ház, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23. www.godolloi-civilek.hu. E-mail: mkmore.godollo@gmail.com. Telefon: 06-30-2952456. Weblap: www.mozgasserultek.hu
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Ne görcsölj!
Korunk emberét nagyon sokszor éri a kritika, hogy elfelejt
a jelenben élni. Hogy miért?
Nincs ideje rá. Mindig siet,
mindig késésben van, egyszerre hat-nyolc különböző dolgot
csinál. Nem csoda, ha folyton fáradt, kimerült, ingerült,
depressziós. A negyvenéves
emberek java része gyógyszereket szed a szívére, a vérnyomására vagy éppen stressz
oldásra. A legtöbben elmennek a mindennapok szépségei mellett, észre sem veszik,
ha pedig valaki figyelmezteti
rá őket – legyünk őszinték –,
sokszor bolondnak nézik az
illetőt.
Ne görcsölj! Halljuk gyakran, amikor erőnkön felül igyekszünk valamit
teljesíteni, mert éppen – ki tudja hányadszor – túlvállaltuk magunkat. Ez
sajnos általános jelenség a XXI. század emberénél, aki persze az összes
feladat elvégzése és a mindennapos
rohanás közepette kétségbeesetten
igyekszik megtalálni azt a módszert,
amivel ellazulhat, kikapcsolódhat és
feltöltődhet. Ehhez nyújt segítséget,
vagy ha úgy tetszik, egyfajta választási lehetőséget Anna Black, aki egy
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2500 éves meditációs technika felhasználását ajánlja. Ám ezekhez a
gyakorlatokhoz, nincs szükség órák
hosszat tartó meditációra, és sokak
által kivitelezhetetlen testhelyzetek
felvételére sem, a legtöbb egyszerű
ülő, álló, vagy fekvő helyzetben elvégezhető.
Ezt, az úgynevezett tudatos jelenlét
technikát 1979-ben, a Massachusettsi Egyetem kórházának stresszcsökkentési osztályán kezdték terápiás
céllal alkalmazni hihetetlen sikerrel.
Ez talán – többek között – annak is
köszönhető, hogy nem tekintik kudarcnak, ha valaki számára kezdetben nem, vagy csak nehezen sike-

rülnek a gyakorlatok. Csak semmi
görcsölés!
A könyv segítségével bárki elsajátíthatja a módszert, és nem csak könynyebben viselheti el a mindennapok
stresszhelyzeteit, hanem nyitottabbá
válhat az őt ért pozitív hatásokra,
ugyanakkor képes lesz a negatív dolgokat nem csupán bajként, hanem
kihívásként megközelíteni.
Hogy a gyakorlatok mennyire egyszerűek, azt jól példázza, hogy már
a tudatosan végzett étkezés, a teázás
vagy kávézás, sőt, a zuhanyozás is
ezek közé tartozhat. Csak egy kis
odafigyelés kérdése az egész.
De pár perces meditációt végezhetünk egy parkban, vagy a nyitott
ablaknál azzal is, ha – úgy mint
gyermekkorunkban – elengedjük
magunkat és elgyönyörködünk az
égen futó felhőkben, vagy a csillagokban. (Tényleg, kedves olvasó!
Mikor is csinált ilyet utoljára?)
A tudatos jelenlét technikáinak
előnye, hogy azok számára is könynyen elvégezhetőek, akiket a meditálástól általában távol tartanak az
ahhoz kapcsolódó misztikumok.
A gyakorlatokat ugyanis mindvégig tudatosan végezzük, mindössze
egyetlen dolgot kell elhatároznunk:
nem görcsölünk.
(Anna Black: Tudatos jelenlét –
Mindfulness a mindennapokban)
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.

MArosvásárhelyre készül kAtonA-szABó erzséBet

Két évtized munkái a Bernády Házban
Marosvásárhelyen, a Bernády György Házban nyílik kiállítás Katona-Szabó Erzsébet munkáiból augusztus 27én. A Bőrkollázsok címmel látható összeállítás a gödöllői
alkotó második önálló tárlata az erdélyi városban., ahol
1976-ban friss diplomásként mutatkozott be
Csoportos kiállításon már több alkalommal is láthatott ízelítőt Katona-Szabó Erzsébet munkáiból a marosvásárhelyi
közönség, most azonban – a dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány meghívásának köszönhetően – arra is
lehetőség nyílik, hogy ne csak egy-egy kisebb alkotást, hanem nagyobb méretű bőrkollázsokat is bemutasson. Erre
sajnos ritkán van mód – árulta el lapunknak a művész-,
itt azonban a nagy kiállítótér erre is lehetőséget ad. Mint
megtudtuk, mintegy harminc alkotásból a helyszínen döntik el, mit láthat majd a közönség, Az azonban biztos, hogy
az anyag a kilencvenes évektől napjainkig, szinte átfogó
képet ad Katona-Szabó Erzsébet munkásságáról. Bár a kiállítás címe Bőrkollázsok, több papírkollázs is bemutatásra kerül, így például a „Kaligráfiák Shakespeare szonettjeire”
sorozat, aminek darabjai 2002-óta folyamatosan készülnek, s amielyek néhány éve Walesben arattak nagy sikert. A tárlatot Nagy Miklós Kund művészeti író nyitja meg, a rendezést pedig Sz. Jánosi Erzsébet segíti.
jb

Könyvet Házhoz!

Az akadálymentesség nem csak építészeti fogalom,
sokkal inkább társadalmi jelenségekhez köthető. A
gödöllői városi könyvtár 3 évvel ezelőtt végzett kérdőíves kutatása szerint az emberek többsége azért
nem jár könyvtárba, mert nincs rá ideje, lehetősége.
Itt is érvényes a Máté effektus: akinek van, annak adatik, tehát akinek van ideje, az élhet a kulturális lehetőségekkel, amit városunk nyújt, de akinek nincs,
az lemarad, kimarad, örül, ha talpon tud maradni. Hiába vezet rámpa és lift
a könyvtárba, ha az emberek többsége időhiány, egészségügyi, közlekedési,
munkaügyi vagy bármilyen más ok miatt akadályoztatva van.
A gödöllői városi könyvtár elkötelezett híve az olvasásfejlesztésnek, a kultúrának, és rengeteget tesz azért, hogy az élethosszig tartó tanulás ne csak
egy hangzatos közhely maradjon városunkban. Intézményünk szeretné elérni,
hogy minél több helyben élő ember igénybe vegye szolgáltatásait, olyanok is,
akik eddig akadályoztatva voltak. Ezért úgy döntöttünk, meghirdetjük Könyvet házhoz! akciónkat, hogy lehetőséget adjunk azoknak az embereknek is az
olvasásra, kikapcsolódásra, tanulásra, akik nem tudnak hozzánk eljutni.
A könyvtárban dolgozó önkéntesek, illetve középiskolás diákok közösségi
szolgálat keretében havonta egyszer felkeresik a Könyvet házhoz! szolgáltatást igénybe vevőket és a kívánt dokumentumokat házhoz viszik.
Várjuk azon lakosok jelentkezését (név, telefonszám, cím, email), akik szeretnék igénybe venni ezt a szolgáltatást.
A jelentkezést kérjük emailen juttassa el számunkra vagy hívják a következő telefonszámot: Fóthy Zsuzsanna: 28/515-539, fothy@gvkik.hu.
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Város-Kép

Szeptembertől új kézben a királyi Váró

élményekkel SzíneSíthetik a tanuláSt

Több program, bővülő kínálat

Múzeumpedagógiai tanévnyitó

Szeptember 1-jétől a Gödöllői Városi Múzeum helyett a Művészetek Háza
Gödöllő vezetése alá kerül a Királyi Váró, ami a
tervek szerint a jövőben a
korábbinál több kulturális
eseménnyel, és hosszabb
nyitva tartással várja majd
a látogatókat.

Ismét a Gödöllői Királyi Kastély ad otthont a múzeumpedagógiai tanévnyitónak, amit
az elmúlt években is itt rendeztek meg nagy sikerrel. A
rendezvényt augusztus 27-én
délután tartják, az érdeklődő
pedagógusok megismerhetik
a több fővárosi és megyei pedagógiai programját, amit azután tetszés szerint beépíthetnek saját tantervükbe.

A Királyi Váró az augusztus
végi néhány napos szünetet
követően szeptember elsejével
ismét látogatható lesz, továbbra
is itt tekinthető meg a vasúttörténeti kiállítás, és a turisztikai
iroda is változatlanul várja az
érdeklődőket. Ez utóbbinak bővülnek a szolgáltatásai is, tudtuk meg
Kovács Balázstól a Művészetek
Háza igazgatójától.
Mint azt lapunknak elmondta, már
szeptemberben megváltozik a létesítmény nyitva tartása, a korábbi heti
öt nap helyett hétfőtől vasárnapig,
minden nap 10-18 óráig várja majd
a látogatókat.
Cél, hogy az eddiginél több igé-

nyes programnak adjanak itt helyet,
a tervek szerint elsősorban jazz és
komolyzenei kamarakoncertekkel
bővül majd a kínálat. Ezek mellett
változatlanul helyet kapnak itt az
olyan népszerű programok, mint például a Kávéházi esték, a múzeumpedagógiai programok kapcsán pedig
együttműködnek a Gödöllői Városi
Múzeummal.
Már a szeptemberi nyitástól új

A Kávéházi Esték programjai
rendszeresen telt ház előtt zajlanak

színfolt lesz, hogy a turisztikai iroda,
ami eddig kizárólag idegenforgalmi
célokat szolgált, egyben jegyiroda
is lesz, ugyanazokkal a szolgáltatásokkal, mint a Művészetek Házában
található Belvárosi Jegyiroda. Ennek
megfelelő működéséhez a jelenlegi
helyiség nem csak az épület oldaláról, hanem belülről is megközelíthető lesz.
A kulturális programok bővülésére
leginkább januártól lehet majd számítani, s ekkora remélhetően újból
megnyílhat majd a Királyi Váró Kávézója is – mondta Kovács Balázs.
Az igazgató figyelmeztetett, ezzel
a feladattal csak nemrég bízta meg
őket a képviselő-testület. Ez egy
folyamat, amit év közben kell beindítani. Ahhoz, hogy a vártnak megfelelően működjön, néhány hónapra
szükség lesz, de bíznak benne, hogy
a kínált programok tovább színesítik
a városi kulturális kínálatot.
(k.j.)

ÚJRANYIT A PÁLMAHÁZ
A Gödöllői Királyi Kastély parkjában, több hónapos terrrás
r után augusztus 29-től,
vezés majd egy alapos ráncfelvarr
szombattól újra várja egykori és leendő látogatóit az új üzemeltető, a gödöllői kert
rtterv
rvező és építő cég által megújított
Pálmaház Kert
rtészet a Mart
rtinovics Ignác utca 2/a címen.
A gödöllői térségben egyedülállóan széles választék
lesz elérhető a faiskolai árudában, többségben magyar
termelők növényeiből. Virágzó egynyári és évelő dísznövények mellett konténeres díszfák és cserjék, földlabdás
örökzöldek és gyümölcsfák is várják a kedves érdeklődőket és kertbarátokat. A hat különböző stílusban megépített
mintakert pedig nemcsak a megfáradt vásárlók pihenését
és kikapcsolódását szolgálja hanem ötleteket is adhat a
kertépítés előtt álló látogatóknak. A Pálmaház Kertészet a
vásárlás előtt is segíti a látogatóit az általuk megálmodott
kert megtervezésben a helyszínen lévő tervezői irodában.
A Pálmaház bal szárnya a szobanövények szerelmeseit várja
j nagy
gy választékkal,, ugyanitt
gy
kézműves kaspók,
p , és

nokság, a Földalatti Vasúti Múzeum
(Budapest), a Városi Tömegközlekedési Múzeum (Szentendre), az
Aszód Városi Kulturális Központ,
a Ferenczy Múzeum- Blaskovich
Múzeum (Tápiószele), a Széchenyi
Zsigmond Vadászati Múzeum (Hatvan), a Gödöllői Városi Múzeum, a
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, a Méhészeti Intézet
(HáGK), a Régészeti Raktárbázis és
Látványraktár és a Gödöllői Királyi

2015. auguSztuS 25.

Kastély múzeumpedagógiai programjairól kaphatnak részletes tájékoztatást. A résztvevő intézmények
külön standoknál mutatkoznak be, a
délután folyamán pedig előadásokra
kerül sor.
A rendezvényre a gödöllői és aszódi tankerületben működő óvodák,
általános iskolák és középiskolák
vezetői és pedagógusai mellett minden érdeklődő pedagógust, múzeumi
kollégát szeretettel várnak. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de
előzetes regisztrációhoz kötött.
A program és a regisztráció módja megtalálható az alábbi oldalon:
(bdz)
www.kiralyikastely.hu.

Hová lett sok millió madár?
Az elmúlt harminc évben 300
millió madár tűnt el az európai
agrárélőhelyekről. A folyamat
Magyarországot is elérte.
Folyamatosan csökken a madárfajok száma. Egyértelmű, hogy a
nagyüzemi mezőgazdasági művelési
módok, a növényvédő szerek károsan hatottak a populációra, de talán
nem olyan mértékben, amennyire ezt
egyes környezetvédők túlhangsúlyozzák – jelentette ki Farkas Béla,
az Agrohungária Kft. ügyvezetője a
Kossuth Rádió Oxigén című műsorában. El kell döntenünk, hogy élni
és enni akarunk-e, vagy madarakat
megtartani. A kettőt össze kell hangolni – tette hozzá.

( M)

kodóknak az az érdekük, hogy minél
nagyobb területen ipari hatékonysággal termeljenek - mondta el Orbán
Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kommunikációs munkatársa.
A nagyüzemi mezőgazdaság miatt
azonban a madarak elvesztik a fészkelő- és búvóhelyeiket, s a táplálékukat is. Az elmúlt bő egy évtizedben
ezt súlyosbította a klímaváltozás is.
A kutatásokból kiderült, hogy a sík,
nyílt vidéken élő, pusztai, agrárterületek madarai – amelyek
ráadásul hosszú távú vonulók is – jutottak a legkritikusabb helyzetbe.

Az állománycsökkenések
drámaiak, s látványos pélIllusztráció (MTI Fotó: Kálmándy Ferenc) da erre Magyarország –
hangsúlyozta Orbán Zolagrárium, a kis parcellás, vetésfor- tán. Míg Nyugat-Európában a közös
gós mezőgazdaság eltűnt, a tanya- agrárpolitika, illetve annak elődje
helyeket beszántották, kiirtották a legalább harminc éve működik, admezővédő erdősávokat, a bokroso- dig nálunk csak az uniós csatlakozás
kat, monokultúrákat alakítottak ki, s óta érvényesül. A szakember a fonagyon erősen kemizáltak. A gazdál- golyállomány csökkenését hozta fel

riasztó példának, amely egyes becslések szerint több mint kilencven
százalékkal lett kisebb.
Most még van esélyünk beavatkozni,
de lehet, hogy ötven év múlva már
nem lesz. Szerencsére nagyon egyszerű technikákkal lehet látványos
eredményeket elérni: olyan mezőFogoly

gazdasági megoldásokat kell viszszahozni, amelyek ezer éven át jól
működtek, például mezővédő erdősávokat kell telepíteni, általuk a felmelegedő klímában a mögöttük lévő
szántóban jelentős párolgáscsökkenés érhető el. Alapvetően azonban a
gondolkodásmódunkon kell változtatni – hívta fel a figyelmet Orbán
Zoltán.
hirado.hu

Tíz ország, ahol milliószámra, kegyetlen módszerekkel ölik a madarakat
A Földközi-tenger medencéjében évi
25 millió madarat ölnek meg, a legtöbbet Egyiptomban, a fő zsákmány
az erdei pinty – közölte a Birdlife International.
Barátposzáta

nek el illegálisan. A legtöbb madarat
lemészárló 10 földközi-tengeri ország
közé tartozik még Albánia is. Málta
nem került fel a tizes listára, ugyanakkor egy négyzetkilométerre számítva
Erdei pinty

koribb áldozat – 1,8 millió példánnyal
– a barátposzáta, a harmadik helyen
álló fürjből 1,6 milliót, az énekes rigóból pedig 1,2 milliót ölnek meg. A
madarakat különböző okból vadász-

A nemzetközi természetvédő szervezet becslései szerint Egyiptomban
évente 5,7 millió, Olaszországban 5,6
millió, Szíriában 3,9 millió, Libanonban 2,6 millió, Cipruson 2,3 millió,
Görögországban 700 ezer, Franciaországban, Horvátországban és Líbiában pedig 500-500 ezer madarat ejte-

a kicsiny szigetországban pusztítják
el a legtöbb madarat. A madarak legfeketébb régiója a ciprusi Famaguszta
környéke.
A vadászok első számú zsákmánya az
erdei pinty, amelyből becslések szerint
évente 2,9 millió példányt ejtenek el a
régió országaiban. A második leggya-

szák, például élelmezési célból vagy
élő célpontként a sportlövészetben. A
Birdlife-jelentés rámutat arra, hogy a
madarakra sokféleképpen vadásznak,
ezek közül a legkegyetlenebb az enyves pálca, amelyhez ragadva a madarak hosszú ideig szenvednek, mielőtt
elpusztulnak.
hirado.hu

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK
kertészeti kiegészítők kiemelkedő minőségben vásárolhatók. A jobb oldali hajóban kap
helyet a barokk stílusban újj
jávarázsolt
Pálmaház Herbárium ahol fűszernövényeket,
teákat, illóolajokat, natúr
kozmetikumokat kézműves
rpöket talekvárokat és szörp
lálhatnak az ilyen termékek
iránt érdeklődők.

Fokhagyma, a csodagyógyszer

Szinte éSzre Sem veSSzük a drámai változáSt

A madárfajok kihalásának legfőbb
oka az élőhelyek átalakítása: az ezer
éveken át fenntarthatónak bizonyult

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében
megvalósuló évnyitó rendezvény
célja, hogy a tanév kezdetén új lendületet adjon a múzeumok és pedagógusok együttműködésének, a pedagógusok inspiráló benyomásokat
szerezhessenek a múzeumok kínálatának segítségével. Az itt megismert
foglalkozásokat azután ki-ki tetszése
szerint beépítheti a tananyagba, színesítve, izgalmasabbá téve az iskolai
órákat a gyerekek számára.
Ez alkalommal a Bélyegmúzeum,
a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, a MTVA Rádió és Televízió
Történeti Kiállítóhely, a Várgond-
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Élő-Világ

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

A világ szakácsai esküsznek rá, a háziasszonyok már évszázadok óta használják az ételek ízesítésére, nagyszüleink pedig mindig is gyanították, amit
a tudomány végre felfedezett: a fokhagyma igazi csodagyógyszer.
Természetes formájában a fokhagyma
„csípős” növény. Aktív hatóanyaga az
allicin (ennek köszönheti erős aromáját). Az allicin antibakteriális vegyület, amely a fokhagymában található
más összetevőkkel együttesen erősíti
a szervezetet és segíti a betegségek leküzdését.
A fokhagyma gyógyhatása a főzés,
a sütés és a pirítás során elvesződik.
Illata már önmagában
is gyógyító hatású. Bár
étrend-kiegészítő
formájában már leginkább
szagtalan
fokhagymát
értékesítenek, a kutatások szerint nyers formában való fogyasztása a
leghatásosabb.
A fokhagyma rendszeres
fogyasztásával megvédjük magunkat a máj és szívproblémáktól, ezen kívül annyira erősíti az immunrendszerünket, hogy az képes lesz
megbirkózni a súlyosabb lefolyású
betegségekkel is. A rák elleni küzdelemben tanúsított hatását a mai napig
kutatják, az eddigi eredmények alapján
segít lassítani a sejtosztódást.
Erős baktériumölőként szembeszáll
minden fertőzéssel, legyen az belső
vagy külső. A cikkekben levő vegyi
anyagok segítenek a szervezetben található koleszterin- és zsír szintjének
csökkentésében, védve ezáltal a szívet
és az idegrendszert. Szintén jótékony
hatásának bizonyítéka, hogy az olasz
és spanyol vidékeken alacsony az érelmeszesedés aránya, mivel ezekben az
országokban a fokhagyma része a mindennapi étrendnek. Tudományos kutatások bizonyították, hogy a fokhagyma

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat, vasárnap: 10-19-ig
Patika nyitva:

Irén: Keverék fiatal felnőtt szuka. Nagyon értelmes, okos. Alap vezényszavakat ismeri, láb mellett sétál. Valószínűleg
sokat foglalkoztak vele, mégsem jelentkezett ezidáig a gazdija.

Mézi: Féléves keverék szuka.
Gazdija idős kora miatt nem tudta tovább vállalni őt. Olyan gazdit
keresünk, aki tisztában van azzal,
milyen egy kölyökkutya és le tudja
Mézit fárasztani nap mint nap.

Frédi és Béni: Egy összeszokott
páros. Két aprócska kanocska. Együtt
fogták be őket a Röges utcában. Sajnos
azonosító nem volt bennük. Kicsit félősek,
de remélhetőleg feloldódnak hamar. Gazdikeresők!

Szombat, vasárnap: 9-19-ig

Tibor: Idős, valószínüleg balesetes kan kutyus. Egyelőre lábadozik.
Bár komoly baja nincs, mégsem tud
lábraállni. Feltehetően szobatiszta és
közepes testű.

Gödöllő, Faiskola u. 2.
Tel.: 06-30-943-9898

csökkenti a véralvadást.
A fokhagyma jótékony összetevői segítenek a szervezetnek megküzdeni
az immunrendszeri problémákkal, az
allergiával, a megfázással, a baktériumos fertőzésekkel, valamint külső
és belső parazitákkal. Elősegítik az
emésztést és az egészséges bélflórát,
valamint gombaölő hatásuk is van. Ha
fokhagymát dörzsölünk egy vágásra,
égési sérülésre vagy más fertőzésre, az
biztosítja a gyors gyógyulást. Az ótvar
kezelésében is hatékony, ha friss fokhagymát dörzsölünk a kérdéses helyre
- ez csökkenteni a viszketést, a hámlást
és az égető érzést.

A fokhagyma ezen kívül megakadályozza a nehézfémek lerakódását szervezetünkbe. Jó ötlet fokhagymát vinni
magunkkal utazáskor, mert jól jöhet
ha magasabb higanytartalmú halat fogyasztunk vagy erős légszennyezésnek
vagyunk kitéve.
A fokhagyma az egyik leghatásosabb
és legnépszerűbb gyógyszer a megfázásra. Egy friss gerezd elrágcsálása lassan kitisztítja a nyálkahártyát,
és enyhíti a kellemetlen érzést. Segít
megtisztítani az eldugult orrot, és felszabadítja a légutakat.
Sokan esküsznek rá, hogy napi egy
gerezd nyers fokhagyma elfogyasztása
szinte minden betegség megelőzésében segít. Erős illata azonban egyesek
számára elrettentő erővel bír, míg mások a mindenre kiterjedő hatását kéredenkert.hu
dőjelezik meg.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Augusztus 29-én, szombaton
10.30-12 óráig:
Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.
Rendel:
dr. Michalik László állatorvos
Tel.: 06-20/981-3100
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Megvan az első siker
Mindössze a második fordulóig
kellett várni a Gödöllői SK első
győzelmére a megyei I. osztály
idei kiírásában. Szász Ferenc
csapata 2-1-re nyert a Veresegyház otthonában és hozta el ezzel
a három bajnoki pontot.
A tavaly még NB III-as Veresegyház
VSK nem vállalta az idén az országos
bajnokságban való szereplést, így ismét szomszédvári rangadónak lehettek
szemtanúi, akik kilátogattak a veresi
derbire. Hamar felpörögtek az események, az Aczél Zoltán edzette hazai
csapat már a harmadik percben vezetést
szerzett, de a GSK, Nagy Tamás jóvoltából egy minutummal később egalizált.
A gyors gólváltást követően inkább a
mezőnyben gyűrték egymást a csapatok
és ugyan akadt mindkét oldalon gólszerzési lehetőség, egészen a 84. percig kel-

Célkeresztben Gödöllő

A nemzetközi szervezet mellett Gödöllő városa, a Pilisi Parkerdő Zrt.,
valamint a Magyar Íjász Szövetség
támogatásában megrendezésre kerülő
3D Vadász íjász világbajnokság hét
helyszínen zajlik majd. Az Isaszegi

út végén található Gödöllői Arborétumban három, a valkói erdészetnél
található területen kettő, míg Babaton
és az egyetem területén (a május 1-jei
rendezvény helyszínén) egy-egy állomást állítanak fel a szervezők, ahol
majd a háromdimenziós állatfigurákra
adhatják le a lövéseiket a versenyzők.
A Gödöllői Sport Klub HUN-TER
íjász-szakosztálya hét íjásszal képviselteti magát majd a hazai rendezésű vb-n. Czakkel István és Szöllősi
Antal szenior, Szabóné Ónodi Judit,

sTrandröPlabda: 8 arany-, 7 ezüsT- és 4 bronzérem a mérleg

A GRC lett a legeredményesebb
A márciusban alakult gödöllői
strandröplabda-szakosztály lett
az idei szezon legeredményesebb klubja a strandröplabdázóknál. A mérleg: két arany- és
egy bronzérem.
A strandröplabdázók országos bajnokságának döntőjén a hölgyek mezőnyében
(összesen öt GRC-s páros kvalifikálta
magát a legjobb tizenhat közé) a tavalyi
aranyérmes, idén már gödöllői színekben versenyző Lutter Eszter az UTE-s
Lakatos Enikővel az oldalán megvédte
címét (a dobogó tetején), a dobogó harmadik fokára pedig az ugyancsak a GRC
játékosai, Józsa Zsuzsanna, Szabó
Dorka páros állhatott fel.
A férfiaknál a nyár folyamán az egyesülethez igazoló, korábbi kétszeres bajnok
Horváth Balázs és Vocskó Máté verekedte el magát az elődöntőig, s végzett

Utánpótlás – Ügyeskedő fiatalok
Jól szerepeltek a Gödöllői SK nem versenyrendszerben szereplő korcsoportjai
is az elmúlt évben. A fiatalok számos
labdarúgó kupán indultak és értek el dobogós helyezéseket, ezen belül néhány
sorozatban egészen az aranyéremig
jutottak. A 10. éve megrendezésre kerülő, gödöllői Juniális Kupán, valamint
a szintén nagy múltra visszatekintő egri
focitornán is örülhettek a gödöllőiek
első helynek. Előbbiben a 2006-os,
utóbbiban a 2007-es csapat hódította el
-lta kupát.

lett várni az újabb találatra. Gödöllői
szempontból viszont megérte a majd 80
percnyi böjt, ugyanis Koziorowski Richárd jóvoltából a mieink jegyezték ezt
a gólt, amivel meg is nyerték a találkozót
és a vele járó, igen fontos három bajnoki pontot. A győzelem vezéráldozattal is
járt: az első GSK-s gólszerző Nagy Tamás egy ütközés után a lábát törte. A Gödöllő két játéknapot követően 4 ponttal
az 5. helyen áll a Pest megyei I. osztályú
bajnokságban. A következő ellenfél augusztus 29-én, hazai
pályán a Tura csapat
lesz majd.
Pest megyei I. osztály, 2. forduló
Pest megyei I. osztály 3. forduló
Veresegyház VSK
Augusztus 29., szombat 17.30
– Gödöllői SK 1-2 (1-1)
Gödöllői SK – Tura VSK
Gól: Nagy Tamás, Kozio(Táncsics M. úti Sportcentrum)
rowski Richárd.

vadász íjász 3d világbajnokság – Több, minT 1300 nevező

Augusztus 22-30. között Gödöllő ad otthont 2015. évi Vadászíj Világbajnokságnak. Előzetesen 24 ország, több mint
1300 íjásza regisztrált a gödöllői vb-re.
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Sport

végül a negyedik helyen.
A GRC strandröplabdázói az idény során nyolc arany-, hét ezüst- és négy
bronzérmet gyűjtöttek be a különböző
versenyeken. Az ob-döntő után a legrangosabbnak számító három országos bajnoki fordulóból kettőt nyertek meg női
versenyzőink, s mindhármon övék lett
az ezüstérem. Emellett a Gödöllőn megrendezett M4 Kupán is házidöntőt vívtak
versenyzőik a hölgyeknél.
Az utánpótlásban is letették már névjegyüket a gödöllői strandröplabdázók: a
lányok U15-ös utánpótlás kupáján (ez a

Szabó László, Czeglédi Gábor felnőtt női, illetve férfi, míg Magyary
Lenke és Tóth Emese junior kategóriában indul.
Amint azt megtudtuk, a verseny
helyszínei látogathatóak, a látvány
tekintetében a babati és az egyetemi
helyszín lehet majd a legélvezhetőbb
-ttnézői szempontból.

sportágban a legrangosabb korosztályos
verseny) Kalmár Viktória és Tunyogi
Dominika Csenge, míg az U19-es fiúk
hasonló megmérettetésén Kalmár Ákos
(a Vasasos Hartyányi Gergővel) jutott

Röplabda – Indul az új
évad, szurkolói ankéttal
Lassan a TEVA-Gödöllői Röplabda
Club felnőtt női csapata is elkezdi a
felkészülést a szeptemberben rajtoló
hazai pontvadászatra. A klub szurkolói ankétot tart augusztus 26-án, 17
órai kezdettel a városháza földszinti
nagytermében, ahol tájékoztatást adnak a csapat háza táján történt változásokról. Előzetes információk alapján a keret igencsak megváltozik a
2015/2016-os szezonra. Több játékos
is távozik és a vezetőség úgy döntött,
hogy a távozókat kizárólag tehetséges
fiatalokkal pótolják. A célkitűzés az,
hogy csapat rutinos, válogatottsággal
rendelkező játékosaik tapasztalatát a
fiatalok harcias küzdőszellemével ötvözzék majd.

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.

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
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lovassPorT – négyesfogaThajTó eb

Lázár Zoltán: Csapatbronz
Lázár Zoltánnal a csapatban bronzérmes lett a magyar négyesfogathajtó válogatott a németországi Aachenben megrendezett
Négyesfogathajtók Európa-bajnokságán.

Zoltán (a képen) 19. lett!
Lázár díjhajtásban az 5., akadályhajtásban a 16., míg maratonhajtásban a 25.
helyen végzett, így jött össze végül a 19.
hely összetettben.
-ll-

Egyéniben legjobb magyarként
Dobrovitz
József végzett összetettben, aki a 4. helyen
fejezte be az Eb-t. Fia,
ifj. Dobrovitz József az
összetett 10. helyét szerezte meg, míg Lázár

kézilabda – u17-es euróPa-bajnokság

Hornyák Bettina bronzérmes
A macedóniai Szkopjéban rendezték meg az U17-es leány
kézilabda Európa-bajnokságot,
ahol a magyar csapat, a gödöllői
Hornyák Bettinaával a soraiban
bronzérmes lett. A bronzmecscsen a mieink 34-31-re verték
Romániát, Hornyák 9 gólt lőtt!

mindent beleadtak Hornyák Bettiék
(a képen az álló sorban balról az első)
és a gödöllői kötődésű hölgy kilenc találatának is köszönhetően, a szünetben
még 19-17-re vezető Romániát 34-31re verték és ezzel Európa harmadik
legjobb leány csapata lett a magyar az
-liU17-es korosztályban.

A magyar lányok az
elődöntőig meneteltek,
ahol végül az ezüstérmes oroszoktól kaptak
ki, míg a másik ágon
a románok a korosztály Eb-győztese, Dánia ellen maradtak alul
a döntőbe jutásért. A
harmadik helyért aztán

lábTenisz – városrészek közöTTi versengés

GARCZIK RICHÁRD

Lábtenisz Kupa a Gébicsben
Az Alvégi Civil Társaság és a Gödöllői Városrészek Civil Egyesülete meghirdeti az első, Gödöllői
városrészek közötti Lábtenisz
Kupát, amely, az Alvégi Családi
Nap keretében kerül lebonyolításra szeptember 5-én a Gébics

felhívás

Orgonahangversenye
Máriabesnyői

utcai játszótér területén.
A kupára szeptember 1-jéig (kedd), 18
órai határidővel lehet nevezni írásban,
(Bokor Árpád, Gödöllő Ifjúság utca 14
címre), vagy e-mailen: bokor.arpad@
gmail.com. Érdeklődni telefonon a 0620/411-8951-es számon lehet.

Nagyboldogasszony Bazilika

Augusztus 30., 19.00
Műsor:
J. S. Bach, F. MendelssohnBartholdy, César Franck
Fellépő vendégművész:
Tótpál Szilvia operaénekes,
szoprán

fő és szerda 17:30-19:00-ig).
Honlap: www.itftaekwondo.hu

A Gödöllői Contact ITF Taekwon-do
Sportegyesület felvételt hirdet 12 éves
kortól. Gyere és eddz velünk, hogy
egy éles helyzetben meg tudd magad
védeni vagy versenyezz és legyél a
jövő bajnoka és egy összetartó csapat
tagja! Jelentkezés a 06-20-560-11-48as számon vagy a contactsegodollo@
gmail.com e-mail címen, illetve szeptembertől az edzéseken (BIO-FIT
Center Gödöllő, Állomás út 1-2./a hét-

Teniszezz a Sportcentrumban
800 Ft/óráért.!

Helyszín: Táncsics Mihály úti Sportcentrum!!!!!!
Pályabérlés előzetes bejelentkezés alapján: a 06/20-461-6010-es és a
06/20-516-1547-es számokon!

Légy a Bloodfit csapat tagja
Aki kellő motivációt, kitartást és erőt érez magában, illetve szeretne
csatlakozni egy folyamatosan növekvő számú sportközösséghez, azt
már heti 5 edzésen: minden hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 19:00
órától, valamint szombaton reggel 9 órakor a Táncsics Mihály úti Villa
Grandéban szeretettel várják a Bloodfit csapat edzői.

A belépés díjtalan,
a Bazilika adományokat az
orgona karbantartására
köszönettel elfogad.

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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TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT – ÚJ ÜGYELETI HÍVÓSZÁM
TISZTELT LAKOSSÁG!
TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
– AZ EDDIGI KÖZPONTI ÜGYELETI HÍVÓSZÁM MEGTARTÁSA MELLETT –
ÚJ ÜGYELETI HÍVÓSZÁMOT VEZET BE!
A GÖDÖLLŐ, SZADA, ISASZEG TELEPÜLÉSEKRE KITERJEDŐ KÖZPONTI
ÜGYELET ÚJ 06-28-419-796-OS TELEFONSZÁMA 2015. JÚLIUS 1-TŐL HÍVHATÓ!

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Augusztus 24-30-ig:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Augusztus 31-szeptember 6-ig:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

ELMÜ központi hibabejelentő: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS:
tel.: 06-40-980-030 (munkaidőben) fax.: 06-29-530-101
e-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu web: www.eurovill.hu
VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36-80/300-300
TÁVHŐ Kft.: 514-096
Zöld Híd Kft.:418-603

Parlagfűveszély!

Húzza ki
gyökerestől!

A Segítség Közalapítvány pályázatot hirdet a gödöllői rezsihátralékkal rendelkező családok
támogatására.
A pályázati lapot a polgármesteri hivatal portáján vagy a 106-os
szobában lehet igényelni 2015.
augusztus 24-től.
Leadási határidő:
2015. október 9.

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

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

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!

+ Eladó Gödöllő központjában egy 33nm
alapterületű üzlet saját cirkófűtéssel. I.á.:
9,9 mFt 20-919-4870

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni.
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

KÖZLEMÉNY

+ Eladó Szadán egy csendes, aszfaltozott
utcában egy 2szobás, 94nm összalapterületű kis családi ház 1250nm-es telken I.á.:
15,5 mFt 20-919-4870

+ Sürgősen eladó a Máriabesnyő lakóparkban
100 nm-es nappali+ 4szobás, két fürdőszobás
teraszos lakás Iár: 18.5 MFt! 20-804-2102
+ Harasztban, sorházi, 119m2-es lakás, garázzsal, teraszokkal eladó! Iár:24.9MFt! 20539-1988
+ Királytelepen jó közlekedésnél 1100nmes telken 75nm-es 2szoba- konyha- étkezős,
alápincézett kockaház 14,9M-ós i.áron sürgősen eladó. 20-772-2429

+ Új építésű kétszintes ikerház eladó a Királytelepen 300nm-es saját telekkel, 84m2es lakótérrel, 3szoba+ nappalis kulcsrakészen 21,99MFt-os i.áron 20-772-2429
+ Extra terasszal rendelkező Új építésű
I.emeleti lakás a belvárosban eladó 300EFtos nm/áron 80nm-esek nappali+ 2szobás,
gardróbos, udvari kocsibeállóval, tárolóval!
20-772-2429
+ 4 szoba+ nappalis, alápincézett, garázsos családi ház 900nm-es telekkel eladó
rögesi részen. Iár: 28MFt 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

+ Eladó másfél szobás felújított lakás Gödöllőn a belvárosban Iár: 11.8 MFt (20)804-2102
+ Harasztban 84m2-es családi ház, 720m2es telken sürgősen eladó! Iár:19.9MFt! 20539-1988

+ Eladó Veresegyházon a centrumban egy
2szobás, összkomfortos, kis családi ház
400nm-es telken. I.á.: 12,5 mFt 20-919-4870

+ Eladó nappali+2 szobás, 69 nm-es, felújított, 1.emeleti lakás az Egyetemnél! Iár:19.9
MFt. (20)804-2102

+ (3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton
egy 81nm-es 2szobás téglaépítésű lakóház
konvektoros fűtéssel 1182nm-es telken. A
tetőtér beépíthető. A ház keskeny, ezért a
keresztben lévő gerendák miatt az összes
belső fal kiüthető és tetszés szerint átrendezhető, ha nem megfelelő a mostani elrendezés. I.á.: 20 mFt 20-919-4870

+ Fenyvesben, 530m2-s telek széles utcafronttal eladó! Iár:7.7MFt! 20-539-1988

INGATLAN

+ Gödöllőn a Podmaniczky utcában 759nmes építési telek eladó. Iá: 12MFt Tel: 06 28
430-304

+ (3842) Eladó Gödöllőn az Erzsébet park
közelében a Körösfői utcában egy 2szobás teljesen felújított ikerház külön utcai
bejárattal, hozzá tartozó kis kerttel, borospincével, terasszal, sok-sok örökzölddel
telepített. Az udvarban téglából épült kerti
szauna, mosdóval, zuhanyzóval + kemence.
I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870

+ Kastély mögötti központ közeli részen
összközműves építési telek eladó csendes
mellékutcában 20-772-2429

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

+ Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20)804-2102

+ Központban, egyedi mérős, 56m2-es
harmadik emeleti lakás erkéllyel eladó!
12.8MFt! 20-539-1988
+ SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban
100-180m2 családi házat vagy eladó telket.
20-944-7025
+ Egyszintes, nappali+3 szobás ikerház Gödöllő új építésű részén eladó! Saját telek,
kocsibeálló, terasz, igényes kivitelezés, referenciákkal rendelkező építő. Iár.: 29,9MFt
20-944-7025

+ Eladó Szadán a CBA-val szembeni csendes utcában egy tetőteres, 80nm összterületű, téglából épült, nappali+3szobás családi
ház 1160 nm-es saroktelken gázkazán fűtéssel. Az ingatlan alatt 60nm pince van kialakítva, mely több funkcióra alkalmas helységekből áll. I.á.: 15,2 mFt 20-919-4870

+ (3899) Eladó Gödöllőn a Tábornok utcában egy 60nm-es, 1,5 szobás, földszintes,
vegyes építésű, száraz lakóépület 370nmes telken. I.á.: 11,9 mFt 20-919-4870
+ (3903) Eladó Veresegyház csendes utcájában, de mégis közel a centrumhoz egy
1080nm-es telken egy két generációnak alkalmas nappali+5szobás családi ház, melyhez az épület alatti garázs tartozik, emeleti
részen erkélyek vannak kialakítva. Az ingatlanhoz tartozik egy 160nm-es műhely. Minden nyílászáró, beltéri ajtó Borovi fenyőből
készült. I.á.: 28 mFt 20-919-4870
+ (3917) Eladó Gödöllőn a Batthyány utcában egy 2szintes, szuterénes, téglaépítésű
családi ház 516nm-es telekkel. Az ingatlan
áll: földszinten 3szoba, előszoba, konyha,
fürdőszoba, a szuterénben garázs, vendégszoba, fürdőszoba, a tetőtérben további két
szoba van kialakítva befejezetlen állapotban. I.á.: 29,5 mFt Az ingatlan mellett egy
550nm építési telek eladó 12,9 mFt irányárért. A két ingatlan akár egyben vagy külön-külön is megvásárolható. 20-919-4870
+ (3914) Eladó Vácszentlászlón a Petőfi utcában egy 3szobás téglából épült családi
ház. Az ingatlanon további két épület található, melyben 1szoba összkomfort van kialakítva az egyik felében, a másik felében
pedig egy vegyesbolt működik. I.á.: 17,9
mFt 20-919-4870
+ (3623) Eladó Gödöllőn a Perczel Mór
utcában egy nappali+2szobás szuterénes
igényesen kialakított lakóház, kerti medencével, nagy terasszal. A szuterénben több
funkcióra alkalmas helységgel. Örökpanorámás, déli fekvésű kilátással. I.á.: 27,5 mFt
20-919-4870
+ (3905) Eladó Mogyoródon egy két generációs 2nappali+5szobás, duplakomfortos,
téglából épült, szép megjelenésű családi ház
1000nm-es telken. Az ingatlan tartalmaz szuterént, melyben 2 helység található, amik bármely funkcióra alkalmasak. Az ingatlan 2lakásos társasházzá alakítató oly módon, hogy
a földszinti lakáshoz tartozik 2szoba, mosókonyha, fürdőszoba, wc, beépített gardrób,
nappali hatékony kandallóval, pince és egyéb
helységek 500nm-es telekkel. Emeleti lakáshoz tartozik nappali+3szoba, 2fürdőszoba,
10nmn-es galéria és erkély 500nm-es telekkel. Így lakásonként az eladási ár 18,9 mFt.
Amennyiben egyben szeretné megvásárolni,
akkor az eladási ár 31,9 mFt 20-919-4870
+ (3895) Eladó Mogyoród tölgyesi részén
a HÉV közelében egy új építésű, 40nm-es
dryvittal szigetelt, kifogástalan állapotú,
nappali+1szobás, összkomfortos, központi
fűtéses, téglaépítésű családi ház. A telek
mérete 1296nm, mely 2 utcára nyílik, osztható. Egyébként az ingatlan másik végében
egy jó állapotú típus faház található. I.á.:
18,9 mFt 20-919-4870
+ (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

+ Eladó a gödöllői kastély mögött a Lovarda
utcában egy 135nm alapterületű, földszintes, nappali+3,5szobás, duplakomfortos
családi ház 1013nm-es telken 60nm-es melléképületekkel. I.á.: 23,5 mFt 20-919-4870
+ (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
+ Eladó Gödöllőn a Panoráma utcában
egy két utcára nyíló, teljes közművel ellátott
700nm telek. I.á.: 6,7 mFt 20-919-4870
+ 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.: 30228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+ Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló eladó. Tel.: 30/201-7329.
+ Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség eladó/
kiadó, üzlet, iroda, masszázsszalon, egyéb
célra. Gázkonvektor, riasztó, légkondi beszerelve. Ingyenes parkolás. Tel.: 30/2242-653.
+ Gödöllő központjában keresek 1,5 szobás eladó lakást. Egyetem tér, Palotakert
előnyben, elsősorban erkélyest. Illetve XVII.
ker. lakás csere értékegyeztetéssel! Érd:
30/3010-410
+ Eladó egy palotakerti, 57 nm-es, 7.em. 2
szobás, erkélyes, összkomfortos lakás részben felújítva. Iár: 12MFt. Érd: 30/263-7905.
+ Eladó a Szilágyi E. utcában 1060 nm-es
parkosított telken 3 szobás családi ház. Külső
szigetelés, új nyílászárók, redőnyök, 110 nmes melléképület, kút, pince. 30/402-7276
+ SÜRGŐSEN ELADÓ GÖDÖLLŐN egy
családi ház. Komoly, fizetőképes érdeklődőket várok. Megegyezünk!! Tel: 30/619-9983
+ Gödöllőn a Röges utca és a Stop-Shop
közötti területen 600-900 nm-es telkek eladók. Érd: 30/9467-702
+ Eladó Gödöllő-Máriabesnyőn egy felújítandó 2 szobás családi ház 930nm-es telken.
Víz, gáz, csatorna bekötve. Vasút, buszmegálló a közelben. Iár: 11MFt. Érd: 20/9165-460
+ Eladó 2,5 szobás, erkélyes, felújított
2. emeleti lakás Gödöllő belvárosában.
15MFt. 30/209-1338

Ajándék hirdetés a
Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek

az irodában vagy telefonon!

+ Eladó Gödöllőn az Ambrus Zoltán közben magasföldszinti 2szobás 54nm-es lakás. Normál állapotú különálló szobák, külön WC, fürdő. Iár: 11,8MFt. 20/544-7532

+ Máriabesnyőn kertes családi ház szeptember 1-től kiadó. Nappali+ 2 szoba, konyha, fürdőszoba, spájz, előszoba, terasz.
90.000 + rezsi, 2 havi kaució. 20/3594-223

+ Eladó Gödöllőn a Damjanich utcában
örök panorámás, háromszintes családi ház 1282nm-es telekkel. Pinceszintje
115nm, garázs, kazánház, műhely, tároló
helyiségekből áll. Földszintjén különbejáratú 52nm-es, 1,5szobás, teraszos lakás,
ill. 164nm-es földszint+ emeleti nappali+
3szobás lakással. A ház két család részére és egyéb célú hasznosításra is alkalmas.
Irányára: 39,9MFt. 30/224-1627

+ Albérletet keres nyugdíjas házaspár hoszszútávra panellakás kizárásával. Minden
megoldás érdekel. 30/7184-384

+ Gödöllőn ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ központhoz, boltokhoz, buszmegállóhoz közel.
Tel: 28/420-815
+ Eladó Gödöllőn a Szent János utcában
2.em. 1,5 szobás, 42 nm-es lakás tárolóval.
Iár: 10,9 MFt. 20/447-3391

ALBÉRLET KIADÓ
+ Fiatal pár hosszú távra keres különálló
kertes házat bérletre, akár nyaraló övezetben is Gödöllőn, vagy Szadán. Várjuk hívását: 06-70-319-53-65.
+ Kiadó szeptember 1-től Gödöllőn a Palotakerten egy 3.emeleti 1+2 félszobás,
62 nm-es lakás. Bérleti díj 60.000.-Ft/hó+
rezsi. A lakás egyedi mérőkkel rendelkezik.
Kaució 60.000.-, a
mit beköltözéskor kell
kifizetni. Élelmiszerbolt 2-3 percre, egyetem 5 percre a lakástól. HÉV, vonat, busz
pár percre. Tel: 30/694-3500
+ Szadán 3 szobás lakás kiadó 60.000.-Ft
+ 2 havi kaucióért. Tel: 20/440-7966
+ Gödöllőn a Lidl mellett 130 nm-es kertes
lakás kiadó. 70/779-8529
+ Kertes házban külön bejárattal, hosszútávra kiadó bútorozott szoba-konyha fürdőszobával 2személy részére szigetelt téglaépületben. Új ajtó, ablak, konvektoros fűtés,
hűtő, mosógép, külön gáz-, vízóra. 45.000Ft+
rezsi. 1havi kaució szükséges. 30/581-3827

+ Gödöllőn kiadó vagy eladó 3 szoba+
nappali+2 fürdőszobás, gépesített konyha+
étkezős lakás hosszútávra cégeknek, egyetemi hallgatóknak is. Tel: 31/323-9816
+ Gödöllő központjában, kétemeletes téglaház 2.emeletén kétszobás, konvektoros,
felújított, részben berendezett lakás kiadó.
Ár: 60.000.-Ft/hó +rezsi. Kéthavi kaució
szükséges. 70/6088-729
+ Gödöllőn a belvárosban kiadó egy kétszobás, erkélyes lakás bútorozatlanul vagy
részben bútorozva. 55.000 Ft/hó +rezsi. 2
havi kaució szükséges. Tel: 20/242-8859
+ Kiadó Gödöllőn a Kossuth utcában 1.em.
2 szobás, összkomfortos, egyedi mérőkkel
ellátott lakás. 60.000 + rezsi + 1 havi kaució. Tel: 20/9319-521
+ Szoba fürdőszobával kiadó. Tel: 20/9455-583.

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ A Stop Shop és a Shell melletti 3300 nmes vállalkozási terület eladó vagy kiadó, és
a rajta lévő 24 nm-es árusításra alkalmas
helyiség külön is kiadó. Érd: 30/9467-702
+ SZÉPSÉGSZALON korrekt áron kiadó.
(Fodrászat, kozmetika, műköröm masszőr,
szolárium.) Tel: 70/211-5373
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!! 10EFt/hó (20)804-2102
+ Gödöllő központjában, utca fronti 34
négyzetméteres helység hosszútávra kiadó.
Tel.: 06-20-3456-552.
+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs
kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.

KÍNÁLATUNKBÓL: • Belvárosi, közművesített, 2476
nm-es telek, két felújítandó házzal eladó. Iá:35 mFt.
• A Blahán 2 szobás, felújítandó téglaház 852
nm-es, saroktelken eladó. Irányár: 14,5 mFt.
• Központhoz közeli, téglaépítésű, magas emeleti, 2 szobás, loggiás lakás eladó. Iár: 12,2 mFt.
• Nappali+ 2 szobás, ikerházi lakás, garázzsal 640
nm-es telken a Nagyfenyvesben eladó. Iá.: 18,5 Ft.
Bővebb információért keresse irodánkat!

+ Új építésű, saját parkolóval rendelkező, alacsony rezsijű, dupla bejáratos üzlet, iroda,bemutatóterem, rendelő céljára alkalmas. Akár
azonnali költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552

ÁLLÁS
+ Gödöllői étterembe keresünk felszolgálót. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
rekakaiser@gmail.com email címen lehet.
+ Gödöllői étterembe keresünk szakácsot.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a rekakaiser@gmail.com email címen lehet.
+ Gödöllői étterembe keresünk sushi szakácsot. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a rekakaiser@gmail.com email címen lehet.

OPEL GAÁL AUTÓHÁZ KFT.

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
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+ 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

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511366, 20/543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.
godollo@gmail.com

+ 4-5 fő zene /nyelv/ vagy művésztanár jelentkezését várjuk közös projekt kialakítására és helyiség bérlésére Gödöllőn. Érd:
agnes.zsuzsanna7@gmail.com
+ 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
oktatói) végzettség, pályázatíró tapasztalat.
Versenyképes fizetés, dinamikus csapat! Jelentkezni dr. Lengyel Józsefnél lehet telefonon:
28/430-695, vagy e-mailben: lj@prompt.hu

+ Gödöllői fröccsöntő üzembe felveszünk –szerszámkészítőt, 3 műszakos
munkarendbe -betanított munkást, -műszakvezető-gépbeállítót. Jelentkezni lehet: ertekesites@plastexpress.hu email
címen vagy telefonon: 70/325-8729

+ 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.
+ SZAKIPARI, ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁKHOZ, elsősorban MŰGYANTA-ALAPÚ PADLÓBURKOLATOK kivitelezéséhez keresünk
CSOPORTVEZETŐ, MŰVEZETŐ kollégát.
Elvárások: Mobilitás: munkavégzés folyamatosan változó munkahelyeken az ország egész
területén. –Józan, rendezett életmód, felelősségteljes hozzáállás; Fizikai munkában való
alkalmi részvétel. B kategóriás jogosítvány.
Előny: művezetésben szerzett tapasztalat.
Amit nyújtunk: Magas, teljesítményarányos
bérezés, rendezett háttér, folyamatos munka.
Cégünk telephelye Gödöllő. Rövid bemutatkozását kérjük az interfloor.kft@gmail.com
e-mail címre eljuttatni.
+ Németül beszélő TOLMÁCSOT szeretnék egy-egy alkalomra. Tel: 70/779-8529
+ FODRÁSZT és KOZMETIKUST keresek
szépségszalonba. Tel: 70/7753-255

+ Vasalást, főzést, takarítást vállal leinformálható friss nyugdíjas hölgy. FAJÁRÓKÁT
VENNÉK. 20/341-4088
+ Gépkocsival rendelkező nyugdíjas mérnök alkalmi munkát vállal. Tel: 30/268-8834
+ Élelmiszerboltba szakképzett, gyakorlattal rendelkező ELADÓT FELVESZÜNK.
Számítógépes ismeret, gödöllői lakóhely
előnyt jelent. Érd: 30/638-9788

+ ANGOL korrepetálást, vizsgára, felvételire felkészítést vállal angol tanár. Tel:
30/2623-628

+ Építőipari vállalkozás külső, és beltéri
felújítási munkát (festés, tapétázást, hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást,
homlokzati dryvitozást, térburkolást) vállal.
Anyagbeszerzést a legjobb áron biztosítjuk.
Tel: 70/631-7554
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201
+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása.
Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy
Árpád 20/311-7470
+ 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

+ 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. Tel: 70/6335772
+ 3db régi, működő falióra jó állapotban eladó. 220.000.-Ft/db. 70/779-8529

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-5921856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752

+ 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

+ A Magyar Máltai Szeretetszolgálat gödöllői
irodája KÖZÖSSÉGI GONDOZÓI munkakör
betöltésére keres SZOCIÁLPEDAGÓGUS
vagy SZOCIÁLIS MUNKÁS főiskolai vagy
egyetemi végzettségű, oklevéllel rendelkező
munkatársat szenvedélybetegek számára működtetett közösségi ellátásába. Pályázni lehet
fényképes szakmai önéletrajzzal és motivációs levéllel, melyet a következő email címre kell
eljuttatni 2015.09.10-ig: bus.terezia@maltai.
hu Az állás legkorábban 2015.09.15-től tölthető be. Bérezés a KJT bértáblához hasonló
módon történik. Olyan szakembert várunk,
aki szívesen foglalkozna szenvedélybeteg emberekkel. Érdeklődni lehet a megadott email
címen vagy a 28/416-567, 30/647-5659 telefonszámokon hétköznap 8.00-16.00 között.
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+ FŰNYÍRÁS (fűnyíróval és fűnyíró traktorokkal), fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű
mentesítés, gyomirtás, gyepszellőztetés.
Tel.: 30/622-7421, e-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com

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

+ 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
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+ Gyógymasszírozás akár minden nap otthonában! Eladó Ceragem Thermó maszszázs ágy sürgősen, kitűnő állapotban, kedvező áron. Eredetiség számlával igazolva.
Használt gáztűzhely eladó. 30/546-2011

OKTATÁS
ADÁS~VÉTEL

+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679
+ SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST, tapétázást
korrekt áron vállalok. Tel: 70/576-8925
+ Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz
megyek. +3620/9355059. www.barbarakutyakozmetika.hu

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ Eladó egy Omron felkaros, pumpás, használt vérnyomásmérő 4000Ft, krómozott
új bárszék 8000Ft, használt ellipszis tréner 16000Ft, diszkógömb lámpa (forgós)
5000Ft, előszobai akasztó 2800Ft, női
trekking kerékpár 26colos, agydinamós, 3
sebességes marokváltós agyváltó, elöl-hátul csomagtartókosár, kresz szabályoknak
megfelelően felszerelve i.á.: 60.000Ft. Érd.:
+36-30-302-4570

+ FEHÉRBORSZŐLŐ ELADÓ. Gödöllő,
Hegy u. buszforduló. Érd: 28/416-299
+ Ággyá nyitható, 130x200 cm-es ülőgarnitúra, 2 fotellel, megkímélt állapotban olcsón eladó. Tel.: 20/9455-583.

+ 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

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) 06-30/536-4300,
28/611-728

EGYÉB
+ A CAVALETTA NŐIKAR szoprán szólamába szeretettel vár énekelni vágyó és szerető hölgyeket. Kottaismeret nem feltétel.
Korhatár: 18-45 év. Tel: 30/638-7486
+ 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
+ TOLLASLABDA KLUBOT szerveznék
szeptembertől heti 1x-i játéklehetőséggel.
Akinek kedve van csatlakozni, jelentkezzen
a zoju001@gmail.com email címen.
+ 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:812-ig. 28/532-601, 30/7765-212
+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455583.

Öngyógyulok,
öngyógyítok?
A mostanra kialakult egészségügyi rendszer
IS szinte rákényszerít bennünket arra, hogy
saját kezünkbe vegyük Önmagunk gyógyítását. Érdemes elgondolkodni azon, hogy
ténylegesen jól kezeljük-e a helyzetet és
eléggé felkészültek vagyunk-e, jó irányba indulunk-e el?
Hogy milyen okok is vezettek idáig? Csak néhány erősen befolyásoló tényezőt említenék:
- hosszú várakozási idő a kivizsgálási szakaszban
- sok esetben az orvosok, gyógyítók hozzáállása, úgy érezzük hogy nem elég empatikusak velünk, nem értenek meg bennünket, sőt
meg sem hallgatnak (vagy túlságosan is meg
akarják mondani hogy mi a jó ....)
- számos gyógyszert soroltak a vényköteles
kategóriából a recept nélkül vásárolható készítmények közé. Ezáltal a gyógyszergyártók reklámozhatják a termékeket, így szinte
belénk sulykolják, hogy minden problémára
megvan a megfelelő szer, akár még árverseny szinten is....
- egyszerűen nincs időnk betegnek lenni,
mert akkor kiesünk a mókuskerékből, stb....
UGYE ISMERŐS??? És mégis akkor hogyan?
Először is a gondolkodásunkon kell változtatni. Azt kell megérteni és tudatosítani,
hogy egy betegség MINDIG jelzés, a testünk
vészcsengője, hogy valami nem jól működik.
Igen, akár még egy egyszerű nátha esetében
is! Ilyenkor meg kell állni és TUDATOSAN
felmérni, hogy mit is vittem túlzásba az elmúlt időszakban. Lehet, hogy csak 1 napról vagy éppen fél délutánról van szó hogy
lazítsak, de valószínű ez kell nekem ahhoz,
hogy újra EGÉSZségesnek érezzem magam.
Ha nem teszem meg, a tünetek mindig erősödnek és úgyis addig fokozódnak, amíg rá
leszek kényszerítve a pihenésre és persze a
gondolkodásra. Sokszor elbagatelizáljuk
a dolgot annyival, hogy “óh, nekem nincs
időm betegnek lenni”, de biztos vagyok benne, hogy a többség átélte már azt, hogy igenis
van olyan, amikor MEG KELL ÁLLNI!
Minden betegségnek más az üzenete és más
okból kapjuk. Mivel minden ember teljesen
egyedi, ezért egészségileg, szervrendszerileg
sincs két egyforma ember. Nincs olyan szer,
gyógymód, terápia, amely egy adott betegség
kapcsán mindenkinek egyformán jó lenne
vagy egyformán reagálnánk rá.
A saját testünket csak mi ismerhetjük igazán.
Mi kelünk, fekszünk vele, mi kellene hogy a
legjobb barátja legyünk. Ha a test-lélek-szellem egységét mára ismernénk, akkor felelősséget is vállalnánk érte. Igen, felelősek
vagyunk a testünkért. Ha megteremtünk egy
betegséget, akkor meg is tudjuk gyógyítani
magunkat. Nem másra kell mutogatni és elvárni hogy majd meggyógyít a rendszer, hanem tudatosan, a gondolatainkon keresztül
hatni a testünkre. Higyjék el, sikerülni fog! A
HIT gyógyít. Miért is van az, hogy számos,
gyógyíthatatlannak vélt betegségből egyre
többen felépülnek? Azért, mert hittek, tettek
és változtattak. Elhitték hogy meg fognak
gyógyulni, kezükbe vették a testüket és 180
fokos fordulatot véve változtattak az addigi szokásokon: gondolkodás, táplálkozás,
hozzáállás, stb. És ez a lényeg!!!! A változás - változtatás eredménye, hogy már nem
lesz ugyanolyan mint előtte. Fontos hogy ne
teherként, lemondásként éljük meg, hanem
esélyként. Ha így teszünk, nagyobb a valószínűsége a sikerünknek. Még Dr. Bubó is
megmondta, “ha nem változtatsz, akkor még
nem fáj eléggé......” A változáshoz kőkemény
elhatározás szükséges, vagy elég egy szó,
egy mondat, ami elindít bennünk valamit,
ami megváltoztat....
Ne féljünk hát magunktól, a testünktől, a
gondolatainktól. Minden nap egy új kezdet
és bármikor változtathatunk, bármelyik pillanatban. Akár MOST is.
Holczinger Kornélia
természetgyógyász - reﬂexológus
mobil: 30 / 388 7757
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A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
dr. Takács Irma, Akácfa u. 21.,
Zachár Veronika, Kőrösi Csoma
S. u. 17.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Eperjesi Gyula, Dankó P. u. 2/a.,
Navratil Béláné, Egyetem tér
4/c.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kalász
Karina, Bethlen G. u. 20.
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Tóth Sándorné, Asbóth u. 1., Dömsödy Beáta, Szent János u. 36.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Somlós
Kinga, 2117 Isaszeg, Hétvezér
u.2/a., Rinhoffer Ádám, 2117
Isaszeg, Erdő u. 5.

