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terjesztői ára: 75 ft

Ütemterv szerint halad a Hunyadi János és a Szé(2. oldal)
chenyi István utca felújítása.

www.szolgalat.com

lokálpatrióta hetilap • alapítva: 1992

Tíz országból hetvenhat gyerek vett részt a hatodik alkalommal megrendezett Nemzetközi Ifjú(6. oldal)
sági Táborban Balatonlellén.

Negyedszer lett bajnok a Penta-Gödöllő párosa, a
Lakatos Enikő és Lutter Eszter alkotta duó az országos strandröplabda bajnokságban

(8. oldal)

KÖZEL FÉLMILLIÁRDOS INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSEK

Máriabesnyői főbúcsú

Megszépülnek, korszerűsödnek épületeink

Boldogasszony-év
akadályozzák a tanítás
megkezdését. A fejlesztés
bruttó 119 millió forintba
kerül. Mindkét felújítás
teljes egészében a KEHOP-5.2.9-16-2016-00033
azonosítószámú
projekt
keretében az Európai Unió
és Magyar Állam támogatásával valósul meg.

Folyamatosan zajlanak a felújítások, korszerűsítések a nyári hónapokban. A Művészetek Háza, a
Petőfi Sándor Általános Iskola az
önkormányzat eredményes pályázatának köszönhetően kerül felújításra, a Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnoka részben pályázati,
részben önkormányzati támogatással korszerűsödik, míg a városi
intézmények önerőből szépülnek
meg. A fejlesztések összértéke közel félmilliárd forint.

Július eleje óta folyamatosan dolgoznak a Művészetek Háza felújításának
III., utolsó ütemén, amelynek során
százhatvankét külső nyílászáró cseréjére, valamint a kupola és a palást
rész hőszigetelésére és a lapostető
utólagos hő- és vízszigetelésére kerül sor. A nyílászárók cseréje lassan
a befejeződik és kezdődhetnek a tető

Petőfi Sándor Általános Iskola

munkálatai, ezek azonban már nem
fogják zavarni az intézmény működését. A felújítás bruttó költsége 111
millió forint.
Nagy erőkkel dolgoznak a Petőfi
Sándor Általános Iskola energetikai
felújításán is, amelyet annak ellenére
végeztet el az önkormányzat, hogy

az iskola már nem a város tulajdona. Az elmúlt hetekben a kivitelező
folyamatosan dolgozott a homlokzat hőszigetelésén, a napokban pedig megkezdik több mint kétszáz
nyílászáró beépítését. Bár a teljes
felújítás nem fejeződik be szeptember 1-jére, a hátralévő munkák nem

Részben pályázati pénzből,
az önkormányzat támogatásával újul meg a Hajós
Alfréd Általános Iskola
tornatermének tetőfedése, padlóburkolata és világítási rendszere. Erre a
Magyar Kézilabda Szövetség tornaterem/tornacsarnok felújítására kiírt
nyílt pályázatán sikerült támogatást
szereznie Gödöllő város önkormányzatának.
(Folytatás a 2. oldalon)

A hét végén tartották a Máriabesnyői
Nagyboldogasszony Bazilika kétnapos főbúcsúját. A vasárnap délelőtti szabadtéri szentmisét Ternyák
Csaba egri érsek mutatta be, aki dr.
Stella Leontin kanonok, c. prépost,
a bazilika plébánosa kezdeményezésére a máriabesnyői szűzanya tisztelői számára meghirdette a „Boldogasszony évét”. Imájában azt kérte,
hogy legyen a kegyelem áradása és a
lelki megújulás ideje ez az esztendő
az ide zarándoklók számára.
A mise kezdete előtt Stella Leontin a
megjelenteket köszöntve elmondta:
az évszázadok során felmérhetetlenül sok fohász, imádság, könyörgés,
kérés szállt fel a Magyarok Nagyaszszonyához a máriabesnyői kegyhelyről. A zarándokok a szentmisén és
az itt kapott kegyelmeken keresztül
szeretnének jobb emberekké, jobb
magyarokká, jobb keresztényekké
(Folytatás a 6. oldalon)
válni.

Kiadó üzlethelyiség az Erzsébet Királyné Szállodában!
Dózsa György útra néző, 34 m2 + 34,9 m2-es részekből álló,
összességében 68,9 m2-es üzlethelyiség
együttesen kiadó.
Érdeklődni az Erzsébet Királyné Szállodában vagy a
0620/392-8303-as telefonszámon lehetséges.
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Közel félmilliárdos intézményi fejlesztéseK

Megszépülnek, korszerűsödnek épületeink
(Folytatás az 1. oldalról)

Itt jelenleg a hőszigetelő tetőpanelek
elhelyezését végzik, hogy beázásmentesssé tegyék az épületet. Ennek elkészülte után kerül sor a belső
elektromos szerelésekre és a sportburkolat cseréjére. A kivitelező bízik

benne, hogy a tanévkezdésre valamennyi munka elkészül. A bruttó 115
millió forintba kerülő fejlesztésnek
harminc százaléka városi támogatás.
Az ütemterveknek megfelelően haladnak a Várkapitányi lak, közismertebb nevén a Testőrlaktanya felújításának munkálatai is. A jelenleg

elKészült és még zajló munKáK

Megújuló utak, járdák

zajló III. ütem az épület külső részét
érinti. A homlokzat elkészülte után,
hamarosan visszaépítésre kerül a
farestaurátor által már helyreállított
loggia is. Bár a belső tér helyreállítására még várni kell – ez a tervek
szerint jövőre történhet meg – az ősz
második felében más sor kerülhet
az épület időszakos hasznosítására.
Itt fogadja majd a látogatókat a Karácsonyház, aminek a szokásosnál
is különlegesebb hangulatot kölcsönöz majd a még „romos” belső tér. A
2018-ra tervezett negyedik ütemben
végzik majd el a padló és a falfelületek munkálatait. Ez magában foglalja
a belső terek műemléki helyreállítását – a feltárás során előkerült eredeti
díszítőfestés megmaradt részleteinek
restaurálását, valamint a külső környezetrendezést. A Testőrlaktanya
felújítására idén önerőből nettó 78
millió forintot fordít az önkormányzat.
*
Nagy erőkkel folyik a munka a városi bölcsődékben is. A Kossuth Lajos
utcai Mesevilág bölcsődében már
elkészült az udvar rekonstrukció és
egy, az udvarhoz csatlakozó gyermekmosdó kialakítása. A két beruházásra mintegy 13,5 millió forintot
fordított az önkormányzat.
*
A palotakerti bölcsiben is zajlanak a
munkák. Az épület laposteteje vízszigetelésének felújítása már megtörtént, jelenleg az udvari munkák
rukciót végeztek. Jelenleg is folyik
azonban két nagyszabású útfejújítás
a Hunyadi János és a Széchenyi István utcában. Munkák a tervek sze-

Folyamatosan dolgoztak a
városi járdák felújításán az
elmúlt
hetekben,
aminek
eredményeként az idei járda
felújítási program befejeződött.
Biztonságosabbá vált a gyalogosközlekedés a Munkácsy lakótelepen
a Szt. János utcában, a Paál László
közben és a Zombor utcában, valamint a Dózsa György úton a temetővel szemközti szakaszon a 38-50.
szám között, a Zombor utcában a
Testvérvárosok útja és a Munkácsy
Mihály út között, valamint a Tisza
utcában a Szabadság út - Sajó utca
közötti szakaszon.

Szintén befejeződött a munka a Batthyány Lajos utcában, ahol burkolt
csapadékvíz-elvezető árok rekonst-

rint szeptember 10-ig tartanak.
A Széchenyi utcában a Kandó Kálmán utca és a Táncsics Mihály utca
közötti szakaszon a burkolati munkák mellett a kétoldali szegélyek cseréjére, valamint burkolt csapadékvíz-elvezető árok és járda felújításra
is sor kerül.
A Hunyadi utca rekonstrukciója keretében az M3 autópálya és Grassalkovich utca közötti szakaszon új,
megerősített aszfaltburkolatú útpálya
mellett, aszfaltburkolatú kerékpársávok, járdák és kapubehajtók létesülnek.
A munkák mindkét helyszínen a forgalmi rend változásával járnak.

zajlanak. A szintén saját forrásból
megvalósuló fejlesztések összesen
47,5 millió forintba kerülnek.
*
Az egyetemi, Mézeskalács bölcsődében is munka folyik, egy bruttó
hétmillió forintos fejlesztés során új,
csoportszobához kapcsolódó gyermek mosdóhelyiség kerül kialakítása.
A vizesblokkok állnak a fejlesztés
középpontjában az Egyesített Szociális Intézményben is, ahol a főépü-

letben zajlanak a munkák. A közel
bruttó nyolcmilliós felújítás során
többek között új, akadálymentes helyiség is kialakításra kerül.
*
Mindezek mellett valamennyi, a város által működtetett intézményben
folyamatban van a tisztasági festés,
valamint felújítások zajlanak az Erkel Ferenc Általános Iskola konyhájában is. A közel kétmilliós beruházásra közel kétmillió forintot fordít a
város.
jb

NÖVÉNYÁPOLÁS A KÁNIKULÁBAN
A korábbi nyarak csúcshőmérsékletét jelentősen meghaladó,
hosszantartó kánikulában rendkívül sor feladat hárult a VÜSZI
kertészeti részlegének munkatársaira. A folyamatos öntözés
és parkgondozások mellett rendszeresek voltak a növénytelepítések és a faápolási munkák.
Tovább szépült és virágosodott
Gödöllő belvárosa az elmúlt hetekben, miután befejeződött a
főtér növénypótlása. Mint arról
lapunk többször is beszámolt, a
főtérről eltávolították a talajtakarókat és több bokrot, amelyek
búvóhelyet jelentettek a rágcsálók számára. Helyükre felfelé
növő cserjék, valamint egy-,
és kétnyári növények kerültek,
amiknek köszönhetően minden
eddiginél színpompásabb látványt nyújt a főtér.
A faápolási munkák is sok feladatot adtak a kertészeknek, városszerte zajlott a kiszáradt, beteg fák kivágása.
Az Alsóparkból is sok
beteg növényt kellett
eltávolítani, többségében azokat, amelyeket a
szilfavész nevű gomba
betegített meg. A következő hetekben már az
utak mentén dolgoznak,
ahol az űrszelvények
gallyazását végzik.

jk

kj
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Korszerűbb és gyorsabb lesz a vasút

Megújulás Rákostól Hatvanig
Akár 160 km/órás sebességgel is haladhatnak majd a járatok a 1867-ben felépített
Budapest-Hatvan vasútvonal
megújuló szakaszán.

gányok és a gödöllői HÉV-vágányok
al- és felépítménye is megújul.
Mint az a www.iho.hu oldalon meg-

Hamarosan megkezdődik a Gödöllő és Hatvan közötti vasúti fővonal
felújítása, derül ki a Közbeszerzési
Értesítőből. A modern fejlesztés a
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) keretében valósul meg, a
Rákos és Hatvan közötti pálya felújítására 114 milliárd forintot szánnak.
A Gödöllőtől Hatvanig vezető pálya
nyíltvonalán és az állomások átmenő
fővágányain akár 160 km/órás sebességgel is haladhatnak majd a járatok a felújítás után. A harminckét
kilométernyi al- és felépítmény teljes
cseréjét követően körülbelül 57,2
kilométernyi, hatvan kilogramm per
folyóméteres sínt építenek be hézag
nélkül, továbbá összesen három kilométer hosszon állomási mellékvá-

jelent tájékoztatásból kiderült, a fejlesztés során Máriabesnyő és Bag
megállóhelyek között kitérőket építenek be, létrehozva ezzel Babatpuszta forgalmi kitérőt.
Gödöllőn, Gödöllő HÉV-állomáson,
Aszódon, valamint Hatvan „A” elágazásnál korszerűbbre cserélik a
kitérőket, melyek természetesen számítógép által vezérelt villamos váltófűtést kapnak.AGödöllő és Máriabesnyő közötti szakaszon megerősítik

a bevágás rézsűállékonyságát. Többek között lecserélik a vonalszakasz
teljes felsővezeték-rendszerét is, valamint optikai kábelt helyeznek el a
felsővezetéki oszlopsoron. A biztosítóberendezési rendszer sem marad
érintetlen: Gödöllőn, Aszódon és
Turán hetvenöt hertzes
jelfeladással kiegészített
állomási jelfogó függéses
biztosító berendezést telepítenek. Két állomáson
ideiglenes utastájékoztató
rendszert alakítanak ki.
Két állomáson – plusz
Gödöllő HÉV-állomáson
–, öt megállóhelyen, valamint Babatpuszta forgalmi kitérőnél és Hatvan „A” elágazásnál térvilágítást építenek ki. A
peronok legnagyobb része a sínkoronától számított ötvenöt centiméteres
(Sk+55), esélyegyenlőséget biztosító
magasperon lesz, egy peron Sk+30as rendszerűre épül, a HÉV-megálló
pedig Sk+40-est kap. Két megállóhelyen és két állomáson P+R parkolókat is létrehoznak.
(Forrás: Magyar Építők, www.iho.hu)

ÖnKéntes munKával szépült meg tÖbb rendelő

FIGYELEM!

Két kezével segít a Hála Festője

Lakatos Norbert nevét nemrég
ismerhettük meg, amikor a fiatalember köszönetképpen, hogy megygyógyították a kislányát, kifestette
a kistarcsai Flór Ferenc Kórház nővérszobáját és koraszülött részlegét,
majd a SOTE Tűzoltó utcai gyermekklinikájának vizsgálószobáját. A
segítséget így megháláló, festő-mázolóként dolgozó fiatalember július

végén a Tormay Károly Egészségügyi Központban segített: az intézmény felnőtt fül-orr-gégészetét, és
a neurológia valamennyi helyiségét
megszépítette.
Mint megtudtuk, az intézmény
örömmel fogadta a sokak által a
Hála Festőjének nevezett Lakatos
Norbert megkeresését, mivel a munkára már nagy szükség volt. A városunkban albérletben élő fiatalember
az egészségügyi központ vezetésével egyeztetve választotta ki, mely
helyiségekben végzi el a festést.
Önzetlen munkájához a festéket a
szintén gödöllői Deko festékbolt ingyen biztosította, családjának tagjai
pedig a kivitelezésben segítik. Norbert a jó szándékú segítségnyújtásról
már több alkalommal is úgy nyilatkozott: Szeretné, ha tudnák, hogy a
betegek nagyon hálásak a gyakorta
embert próbáló körülmények között
dolgozó, eszköz- és pénzhiánnyal
küszködő orvosoknak, ápolóknak, és

Mivel a meteorológiai előrejelzések szerint augusztus 20-án viharos időre számíthatunk, a szervezők erre az esetre az alábbiakat
tervezik:
Rossz idő esetén az új kenyér megáldása és az ünnepi műsor tervezett helyszíne a Gödöllői Királyi Kastély lovardája lesz.
Eső esetén a tűzijáték elmarad, helyette a Belvárosi Napokon hoszszabb lesz a látványosság.
A végleges programról augusztus 18-án, pénteken délután születik döntés, arról a városi honlapon (godollo.hu), valamint Gödöllő
város hivatalos facebook oldalán (facebook.com/godollovaros)
tesznek közzé tájékoztatást.
a kórházi szakszemélyzetnek, és ha
megteheti, szívesen segít azokon a
helyeken, ahol erre szükség van.
Az ilyen jellegű támogatás nem túl
gyakori, ám szerencsére akad rá példa. A Tormay Károly Egészségügyi
Központban két éve az egyik ott dolgozó férje festett ki több helyiséget,
majd egy fővárosi cégtől – amelynek az egyik munkatársa gödöllői
– érkezett ajándékba negyven darab
szék, idén pedig a városunkban működő HUMAN Bioplazma Kft. adott
500.000 forint támogatást az intézménynek, amit – mint megtudtuk –
műszerbeszerzése fordítanak.
jk

Simon Csabára emlékezünk
Életének 80. évében, rövid, gyógyíthatatlan betegségben meghalt
Simon Csaba testnevelő tanár, a
Szent István Egyetem Testnevelési Tanszékének nyugalmazott
vezetője, egyetemi tanácsos.
Simon Csaba élvonalbeli kézilabda játékos volt, viszonylag fiatalon a BEAC ifjúsági csapatának,
majd a budapesti Honvéd ifjúsági,
később felnőtt csapatának vezető edzője lett, csapatával magyar
kupát és bajnokságot nyert. Edzője volt az 1979-ben világbajnoki
harmadik, az 1980-as moszkvai
olimpián negyedik helyezést elért
magyar férfi kézilabda válogatottnak. Gazdag szakmai tapasztalatait a nyolcvanas évek első felében
Kuvaitban kamatoztatta, első osz-
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Minden céget, vállalkozást érint
2017. augusztus 30-áig be kell jelenteniük a Rendelkezési Nyilvántartásba az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségüket
azoknak a gazdálkodó szervezeteknek, amelyek 2017. január 1-jén már
működtek.
Lassan a magyarországi cégek is búcsút mondhatnak a személyes vagy papíralapú közigazgatási ügyintézésnek. Jövőre indul a cégkapu, a magánszemélyek által már széles körben használt Ügyfélkapu vállalkozásokra szabott
„testvére”. A cégek számára kötelező a regisztráció, amit augusztus végéig
meg kell tenni. Ettől kezdve pedig a hivatalok a cégkapun keresztül kommunikálhatnak a vállalkozásokkal, küldhetnek nekik hivatalos iratokat ugyanolyan jogi hatással, mintha leveleztek volna.
Cégeknek és az alapítványoknak kötelező a regisztráció. Az egyéni vállalkozók továbbra is az ügyfélkapu szolgáltatással jogosultak az elektronikus
kapcsolattartásra, ebből adódóan a regisztrációs kötelezettség ezt a kört nem
érinti. Fontos különbség az ügyfélkapuhoz képest, hogy a cégkapura kötelező
regisztrálni minden gazdálkodó szervezetnek, tehát a gazdasági társaságoknak, de például az alapítványoknak is.
Augusztus végéig be kell jelenteniük az elektronikus kapcsolattatásra szolgáló elérhetőségeiket, vagyis email-címeiket és telefonszámaikat az úgynevezett Rendelkezési Nyilvántartásba – olvasható ki az elektronikus ügyintézés
és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényből.

tályú csapat vezető edzőjeként.
Sok szállal kötődött városunkhoz, ahol harminc éve telepedett
meg. Már korábban, 1973-tól a
mai Szent István Egyetem testnevelő tanára, 1990-től 2004ben történt nyugállományba vonulásáig a Testnevelési Tanszék
vezetője volt. Példás szorgalommal és hivatástudattal szervezte
az egyetem sportéletét, az országos főiskolai és egyetemi sportban is jelentős szerepet játszott.
Művelt, a világ dolgai iránt mindvégig érdeklődő ember volt, a jelenkori történelem kiváló ismerője. A város társadalmi és kulturális
eseményein gyakran láthattuk, sokan becsülték, szerették.

augusztus vége a határidő

Ökumenikus búcsúztatása 2017.
szeptember 1-én, pénteken 14
órakor a máriabesnyői Nagyboldogasszony templomban, temetése 2017. szeptember 2-án, szombaton 11 órakor a szombathelyi
Jáki úti temetőben lesz.

Akinek nincs Ügyfélkapuja, az alábbi helyeken kérhet segítséget:
Első alkalommal kizárólag személyesen tehető (személyazonosításra alkalmas érvényes okmány bemutatásával, illetve ügyintézői közreműködéssel):
– az ország valamennyi kormányablak és okmányirodai ügyfélszolgálatán
– a Magyar Posta Zrt. által Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott
állandó postai szolgáltató helyeken,
– a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyfélszolgálatain.
Akinek van ügyfélkapuja, annak az elektronikus kapcsolattartásra, létre kell
hoznia egy e-mail címet, amely kizárólag a cégkapura érkező, onnan küldendő email-ek kezelésére fog szolgálni.
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5. Nemzetközi Ifjúsági tábor

Idén 6. alkalommal rendezte meg
Gödöllő város önkormányzata a
Nemzetközi Ifjúsági Tábort Balatonlellén. 10 ország (Magyarország,
Szlovákia, Finnország, Csehország,
Románia, Lengyelország, Kína,
Szerbia, Izrael) 76 diákja ismerkedett egymással, akik Gödöllő testvérés partnertelepüléseiről érkeztek,
hogy tovább mélyítsék a különböző
népek közötti kapcsolatot.
A gyerekeket az egyhetes program
során csoportos feladatok, játékok,
sport foglalkozások, kirándulások

kultúrák, vallások megismerése, megértése és elfogadása
állt, ez ugyanis rendkívül sokat
segíthet abban, hogy a jövőben
pozitívan viszonyuljanak egymáshoz és nyitottabban tekintsenek a világra. A szervezők
idén is játékos – ugyanakkor
hasznos – feladatokkal készültek.
A gyerekek bemutatták hazájukat, városukat, megvitatták a
fiatalokat érintő kérdéseket, megismerték egymás gasztronómiáját, de

böző országból, idegenként érkezett
gyerekek barátként távoztak. Megértették: mindegy, hogy mely részén

Csíkszéki tapasztalatcsere

várták. Gödöllő mellett jártak a fővárosban, ellátogattak Tihanyba és
Balatonboglárra.
A tábor programjának középpontjában idén is egymás, a különböző

rész vettek pingpong bajnokságon és
számháborúban, no és természetesen
nem maradtak el a Balaton nyújtotta
vízi kalandok sem. De ami mindezek
mellett a legfontosabb: a tíz külön-

élnek a világnak, sok mindenben hasonlítanak, ugyanazokkal az érzésekkel küzdenek, ugyanazok a kérdések
foglalkoztatják őket és hasonlóak a
problémáik.

Gödöllő – Forrsa: két város, két látogatás

Gödöllő széles testvérvárosi kapcsolatai mellett a városi intézmények is
igyekeznek szorosra fűzni a szálakat határokon túli intézményekkel, így
is szélesítve a tapasztalatcsere lehetőségét.
A Mesék Háza Óvoda már hosszú ideje ápol kapcsolatot csíkszeredai és
csíkszentmihályi intézményekkel. A nyár folyamán hét óvónő és pedagógiai
munkát segítő munkatársaik ötnapos napos szakmai tapasztalatcserén jártak
a két településen. Az út során egyaránt megismerkedtek a települések épített
örökségével és természeti szépségeivel, a szakmai programokon belül pedig
az intézménylátogatások során nagy hangsúlyt kapott a mese és játékkincs
átadása.

A nyár folyamán tovább erősödtek a
testvérvárosi szálak Gödöllő és Forrsa között. Városunkból fiatalok látogattak finn testvérvárosunkba, onnan
pedig a helyi evangélikus gyülekezet
tagjai keresték fel gödöllői hittársaikat. A két – egymástól független – látogatásra csaknem egy időben került
sor.
Hat gödöllői diák vett részt abban az
ifjúsági táborban, amelyet finn testvérvárosunkban rendeztek. A forrsai meghívásra városunkból Lovász
Hanna, Grosso Márko (Hajós Alfréd Általános Iskola), Liska Dóra
és Liska Zsófia (Török Ignác Gimnázium), valamint Vajna Péter és
Jager-Káposzta Kiara (Petőfi Sándor Általános Iskola) kapcsolódott
be a tábor programjába, melyen dán
fiatalok is részt vettek. A résztvevők
megismerkedhettek a finn szokásokkal – köztük a híres finn szaunával
–, az oktatási rendszerrel, valamint
testvérvárosunk nevezetességeivel
és természeti szépségeivel.

Két nyelven, magyarul és finnül tartottak úrvacsorai istentiszteletet a
gödöllői evangélikus templomban
augusztus 6-án vasárnap, itt tartották
ugyanis az evangélikus testvérgyülekezeti találkozót, amelyet ez alkalommal városunkban rendeztek meg.
Az eseményre finn testvérvárosunkból érkeztek Gödöllőre a forrsai,
valamint – hozzájuk csatlakozva – a
tallini gyülekezet tagjai, akik természetesen városunk nevezetességeivel
is megismerkedtek.

Az istentisztelet Albert Gábor gödöllői és Eikka Häkärä forrsai
lelkész tartották, az úrvacsora osztásánál pedig a tallini gyülekezet lelkésznője segédkezett. Eikka Häkärä
szavait Albertné Joób Emese tolmácsolta.

Déli frissítő a kánikulában
Minden eddiginél több alkalommal
került sor vízosztásra a nyár folyamán.
Az idei, rendkívüli kánikulában a déli
időszakban a Gödöllői Lokálpatrióta
Klub tagjai rendszeresen végeztek vízosztást a főtéren, ahol a kereskedelmi
és az egészségügyi intézmények közelsége miatt ebben az időszakban is
nagy a gyalogosforgalom. A főtéren a
párakapu is sokaknak nyújtott felfrissülést.
CIVIL PIKNIK A CIVIL HÁZBAN!
A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület vezetősége idén
újra megrendezi a remek hangulatú, kötetlen Civil
Pikniket augusztus 25-én, pénteken 17 órakor a Civil
Ház kertjében, melyre nagy szeretettel várja az aktív gödöllői szervezetek képviselőit! Az elmúlt években sikeresnek bizonyult
rendezvény kitűnő alkalmat jelent a kapcsolatok szorosabbá fűzésére, az
ernyőszervezet és egymás munkájának megismerésére, így szívből reméljük, hogy idén is sokan ellátogatnak majd hozzánk!
A tervezés érdekében előre is nagyon köszönjük, ha a részvételi szándékot előzetesen a gdck.info@gmail.com email címen jelzi minden kedves
érdeklődő!
A Gödöllői Civil Kerekesztal Egyesület vezetősége
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Legyen
-ban!
A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Felvállalni, javunkra fordítani
Sokan vádolják azzal korunk
emberét, hogy nem képes
kezelni az érzelmeit. Ha jól
meggondoljuk, már gyermekkorunkban azt halljuk, ha valami bajunk van, ne nyafogjunk.
Kamaszkorban határozottan
ciki kimutatni, ha valami fáj,
vagy ha örülünk valaminek –
gondoljunk csak bele, mennyi
látszatra flegma ifjat látunk. A
felnőtt lét mindennapjaiban is
egyre kevésbé kapnak helyet
az érzelmek, azok s
okszor
csak problémaként jelennek
meg. Nem csoda, hogy egyre
nő azok száma, akik nem képesek megélni, feldolgozni az
őket ért traumákat, de még a
jó, örömteli dolgokat sem.
Egyre többen kénytelenek szakember segítségét igénybe venni, hogy
átvészeljék az érzelmek megélése
hiányából eredő problémákat.
Persze nem mindenki fordul szakemberhez, sokan eleve szégyellik,
hogy gondjaik vannak, s nem mernek terapeutához fordulni. Nekik

– és valamennyi olvasónak – nyújt
segítséget Karla McLaren legújabb
könyve, aki pszichológiai tanácsadóként, saját tapasztalatait osztja meg
az érdeklődőkkel. Az érzelmekben
– különösen a sötét és figyelemre
nem méltatott érzelmekben – rendkívüli energia lakozik. Mindannyian
tudjuk, mi történik, amikor elfojtjuk,
vagy vakon kiéljük ezeket az érzelmeket. Az érzelmek nyelvén című
könyvében Karla McLaren megmutatja az olvasónak, miként nézhet

szembe az érzelmeivel, és miként fogadhatja be életmentő bölcsességüket, hogy aztán eljusson a kiegyensúlyozottságig. Gyakorlati feladatok
segítségével végigveszi az érzelmek
teljes spektrumát a haragtól, a félelemtől és a szégyentől kezdve a féltékenységen és a gyászon át az örömig,
és megmutatja, hogyan dolgozzunk
könnyedén és hozzáértőn az életünkben sokszor problémaként megélt érzelmekkel.
Karla McLarent nyugodt szívvel tekinthetjük ebben a témában hiteles
forrásnak, hiszen az ebben leírtaknak köszönhetően gyógyult ki gyermekkori traumájából. Ezt követően
kezdett gyógyítói munkába, majd
szociológiai, neurológiai és pszichológiai kutatásokba.
A könyvben különböző példák segítségével mutatja be, hogyan használjuk érzelmeinket úgy, hogy azok ne
csak „másoknak kellemesek” legyenek, hanem úgy, hogy azok értelmet
is kapjanak, segítsék a lelki gondokból való kilábalást.
(Karla McLaren: Az érzelmek nyelvén)
ny.f.

JUTALOM A JÓ TANULÓKNAK!
A Bagoly könyvesbolt a korábbiakhoz híven az idén is kedvezményt ad azoknak a diákoknak, akik eredményesen zárták a 2015/2016-os tanévet. Augusztus végéig 5%-os kedvezménnyel vásárolhatnak a
bolt kínálatából azok, akik kitűnő vagy jeles eredményt értek el. A kedvezmény a bizonyítvány felmutatása mellett, egyszeri alkalommal vehető igénybe.

Nyári koncertélmények
Zenében gazdag heteket tudhatunk magunk mögött, az elmúlt
időszakban több nagysikerű rendezvény adott felüdülést vérosunk zeneszerető közönségének.
A júliust két kiváló zenei esemény
zárta, a kastély díszudvarán Azzurro
címmel adott olasz dalestet Domenico Menini, a kiváló tenort M’Denis
Biancucci kísérte zongorán, közreműködött Fabio Vagnarelli színész-komikus musicalénekes.

dezet a Zongora
Hét. A Evgenia
Startseva és Yuri
Paterson-Olenich
londoni zongoraművészek nevével fémjelzett
eseményen a két
nemzetközi hírű
művész mellett
ifjú tehetségek –
Katya Paterson,

Szeretettel – a Levendulában
Szeretlek. Egy különleges szó,
ami boldoggá tesz akár a kisgyermek, akár a szerelmes felnőtt szájából hangzik el. Ez az
a szó, amit azok is több nyelven tudnak elmondani, akik
anyanyelvükön kívül mást nem
beszélnek. Hány vers, zenemű,
képzőművészeti alkotás született ennek az egyetlen szónak a nyomán: szeretlek!
Ez a szó ihlette meg Volker Hildebrandt német művészt is, aki az interneten indította el nagyszabású művészeti projektjét, amelynek célja, szeretettel megtölteni a világot. Álma megvalósításához a www.loveprototo.
com oldalon fogott hozzá, ahová bárki elküldheti saját videóját, amiben
anyanyelvén mondja: Szeretlek.
Hogyan lesz ebből műalkotás? Nos, mindez kiderül a Levendula Galériában, ahol a német művész „Szeretlek”, pontosabban angolul megfogalmazott „I love you” képei kerülnek kiállításra. Volker Hildebrandt szeretne
minden népet külön megszólítani, ezt tükrözik a nekünk, magyaroknak
készült alkotások is.
Az augusztus 18-án, pénteken 18 órakor megnyíló kiállításon nem csak a
képek lesznek megtekinthetők, az érdeklődők saját „Szeretlek.” videójukat
is elkészíthetik a helyszínen.
A kiállítást Scherzinger Mária, a Német Nemzetiségi Önkormányzat alelnöke és Radnóti László újságíró nyitják meg.
ez alkalommal zongorajátékával örvendezetett meg a közönséget. Fodor László volt tanítványa azonban
nem szakított a klarinéttal, ősztől a
Zeneakadémia különleges tehetségeinek sorában folytatja tanulmányait,
egyetlen klarinétos növendékként.
Az augusztus is kiváló koncertekkel
indult a kastélyban. A Barokk Szín-

házban 6-án este adott koncertet a a
„La Clelia“ barokk együttes. A kétrészes programban a kor jelentősebb
zeneszerzőinek művei bukkantak
fel Szalay Borka, Lydia Graber
(mindketten korabarokk furulya),
Gabriel Hasenburger (barok cselló) és Dmitry Bondarenko (csembaló) előadásában.

Több, mint hatszázezer forint adományt gyűjtöttek össze a szervezők – az
Adra Andventista Segélyszervezet és a Hetednapi Adventista Egyház – a gödöllői mentőállomás javára azon a jótékony célú egyházzenei hangversenyen,
amelyet augusztus 9-én este tartottak a Gödöllői Királyi Kastély lovardájában.
A művészek a közönséget a jellegzetes itáliai miliőbe, vagy éppen a
talján fesztiválok örökzöldjeinek
tradícionális légkörébe repítették. A
népszerű olasz dallamok nosztalgiavilága autentikus formában, olaszos
bájjal, finom humorral, zenei virtuozitással elevenedett meg a színpadon.
Július 31-én a Frédéric Chopin Zenei
AMI-ban koncerttel kezdődött meg a
már harmadik alkalommal megren-

Pálhegyi Ármin,
Udud Zsófia és
Eszenyi Zsombor – is színpadra
léptek.
Az est különlegessége volt többek között, hogy
Eszenyi Zsombor, az iskola kiváló klarinétosa

A koncerttel a reformáció 500. évfordulójára emlékeztek a szervezők, ezt tükrözte
az est zenei összeállítása is. A műsorban többek között felcsendült Bach: Erős vár
a mi Istenünk!, Reményi: Hadd menjek Istenem!, Saint-Saens: Áldd Urad Istened!
című művei csendültek fel, valamint részlet hangzott el Händel Messiás című oratóriumából, és Mendelssohn V. Reformáció szimfóniájából, majd a Elias oratóriumból. A Czabán Angelika, Kontra Leia, Szerekován János, Jekl László, a Soli Deo Gloria Egyházzenei Tábor Énekkara és
Szimfonikus Zenekara valamint Fúvósegyüttese közreműködésével megrendezett hangversenyen Lázárné Nagy Andrea, Jakkel
Mihály, Pörneki Attila és Gál Tamás vezényelt.
A rendezvényen Gémesi György polgármester köszönetet mondott a szervezőknek a gödöllői mentőállomás javára nyújtott támogatásért, s úgy fogalmazott: ez az este a hit, a művészet és segítség találkozása volt.
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Máriabesnyői főbúcsú

Boldogasszony-év
Ternyák Csaba érsek az olvasmányok és az evangélium elhangzása
után megköszönve újbóli meghívását a kegyhelyre, szentbeszédének
elején kiemelte: akik elzarándokoltak Máriabesnyőre, mind a Szűzanya
tisztelői, akik bizalommal fordulnak
hozzá maguk, családjuk, az egész
nemzet számára Mária kegyelmeit,
pártfogását kérve.
Úgy tekintünk Máriára – hangsúlyozta –, mint Isten legtökéletesebb
teremtményére, akinek egyszülött fia
nemcsak a génjeit, hanem arcvonásait is örökölte. Mégpedig egyedül
csak tőle. Minden gyermek hasonlít
édesanyjára, menyivel inkább így
volt ez Jézus esetében, aki emberi
tulajdonságaiban, megjelenésében,
arcvonásaiban is leginkább Máriára
hasonlított.
Nagyboldogasszony ünnepén Szűz
Mária mennybevételének titkára
emlékezünk, aki földi életének vé-

titokzatos módon a mi mennybevételünk is, emelte ki a főcelebráns.
Mária az egyetlen teremtmény, aki
már most éli a végső húsvétot, mivel az ő áldott testében szent fia már
megvalósította a megváltás teljességét. Győzött a bűn és a gonoszság
felett. Ez a győzelem érvényes az
egyház hosszú történetére is, ránk is.
Mi is a győztes oldalon vagyunk.
Érvényes ez egész népünkre is –
mondta Ternyák Csaba. Akkor is, ha
azt tapasztaljuk, hogy egyre fogyatkozó számban vannak azok, akiknek
fontos ez a győzelem. Mi azonban,
népünk többi részét is képviselve
tudjuk, hogy szűzanyánk közbenjár
értünk, és ezen a napon különösen,
hiszen szent királyunk ekkor ajánlotta fel Mária oltalmába népünket.
Az érsek a kegyhely igazgatójának
javaslatára meghirdette a máriabesnyői Boldogasszony-évet, a hetven
évvel ezelőtt indult Mária-év tiszteletére. Mindszenty József bíboros
1947. augusztus 15-én a püspöki kar
nevében nagyhatású pásztorlevelet

gén testestül-lelkestül felvétetett a
mennybe, fia közelébe. Mária üres
sírja Jézus üres sírjára emlékeztet
bennünket, amely előre jelzi az élet
istenének teljes győzelmét a halál
felett, amikor az idők végén majd
újjáteremt bennünket is, akik a testi
halálban majd Krisztushoz leszünk
hasonlóak.
Mária mennybevétele az egyház
megdicsőülésének kezdete és példája. Szoros kapcsolatban van mindannyiunkkal, akik az egyház tagjai
vagyunk. Nem kevesebbet állít a
szentmise imádsága, mint hogy Mária mennybevételével megkezdődött

adott ki. Érdemes ezt újra elolvasni,
elmélkedni fölötte és megfogadni
azokat a tanácsokat, felhívásokat,
melyeket Mindszenty József akkor
intézett a magyarsághoz.
A pásztorlevél szavai súlyosak, de
ma is érvényesek. Különös figyelmet
érdemel, hogy 1947-ben még nem
törte meg a nép lelkét és tartását a
kommunisták keresztényellenes politikája, mégis szükség volt megerősíteni Szent István Nagyasszonyunkkal kötött szövetségét. Ternyák
Csaba kifejtette, hogy a 2020-as budapesti eucharisztikus kongresszus
sikere jórészt a felkészülésen múlik.

(Folytatás az 1. oldalról)

Gödöllő és finnorszáG kapcsolata
A Gödöllői Magazin legutóbbi
számában dr Biacsi Zsuzsa háziorvossal készült igen érdekes, színes
interjút olvashattunk. Ebből megtudhattuk, hogy a gödöllői doktornőnek tulajdonképpen második
otthona Finnország, azon belül a
finnországi Forssa városa. Különösen megfogott az az őszinte baráti
szeretet, amit a doktornő Finnország iránt táplál.
A cikket olvasva arra gondoltam,
hogy vajon ma hányan tudják Gödöllőn, hogy már 100 évvel ezelőtt
szoros baráti szeretet kapcsolt össze
finn és gödöllői magyar művészeket! Akseli Gallen- Kallela (1865
– 1931) a finnek híres művésze és
építésze, a Kalevala illusztrátora, és
Körösfői – Kriesch Aladár, a múlt
század eleji nemzetközi hírű Gödöllői Művésztelep vezetője testi-lelki jó barátok voltak, Akseli Gallen
sokszor járt Gödöllőn is. Azt pedig
alighanem senki sem tudja, hogy a
művésztelep tagjait finn barátaik
látták el – az akkor még Gödöllőn
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Város-Kép

ismeretlen – sílécekkel. Ezek a
sílécek egészen mások voltak
mint a maiak. Két méternél is
hosszabbak voltak, a cipőt a lábfejnél csak egy szíj tartotta össze.
Télen a legkedveltebb sportolása
volt a síelés a művésztelep tagjainak. A hölgyek hálából egyforma
fehér finn sapkát varrtak a párjaiknak a síeléshez, és ha külön
úton találkozott az Erzsébet parkban
vagy az erdőben két síelő, akkor úgy
köszöntek egymásnak, hogy „Suomi„ (Finnország). Hogy milyen volt

Kérte, javasolta, hogy a kongreszszusra a hívek a vasárnap megszentelésével készüljenek, állítsák életük
középpontjába az Eucharisztiát.
Végül az egri főegyházmegye érseke
a következő imával nyitotta meg a
Boldogasszony-évet.
„Istennek dicsőséges anyja, dicsőséges Szűz Mária, mindannyiunk
Boldogasszonya. Emlékezzél meg
örökségedről, amelyet hű szolgád,
első királyunk, Szent István neked
fölajánlott és végrendeletében reád
hagyott. Tekints kegyes arccal országodra és dicső érdemeiddel légy
szószólónk és közbenjárónk szent
fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád
kiáltottak őseink, mert anyai szemed
szüntelenül vigyázott örökségedre,
mindörökké áldott Nagyasszonyunk.
Ez a remény éltet most is, ez a bizalom lelkesít minket, hogy különös
pártfogásod által hazánkat ma is Mária országának hívhatjuk és valljuk.
Azért emeljük fel hozzád szívünket
és kulcsoljuk imára kezünket, hogy
alázattal eléd tárjuk könyörgéseinket. Oltalmazz és védjed hathatós
pártfogásoddal édes magyar hazánkat a testi-lelki bajoktól. Védjed
minden széthúzástól, lelki romlástól
és katasztrófától sokat szenvedett

népedet. Védjed, hogy egységben
és békében, örömben Isten dicsőségére virágozzék. Gyullaszd föl bennünk őseink buzgóságát, vezéreld
hitünket, hogy imával, munkával
és szeretetben újabb ezeréveket élhessünk. Ezen búcsúi szentmise és
főpásztori küldetésem által ezzel az
imával megnyitom itt, Máriabesnyőn
országunk ősi kegyhelyén a Boldogasszony évét. Legyen a kegyelem
áradása és a lelki megújulás ideje ez
az esztendő az ide zarándoklók számára. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”
lt

Axeli Gallen és Körösfői-Kriesch
Aladár barátsága, azt egy zeneakadémiai történettel tudom legjobban
bemutatni. 1907-ben készült el a
Zeneakadémia a Liszt Ferenc téren,
és az épületben három freskó elkészítését is Körösfői-Kriesch Aladárra bízták. A földszinten az egyházi
zene és egy menyegzői jelenet ábrázolása kapott helyet, az emeleti
társalgóban pedig a „Művészet forrása„ c. csodálatos freskót festette
meg nagyapám. A művészet forrását egy kút jelképezi, melynek vize

az élet vize, s akik az életet keresik,
merítenek a kút vizéből. És jönnek
mélységes áhítattal a zarándokok,
tudósok, költők, zenészek, festők,

mind a tudomány és művészet ihletett képviselői, és
merítenek az élet vizéből. A
forrás tetején géniuszok csoportja áll: az építészet, festészet, szobrászat, irodalom
és zene megtestesítői. Mély
csengésű zeneiség hatja át a
képet, melynek aktjai sohasem mutatnak testiséget, a tiszta erkölcsi
légkör, amelyben élt az alkotó, jut
bennük kifejezésre.
A freskó átadására képszentelőt rendezett a kultuszminisztérium. Eljött
gróf Apponyi Albert miniszter
is, és a kíséretében vele heves
beszédbe elegyedve Akseli
Gallen – Kallela ls, aki franciául, németül vegyesen vitatkozva kísérte a minisztert. Akseli
Gallen vitte a szót felháborodva : „– Hát ilyet! Mert meztelen
alakot látott, az neki erkölcstelen, az ő minisztersége alatt
ilyen nem készülhet, le akarta
veretni! Megmondtam neki, ő csak
egy kis időre miniszter és felelős,
de Kriesch művész marad, aki még
sok kiváló dolgot fog produkálni

hazájának. Magyaráztam, hogy az
én hazámban annyi vagyok mint a
miniszter. Nálunk nem csak a politikus közéleti személyiség, hanem
mindazok, akik kiválóságuknál fogva megérdemlik, mert hozzájárultak
országuk nagyságához és híréhez.
Ez úgy látszott nagyon új volt neki!
Pedig egy ország csak úgy ország,
ha egyformán értékeli, elismeri és
bevonja országos ügyekbe az igazi
kiválóságait, ha nem is a parlament
keretén belül„.
Akseli-Gallen határozott fellépése
eredményes volt. A miniszter viszszavonót fújt. Így mentette meg
Akseli-Gallen
Aladárnak egyik
legjelentősebb képét a miniszteri
hatalom önkényétől. A zeneakadémiai freskó jelenleg is eredeti szépségében díszíti egyik legjelentősebb
Körösfői László
középületünket.
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Vigyázat, tűzijáték!
A Szent István napi ünnepség hagyományosan tűzijátékkal fejeződik be. A gödöllői rendezvényt várhatóan 21 óra 30 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!

Fogápolás kutyamódra
Nem csak a gazdik, hanem
kedvenceik számára is ugyanolyan fontos a fog- és szájápolás, a fogkő- és lepedékképződés megelőzése. Ennek első
és legalapvetőbb módszere
kutyáink esetében a rágás, hiszen ez elengedhetetlen a fogfelszín tisztulásához.
Miközben a rakoncátlan kölyköt
igyekszünk leszoktatni a rágcsálásról, kedves, személyes
tárgyaink megrongálásáról,
megfeledkezünk fenntartani
természetes rágási ösztönét,
ennek következtében pedig
szája, fogai állapota romlani
kezdenek. Az állandó nedves,
pépes táplálék etetése különösen rossz hatással van kutyánk fogazatára, hiszen a lepedékből, mely a
baktériumok táptalaja is lesz egyben,
rövid idő alatt fogkő alakul ki. Súlyosabb esetben már csak állatorvosi beavatkozással hozható rendbe négylábú barátunk fogsora, mely igencsak
megterhelheti a gazdi pénztárcáját.
Ne felejtsük hát el, hogy kedvencünk
fogmosása a rágás!
Jó minőségű száraz tápok etetésével,

különböző préselt csontok, rágcsálható jutalomfalatok biztosításával már
viszonylag egyszerűen és
költséghatékonyan tehetünk kutyánk megfelelő
szájhigiéniájáért.
A kifejezetten kutyák számára készült latex- és kötéljátékok amellett, hogy
elfoglaltságot, szórako-

zást biztosítanak négylábúnk számára, a fogak megfelelő állapotáért
is felelhetnek. Sok gazdi azonban
tartózkodik attól, hogy kedvencének
ilyen játékokat vásároljon, hiszen a
legtöbben arra panaszkodnak, hogy
ezek nem túl tartósak, a kutyus hamar
tönkreteszi őket. Szerencsére már erre a
problémára is létezik

megoldás. Manapság különösen tartós TPR (Thermal Plastic Rubber)
gumiból készült játékok kaphatók,
melyek kiemelkedően strapabírók,
tehát több hónapig, akár egy évig is
helytállnak még akkor is, ha kifejezetten nagy igénybevételnek vannak
kitéve. Ezeken a gumifelületeken található apró kiemelkedések egyben a
fogtisztítást is garantálják kutyáink
számára.
Termékeinket keresse üzletünkben
(2100 Gödöllő, Kenyérgyári utca
2.) vagy webáruházunkban
(www.vetashop.hu).

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.

TURUL

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 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.

Párduc ikrek a Nyíregyházi Állatpark új kedvencei

Átestek életük első orvosi vizsgálatán a Nyíregyházi Állatpark egy hónapos perzsa leopárd ikrei. A park még 2009-ben csatlakozott a perzsa párduc
tenyésztési programhoz, az ikrek apja is Nyíregyházán született 2014-ben.
A faj koordinátora tavaly helyezett ki mellé egy Németországban született
nőstényt, a két kölyök 105 napnyi vemhesség után jött a világra. A perzsa
leopárd a párducok legnagyobb termetű és legritkább alfaja. A Közel-Kelet
lakója, Örményország, Törökország, Azerbajdzsán, Grúzia, Üzbegisztán, Pakisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Afganisztán területén is megtalálható. Megjelenésére jellemző a világos bunda, viszonylag kisméretű foltokkal. Természetes élőhelyének csúcsragadozója, elsősorban közepes termetű
patásokat zsákmányol, de nem veti meg a kis testű emlősöket és a madarakat
sem.
A szabad természetben élő állománya erősen megfogyatkozott, elsősorban az
orvvadászat és természetesen élőhelyeinek csökkenése miatt, ezért a Természetvédelmi Világszövetség a veszélyeztetett kategóriába sorolta ezt az alfajt.
Egyedszáma a becslések szerint mindössze 1000-1200, a világ állatkertjeiben mindössze 98 állat él, közülük négy Nyíregyházán látható. Mivel a most
született utódok rendkívül jó genetikai állománnyal rendelkeznek, ezért a
szakemberek azt szeretnék, ha részt vennének az Európai Akváriumok és Állatkertek által szervezett visszatelepítési programban.

EBRENDÉSZETI TELEP: GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ

Augusztus 19-én,
(szombaton)

(Gödöllő, Szabadság út 21.
a HÉV-fordulónál)

ÁLLATPATIKA
Hétvégén is nyitva tartó
ügyelet
9.00–19.00
Tel: 06-30-943-9898

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

10-12 óráig
TÓDOR: 7 éves, ivartalanított kan,
kora ellenére tinédzsereket megszégyenítően aktív. Nagycsalád
mellé is ajánjuk. Cicára nem volt
„tesztelve”.

PEDRÓ: Dalmata keverék. Csodálatos kiskutya: bújós, gyerekbarát, szófogadó. Ivartalanítás után alábbhagy
dominanciája is.

DR. KOLESZÁR ISTVÁN
RUDI: Négy éves kan, játékos, család- és gyerekbarát. A kutyák többségével barátságos.

Gödöllő,
Mátyás király utca 11.

A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

Telefonszám:
06/30-535-5523
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Strandröplabda – Gödöllői eGyeduralom a hölGyeknél

produkciójára a kétnapos rendezvény
során a helyszínen szurkoló Pánczél
Ottó Péter, a Penta-Gödöllői RC
elnöke és a gödöllői strandröplabda-szakosztály vezetője, Karádi
Zoltán (a csoportképen a gödöllői
játékosok előtt látható a két vezető:
jobbra az elnök, míg mellette a szakosztály-vezető. fotók: SzPortfotók)
Az OB döntő gödöllői helyezettjei:
Nők: 1. Lakatos Enikő, Lutter Eszter, 2. Szabó Dorottya, Tóth Eszter,
3. Kiss Regina, Kiss Viktória, 4. Háfra Orsolya, Háfra Dominika, 5. Dénesi Brigitta, Győri Panni, 9. Hackl
Szilvia, Szűcs Kinga és Nagy Kitti,
Nagy Szabina.
Férfiak: 3. Jánossy Bálint, Vocskó
Máté, 5. Soós Izsák, Kiss Nicholas
(utóbbi Pénzügyőr SE), 13. Marton
-liTamás, Szalai Tamás.

Negyedszer is bajnok a Lakatos, Lutter duó

Az elmúlt hétvégén fejeződött be az idei Strandröplabda
bajnokság, amelyen a Penta-Gödöllő versenyzői: Lakatos Enikő és Lutter Eszter (a
felső képen) negyedszer is
bajnokok lettek, míg a további
négy helyen is a gödöllői klub
párosai végeztek. A férfiak
mezőnyében a Jánossy Bálint,
Vocskó Máté alkotta duó bronzérmes lett.
A Lupa-tónál rendezett országos döntőbe 16 női és 16 férfi páros jutott be,
köztük 11 gödöllői duó. A hölgyeknél a Penta-Gödöllő röpisei domi-
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náltak, nem meglepő, hogy végül az
első öt helyen városunk strandröpisei
végeztek. Kiemelkedett a mezőnyből
és immáron négyszeres bajnoknak
vallhatja magát a Lakatos Enikő,
Lutter Eszter páros, akik a fináléban a Szabó Dorottya, Tóth Eszter
alkotta csapatot verték. A bronzéremért testvérháború zajlott, miután a
Kiss Regina, Kiss Viktória alkotta
testvérpár a Háfra Orsolya Háfra
Dominika párossal vívott ádáz csatát, ahol végül a Kiss-nővérek örülhettek.
A férfiaknál Nacsa Gábor és Bagics
Balázs nyakába került az aranyérem
– utóbbi ugyancsak új csúcsot elérve ötödször végzett az első helyen
a férfiaknál –, míg
legjobb gödöllőiként
a Jánossy Bálint,
Vocskó Máté alkotta
páros végzett, akik a
harmadik helyet szerezték meg az idei
sorozatban.
Méltán lehet büszke
a hölgyek és urak

léGpuSka – ob éS Grand priX verSenyek

Oszvárt Donát: ob arany, GP ezüst

Újabb remek eredményeke ért
el Ozsvárt Donát (a kép bal oldalán), aki a légpuskás biathlon
sprint országos bajnokságán,
valamint a Target Sprint Grand
Prix versenyeken összesen három érmet szerzett.
Ozsvárt Donát az országos bajnokságon kezdte meg az augusztusi éremhalmozást, majd az szerbiai Újvidéken
folytatta azt. A Török Ignác Gimnázium növendéke a Vasas klubszínei alatt
a hónap első hétvégéjén, a Mátraszentimrén rendezett Légpuskás Biathlon

kerékpárSport – XCo orSzáGoS bajnokSáGon

Hat érem, köztük három arany

labdarúGáS – a maGyar kupában a leGjobb 16 között a GSk éS a GeaC-Szie

Hazai betli a megyei bajnoki rajton
Az elmúlt hétvégén rajtolt
a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság. Az előző
pontvadászatban ezüstérmes Gödöllői SK-nak nem
sikerült a pontos rajt, miután a nyitó játéknapon, hazai pályán 2-1-es vereséget
szenvedett az FC Dabas második számú csapata ellen.

félidőben a dabasiak megfogyatkoztak, de ezúttal ez sem segített
a hősiesen és taktikusan védekező
vendégek ellen.
A Gödöllői SK csapata a második
fordulóban, augusztus 19-én a Pilisi LK vendége lesz.
Pest megyei I. osztály, 1. forduló
Gödöllői SK – FC Dabas II. 1-2
(1-2) Gól: Koziorowski Richárd.

Szász Ferenc együttese az idén a
bajnoki címet és ezzel egyetemben az NB III-ba való feljutást célozta meg, ami az erősítéseken is
látszik, ugyanis több, NB I-es nevelést kapó fiatal csatlakozott az
eddig sem gyenge kerethez. Nos,
talán a nagy elvárások, talán a bajnoki rajt okozta lámpaláz miatt, de
nem sikerült győzelemmel nyitni
a szezont, miután az FC Dabas II.
meglepetésre nyerni tudott 2-1-re
Gödöllőn. A gödöllői fiatalok mindent megtettek a pontok idehaza
tartása érdekében, sőt, egy félidőn
keresztül még emberelőnyben is
rohamozhattak, miután az első

Magyar Kupa – Két gödöllői
csapat a 16 között

a második fordulóban kapcsolódott be a kupaküzdelembe és itt,
a II. osztályú bajnokságban is egy
csoportellenfél Erdőkertes SE ellen nyert 3-1-re. Folytatás augusztus 16-án, amikor is a nyolc közé
jutásért a GSK a szintén megyei
I-es Szentendre vendégeként lép
pályára, míg a megye kettőbe nyáron feljutó „egyetemisták” a II.
osztály Északi-csoportjának bajnokaspiránsához, a Kisnémedihez
látogatnak.
Magyar Kupa (Pest megyei ág),
1. forduló: Iklad KSK – Gödöllői
SK 2-4 (2-2) Gólszerzők: Koziorowski Richárd (3), Tóth-Ilkó
Áron.
Magyar Kupa (Pest megyei ág),
2. forduló: Veresegyház VSK –
Gödöllői SK 0-5 (0-2) Gólszerzők: Koziorowski Richárd, Kaiser
László (2), Pancsuska Tamás, Fellegi Nándor.
GEAC-SZIE – Erdőkertes SE 3-1
(2-0) Gólszerzők: Müller Péter,
László Viktor, Gyebnár Gergő.

Az elmúlt héten a Magyar Kupa
Pest megyei ágán is megkezdődtek a küzdelmek. A gödöllői csapatok kiválóan vették az eddigi
akadályokat, miután mind a Gödöllői SK, mind a GEAC-SZIE
csapata továbbjutott és a legjobb
16 között van. A GSK az első
fordulóban a megyei II. osztályú
Ikladot verte 4-2-re, majd a folytatásban a szintén egy osztállyal
lejjebb szereplő Veresegyház VSK
vendégeként nyert könnyedén
5-0-ra, míg a GEAC-SZIE csapata

-tt-

júliuSi viSSzatekintő – vároSunk Sportolói a viláGverSenyeken

Minibike második hely, csapatezüst vívásban, hetedik helyek az EYOF-ról

Júliusban több gödöllői sportoló
is világversenyen mérettethette
meg magát. A kardvívó Gémesi
Csanád vb-ezüsttel gazdagodott
a magyar csapat tagjaként, Surányi Balázs a Minibike futamon
szerzett ezüstérmet, míg a győri
EYOF-on három sportolónk is
képviselte hazánkat.

Lipcsében rendezték meg a 2017-es vívó
világbajnokságot, ahol a GEAC-SZIE
válogatott kardozója egyéniben és csapatban is pástra állhatott. Gémesi Csanád egyéniben 21. lett, míg a magyar
csapat tagjaként ezüstérmet szerzett a
lipcsei világbajnokságon kard fegyvernemben.
Legutóbb Csehországban rendezték a
Minibike Európa-bajnokság soros fordulóját, melyen a Tomracing Motorsport Team fiatal gödöllői reménysége, Surányi Balázs (a jobb alsó
képen) is rajthoz állt és a szenzációs
második helyen végzett 140 köbcentis motorjával.
Győrben rendezték meg a 2017-

sprint versenyszámban állt rajthoz, és
ha már ott volt, akkor meg is nyerte az
ifjúsági korosztályos verseny egyéni
számát.
Az elmúlt hétvégén a szerbiai Újvidéken, a Target Sprint Grand Prix versenyen egyéniben és vegyes párosban is
megmérettette magát a sportággal bő
egy éve megismerkedő Donát. A déli
szomszédunknál megrendezett versenyen a TIG-DSE színeiben küzdött a
minél jobb helyezésekért. Nem volt hiába a küzdelem, ugyanis egyéniben és
párosban is a dobogó második fokára
állhatott fel a gödöllői fiatalember.
-lt-

es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált
(EYOF), ahol három gödöllői sportolóért is szoríthattunk. A GEAC rúdugrója,
Mihály Ádám (edzője Szörényi István)
hetedik lett, míg a röplabda csapat tagjaként a Penta-GRC két üdvöskéje, Tettamanti Virág és Kalmár Viktória szerepelt a győri EYOF-on, ahol a hetedik
helyen végeztek a leány csapattal.
(fotók: hunfencing.hu és origo.hu)

Július végén rendezték meg a
Mountainbike Olimpia-Cross Magyar Bajnokságot Zalaegerszegen,
ahol a Bike Zone és a KTM Teszt
Team versenyzői is rajhoz álltak,
és ha már ott voltak, akkor három
arany- és egy ezüstéremmel gazdagodtak.
A 2017. évi XCO OB-futamok közül a
zalaegerszegi a terepkerékpárosok egyik
legfontosabb és igen rangos eseményének
helyt adó pályája, ami nagy kihívást jelentett az indulóknak. Az 5.8 km hosszú
pálya több mint 240 méter szintemelkedést tartalmazott, kemény emelkedőkkel,
és az egyébként sem egyszerű lefeléket
ugratókkal, eldobókkal tették még technikásabbá. A KTM Teszt Team Gödöllő
csapatát hat versenyző képviselte ezúttal. A gödöllői csapat versenyzői közül
a legkiemelkedőbb eredményt Medgyes
Gábor szállította, aki újabb országos
bajnoki címet szerezett. A KTM TT ke-

rékpárosa címvédőként érkezett a versenyre, és sikerült is magabiztos versenyzéssel
megvédenie ezt a címet Master 2 -es férfi
kategóriában a 3 körös versenyben. Szekeres Viktória ezüstérmes lett a Master
1-es női kategóriában, nekik szintén 3 kör
volt a penzum. A többi versenyző is rangos
bajnoki helyeket szerzett: Vámosi Gergő
Master 1 férfi, 5. hely; Rausch Péter Master 1 férfi, 10. hely. Két versenyző a nem
bajnoki, úgynevezett liszensz nélküli hobby kategóriában indult. Samu Krisztina itt
második lett a nőknél, míg Gergácz Péter
a harmadik helyen végzett az egykörös versenyen a férfiaknál.
Az utánpótlás területén erős Bike-Zone
Gödöllő Kerékpár Egyesület 20 versenyzővel vett részt a zalaegerszegi viadalon és
két országos bajnoki címet szerzett Rónai
Kristóf és Kiss Nikoletta Bettina révén,
míg egy harmadik helyet szerzett Benedek
Zsófia jóvoltából, míg Top 10-es helyen
10 versenyző végzett. (a fenti fotón a Bike
Zone, míg a lenti képen a KTE Teszt Team
csapata)
-szé-

kerékpárSport – 24 óráS verSeny, zánka

Bike Zone győzelmek
Idén is július utolsó hétvégéjén, immár XVII. alkalommal rendezték
meg Zánkán a 24 órás Mountain
Bike versenyt, amelyen a Bike Zone
Gödöllő Kerékpáros Egyesület is
részt vett, mint szinte minden évben. A csapat 12 fővel indult, a mérleg a megmérettetésen: két kategória győzelem és az abszolút első
hely is a gödöllői bringásoké lett.
A két hat fős csapattal versenybe szálló Bike Zone-sok a 4,2
km hosszú, nem túl technikás
pályán versengtek a többi csapat ellen, a cél az volt, hogy

24 óra alatt minél több kört teljesítsenek
a csapatok. Az izgalmakkal teli egynapos
tekerést követően fáradtan ugyan, de diadalittasan szállhattak le a gödöllőiek a nyeregből, ugyanis a versenyt leintve mindkét
csapat megnyerte a kategóriáját és az abszolút első helyet is a Bike Zone Gödöllő
bringásai szerezték meg, zsinórban már
sokadszorra (a képen a versenyzők és a
kísérők).
-ll-
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Ajánló

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
Az alkotóházban

„… a kék magasba szállok…”
címmel
Erzsébet királyné tiszteletére rendezett zászlókiállítás látható.
Kiállítók: Aranyosi Zsuzsanna, Bányász Judit, Bornemisza Eszter, Czeglédi Júlia, B.
Csernyánszky Katalin, Csíkszentmihályi Réka, T. Doromby Mária, Fóris Katalin, Golarits
Erzsébet, Göbölyös Márta, Katona Szabó Erzsébet, Kelemen Katalin, Latin Anna, Makkai
Márta, Morvay Ibolya, Orient Enikő, Ruttka Andrea, Sárváry Katalin textilművészek
Az eseményt az Erzsébet-emlékév keretében rendezzük meg.
Támogatók: Gödöllő Város Önkormányzata, Művészetek Háza Nonprofit Kft. Gödöllő

A kiállítás megtekinthető 2017. szeptember 10-ig (szombat–vasárnap) 14-18 óráig
GIM-ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza)
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. telefon/fax: 28-419-660, gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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FELHÍVÁS – BEFOGADÓ CSALÁDOKAT KERESÜNK
WAGENINGENI VENDÉGEINK SZÁMÁRA
Testvérvárosunkból, Wageningenből 2017. október 5-8. 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 befo-

gadó 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

FELHÍVÁS!
Gödöllő és Wageningen idén ünnepli a testvérvárosi kapcsolatának 25. évfordulóját, amiről
ősszel egy kiállítással is megemlékezünk.
Ez idő alatt a két város lakói sok közös programon vettek részt, amit sokan megörökítettek.
Kérjük, aki az elmúlt 25 évből fotóval
vagy videófelvétellel rendelkezik, juttassa el
azokat Kiss Zsuzsannának
az alábbi e-mail címre:
kisszsuzsanna.godollo@gmail.com,
vagy jelentkezzen a +36-20/546-1664-es
mobiltelefonszámon!

vacsorát és elutazáskor úti csomagot 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:
kisszsuzsanna.godollo@gmail.com
vagy a +36-20/546-1664-es mobiltelefonszámon.

A TORMAY KÁROLY
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
vezetése tájékoztatja
a tisztelt lakosságot, hogy az orvosaik rendelkezésre
állásának (szabadságolások) alakulása miatt
az intézet
PÉNTEKI szakrendelései 2017. szeptember 3-ig,
7 és 16 óra között állnak
a betegek rendelkezésére.
A TÖBBI NAPOT A VÁLTOZTATÁS
NEM ÉRINTI!
Kérik a szíves megértésüket!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2017.
„ERZSÉBET KIRÁLYNÉ AZ ÉN VILÁGOMBAN”
Arra vagyunk kíváncsiak:
Melyik az az emlék, benyomás a
királynéval kapcsolatban, amely
a fiatalban maradandó benyomást
keltett és a mai napig meghatározó
az életében, ha a királynéról esik
szó. Olyan ismertetéseket várunk,
amit a barátainak is elmondana, bemutatna, amit szeretne másokkal is
megismertetni.
ÍRD MEG TÖRTÉNETEDET,
KIEGÉSZÍTÉSKÉNT KÉSZÍTS
FOTÓT VAGY RAJZOLJ A LEÍRÁSHOZ!
Ha a fenti témakörben megfogalmazott felhívásunk megtetszett, akkor
úgy tárd elénk, hogy azt megértse
és megismerje a legjobb barátod is,
meg az a személy is aki tőled távol,
a „net” előtt ül. A szüleid, akikkel
minden nap együtt élsz, vagy akár
egy barátod, akinek te mesélsz először erről az élményről.
Bátran fogalmazd meg gondolataidat egy rövid leírásban, kiegészítésként fotózz vagy készíts rajzot

hozzá, és ha akarod egészítsd ki
akár képzőművészeti alkotással
(rajz, festmény, batik, tűzzománc,
linó- és fametszet, stb.), akár egy
CD-re rögzített alkotással.
Az írásos pályamunkáknál nem
könyvszagú leírásokat várunk,
hanem önálló megfigyeléseket,
önálló véleményeket, egyéni érzéseidnek megfogalmazását (Amenynyiben lehetőségetek van rá, kérjük
digitálisan is küldjétek el pályamunkátokat!)
Az írásos pályaművek terjedelme
5-10 A/4-es oldal lehet mellékletekkel, legalább 1/3 szöveges
résszel. A pályaművek értékét növelhetik a témához kapcsolódó fotók, rajzok, térképvázlatok.
Pályázni egyénileg és csoportosan
is lehet.
A pályázati felhívásra a gödöllői
általános iskolák tanulói által készített alkotásokat várjuk!
A pályázatok elbírálása korcsoportonként külön-külön történik.

A pályázatokon kérjük olvashatóan
a pályázó nevének, iskolája nevének, címének, vagy lakcímének,
életkorának feltüntetését!
A pályázatok benyújtási határideje:
2017. szeptember 10.
A határidő lejárta után beérkező
munkák elbírálására nincs lehetőség! Kérjük a határidőt betartani!
Amennyiben a beadott pályázatot
szeretnétek visszakapni,
kérjük a pályázati anyagotokon
tüntessétek ezt fel!
A DÍJAZOTTAKNAK TÖBB ÉRTÉKES NYEREMÉNY KERÜL
SZÉTOSZTÁSRA.
A pályázat értékelésére 2017. őszén
kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban bővebb
felvilágosítás az egyesületnél:
Gödöllői Városvédő Egyesület
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.
Tel.: 06-20-561-1818,
azenkedvesgodolloi2017@gmail.
com

MŰVÉSZETEK HÁZA NYÁRI NYITVATARTÁS
A MŰVÉSZETEK HÁZA AUGUSZTUS 31-IG ZÁRVA.
SZEPTEMBER 1-TŐL A MEGSZOKOTT NYITVATARTÁSSAL VÁR MINDENKIT.
A Belvárosi Jegyiroda augusztus 31-ig hétfőn ZÁRVA,
kedd-péntek 11.00-18.00,
szombat-vasárnap ZÁRVA.
Szeptember 1-től a megszokott nyitvatartással vár mindenkit.
A Királyi Váró minden nap 10.00-18.00 között NYITVA
(változatlanul működik).
A NoVo Café és mini könyvtár a megszokott nyitvatartással lesz nyitva
(hétfő-csütörtök 8.30-22.30, péntek-szombat 8.30-01.00, vasárnap 11.00-22.30).

ORVOSI ÜGYELET

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Augusztus 14-20-ig:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Augusztus 21-27-ig:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.
Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340
ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET: 06-30/621-2968

2017. auGuSztuS 15.

Mozaik
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D’Elia
Szalon

www.delia.hu

Nőknek és férfiaknak
esküvői és alkalmi ruhák
készítése, kölcsönzése
és eladása.

2100 Gödöllő, Odray u. 8.
06-28/410-035
06-30/952-9987
info@delia.hu

„A kevesebb néha több”
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Hirdetés

+ Gödöllőn, Blahán 2szoba+ nappalis, 72nm-es, új építésű önálló
ház kulcsrakészen eladó 760 nmes telken. Ár 27,9MFt. Tel.:20/7722429
+ Gödöllőn kertváros felső részén
4szoba+ nappalis, szuterénes családi ház 545 nm-es telken sürgősen
eladó. Iár: 29,8MFt. 20/772-2429
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban egy 30nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyiség. Iár: 12.49M Ft.
20/804-2102
+ Eladó két és félszobás, erkélyes,
felújított lakás Gödöllőn. Iár:18.8MFt
20/804-2102

INGATLAN
+ Gödöllő blahai részén 1883 nm-es, gazdálkodásra alkalmas telken tégla, 60 nm-es házikó sürgősen eladó. Iár
12,8MFt. 20/772-2429
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn!
Tel.:20/944-7025
+ Gödöllőn minőségi újépítésű, csok képes ikerházak eladók, 4szoba+ nappalis, 123nm hasznos, 400 nm-es saját telekkel. Kulcsrakész, ár: 35MFt. Tel.:20/772-2429
+ Gödöllőn 3 szoba+ nappalis, új építésű 93 nm-es ikerház eladó 250nm-es telken iár: 31M Ft Tel.:20/772-2429

+ Eladó 3szoba+ nappalis, újszerű
ikerház 400 nm-es telekkel 28MFt-ért.
20/804-2102
+ Gödöllő blahai részén, 764m2-es telek, 30%-os beépítéssel, 21m utcafronttal eladó! Irányár: 16,9MFt. 20/5391988
+ Gödöllő kertvárosában, 85m2-es jó állapotú, három
szobás ház eladó!! Iár:28MFt! 20/539-1988
+ Gödöllőn, új építésű ikerházak eladók! 20/539-1988
+ Fenyvesben jó állapotú, három szobás, vegyes építésű
ház, 1080m2-es telekkel eladó! Iár:19.5MFt! Tel: 20/5391988
+ Gödöllőn, 607m2-es, összközműves, természet közeli, belterületi építési telek 20nmes téglaházzal eladó!
Iár:8,2MFt. 20/772-2429
+ Szadán Gödöllőhöz közeli részen,
szép környezetben, jó fekvésű,
1070m2, gondozott, közműves építési telek 9,9M-ós irányáron sürgősen
eladó! 20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban!
Tel.:20/804-2102
+ Gödöllő központjában, Szilhát u.
28.-ban, n+3szobás, könnyűszerkezetes családi ház 837m2-es telekkel
eladó! Iár.:28MFt. Tel.:20/944-7025
http://www.godolloihaz.hu/
+ TELEK ELADÓ: 742 nm, nem közműves zárt kert. Villany az utcában.
2,5 MFt. Tel: 061/252-4204
+ Gödöllő belvárosban összközműves ház 2 szoba – konyha – fürdő
– WC – előszoba, 340 nm-es telek
eladó (felújítandó). Iár: 9 MFt. Érd:
06-30-956-3052
+ Gödöllő központjában két és félszobás lakás két nagy erkéllyel eladó. Érd: 06-20-926-0629
+ Eladó Gödöllőn a Szent István téren
egy 2szobás, felújított, loggiás, egyedi fűtéses társasházi öröklakás. I.á.:
17,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő Blahai részén egy
földszint+ tetőteres, nappali+ 2szobás, téglaépítésű, szigetelt, családi ház 714nm-es telken, erkéllyel,
+40nm-es önálló apartmanként is
bevonató helyiséggel, kertkapcsolatos terasszal. I.á.: 31,5 mFt 0620919-4870
+ Eladó Erdőkertesen alkalmi áron
egy 757nm-es építési telek, melyen
egy szuterén található, fürdővel, WCvel. Víz, villany, gáz bevezetve, csa-

torna befizetve. I.á.: 6,8 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő fenyvesi részén egy nappali+ 5szobás,
2fürdőszobás, 2szintes családi ház 920nm-es telken
ásott kúttal, garázzsal. I.á.: 38,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Röges utcában egy 2,5 szobás családi
ház 4300nm-es telken. I.á.: 24 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Röges utcában egy nappali+ 3szobás,
összkomfortos, 2szintes, igényesen kialakított, 270nm
összterületű családi ház, melyben található egy kandalló,
szauna 1000nm-es, díszkertes telken elektromos kapubejáróval. I.á.: 57 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy
100nm-es, 2nappali, 2fürdőszobás, 2szintes, téglaépítésű lakás bramac cseréppel, egyéb helyiségekkel Gödöllő
egyik legjobb helyén. A ház előtt ingyen parkolási lehetőség. I.á.: 27,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladók Gödöllő blahai részén 90nm-es, új építésű lakások külön kis telekrésszel, kulcsrakész állapotban 31 és
35 mFt közötti eladási árért.0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy 6 éves, téglából épült
2szintes családi ház: 110nm összalapterületű, nappali+
4szobás 30nm-es pincével, 792nm-es telken. Az ingatlanon ásott kút található. I.á.: 34,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy kisméretű lakóház, nyílászáró cserével, gázfűtéssel 1094nm-es telken,
30m-es utcafronttal. A telek ikerház építésére alkalmas.
I.á.: 17,9 mFt 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn, teljesen különálló, 1 szoba összkomfortos,
50 nm-es lakás kiadó. Érd: 30/664-3093
+ Erzsébet park közelében 34 nm-es lakás hossztávra kiadó. Tel: 06-70-264-4792
+ Palotakert legcsendesebb házában parkra néző, 64
nm-es, kétszobás lakás szeptember 1-től kiadó nem dohányzó dolgozó vagy tanuló fiatal párnak vagy egyedülállónak. A lakás klímával és mindennel felszerelt. Érd: 0620-342-4433
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+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban egy 30nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyiség. Iár: 12.49M Ft.
20/804-2102

ÁLLÁS
+ C# PROGRAMOZÓKAT keresünk
gödöllői szoftverfejlesztő cégünkhöz. Ha tapasztalt és rettenthetetlen vagy, jelentkezz! Tel: 06-30470-0365, www.3dinfotech.com
+ VAGYONŐRI és RECEPCIÓS állás
betöltésére keresünk jól szituált,
kiegyensúlyozott, katona szellemiségű férfi munkatársat. Érdeklődni:
06-20-389-5556 (kérésére visszahívom).
+ Építőipari cég keres ASZTALOS,
FESTŐ, KŐMŰVES, építőiparban
jártas, ügyes kezű munkatársat.
06-30-369-4823

+ Albérlet kiadó kizárólag csak egyetemista diákoknak, 2
személynek, nem dohányzónak. Erzsébet parki HÉV megálló 5 perc. 06-70-619-9079, 06-30-418-7206

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ 14 éve Gödöllőn lévő, bejáratott BUTIK teljes árukészlettel eladó. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 06-305099-172

+ Gödöllői piacra keresünk fizikai
munkára férfi diákot vagy nyugdíjast. Érdeklődni 18.00-tól: 06-28-611-204
+ Gödöllői M.PETROL Benzinkút felvételt hirdet Töltőállomás kezelő/ Placcos férfi munkatárs felvételére. Pályakezdők jelentkezését is várjuk. Jelentkezni a benzamobil@gmail.com címre küldött önéletrajzzal lehet.
+ Gödöllő Sziget Vendéglőbe SZAKKÉPZETT, önállóan
dolgozni tudó SZAKÁCSOT és mosogatónőt felveszünk.
Telefonszám: 0620-275-9667

+ Kutató cég mikrobiológiai kutató munkára gödöllői laboratóriumába keres BIOTECHNOLÓGUST, BIOMÉRNÖKÖT,
BIOLÓGUST (MSc) és LABORATÓRIUMI ASSZISZTENST,
TECHNIKUST. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal, motivációs levéllel a kutatolabor2@gmail.com címen.
+ Gödöllői büfé-látványpékségbe részmunkaidős munkatársat keresünk. Tel: 06-20-430-6474
+ Mezőgazdasági üzletünkbe SZAKKÉPZETT ELADÓ jelentkezését várjuk fényképes önéletrajzzal. Érd: 06-30437-9984 gazdabolt@agrokerkft.hu

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 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
+ KERTSZABÓK KFT KERTÉPÍTÉSSEL, kertgondozással,
automata öntözőrendszerek kiépítésével, kerti támrendszerek és burkolatok kialakításával foglalkozik: www.
kertszabok.hu 20/571-3008
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel:
06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. Tel:
20/9527-289, 28/476-229
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most ránk! Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés,
gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotációs kapálás.
Gyepszellőztetés. Metszés, faültetés. Ágak, levelek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kert takarítás. Gépi
permetezés. 06-30-747-6090
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás
06-70-502-5620
+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása Gödöllőn. További információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont
egyeztetés: 20/367-4274
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez
kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470
+ KÁRPITOS munkákat vállalunk. Bútoráthúzás olcsón,
gyorsan, garanciával. Minőségi szövetek. Ingyenes felmérés. Egyedi franciaágy, ülőgarnitúra elkészítése a kívánt méretben, kivitelben, garanciával. Tel: 20/943-2828
+ LOCSOLÓ, MÉRŐK tervezése, beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény
esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk.
Tel: 70/621-6291
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok
cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 20/4915089
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A GÖDÖLLŐI MESEVILÁG BÖLCSŐDE
FELVÉTELRE KERES
SZAKKÉPZETT KISGYERMEKNEVELŐT
Állás betöltésének feltétele:
Szakmai végzettség (D, E F) besorolás;
Érvényes egészségügyi könyv; Erkölcsi bizonyítvány
(egy hónapnál nemrégebbi); Szakmai önéletrajz
(egy hónapnál nem régebbi)
Bérezés: Kjt szerint.
Munkaidő: heti 40 óra
Munkavégzés helye: Gödöllő, Kossuth L út 5-7.
Munkakezdés ideje: 2017.09.01.
Érdeklődni:
telefonon, vagy személyesen lehet Pálfi Sándorné
intézményvezetőnél.
Email: mesevilag.bolcsode@gmail.com
Telefon: 06 28 410-566.
Jelentkezési határidő: 2017.08.20.
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST és fűnyírást!
Tel: 06-70-361-9679
+ KERTGONDOZÁS: metszés, sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb
kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka
rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+ Műanyag párkányok kül- és beltérre (UV álló): 15cmes: 1.790Ft/fm; 21cm-es: 2.190Ft/fm; 25cm-es: 2.480Ft/
fm; 30cm-es: 2.800Ft/fm. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft.
Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-280-9375; 06-30398-4815
+ Velux árnyékolók 1 hetes szállítási határidővel: -külső
hővédő rolók, -belső fényzáró rolók, -roletták, -energiarolók, -redőnyök. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő,
Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-280-9375; 06-30-398-4815
+ FESTÉS, MÁZOLÁS gyorsan és szakszerűen, ingyenes
árajánlattal! 06-20-805-9890

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ 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

OKTATÁS
+ ANGOL, OROSZ, LATIN tapasztalt 50-es tanár Palotakerten vizsgára felkészít. Középfok 45 perc 1500,-Ft, 90
perc 2500,-Ft, Felsőfok +500,-Ft. E-mail: armastus@freemail.hu, tel: +36-30-6709-134
+ Nehéz a matematika? Szívesen segítek! Felső tagozatos diákok korrepetálását, tehetséggondozását vállalom.
Ha szükséges, házhoz megyek. Ny. matematika szakos
tanár. 06-30-990-6634

TÁRSKERESŐ
+ 67 éves, enyhén molett, dohányzó hölgy társat keres.
(Szexmániások kíméljenek.) Tel: 06-30-258-0163

ADÁS-VÉTEL
+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron, első
vevőként, bútorokat (romosat is), festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, ékszereket, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi
tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel 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, borostyánt, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk
első vevőként! Tel: 06/1-293-1759,
70/942-0806, 20/465-1961
+ BÚTORT – használtan - keresek,
apró tárgyakat: sámli, asztal, szék,
kerti fotel, hasonlók. Polcok, kis
szekrény. Tel: +36-30-6709-134 Palotakerten.
+ Vennék 2 db jó állapotban lévő
ágyat és egy íróasztalt. Tel: 06-70264-4792
+ Két szoba colonial bútora eladó.
Érd: 06-28-423-097
+ Eladó: régi kredenc, rádió, telefon,
porszívó, rattan akasztós- rakodós
előszoba fal + asztal, régi varrógép.
06-20-341-4088

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel
szemben) 06-30/536-4300, 28/611-728 www.akkugodollo.hu

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk. 30/9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Repceméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő,
Lovas u. 3. 28/417-913
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2017. AUGUSZTUS 22.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Földi Gyöngyi, Szent János u. 40.,
Guba András, Egyetem tér 3/c.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Legéndi József, Szent János u. 32.,
Mészáros-Kis Márton, Kossuth L. u. 13.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Olenyik Lázár, Blaháné út 117.
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Németh Mária Antónia, Semmelweis I. u.
27., Eiben Istvánné, Szent János u. 16.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Özv. Szili Tiborné,
Csanak u. 18/b., Korom-Villás Viktória, Alkotmány u. 16.
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a
pontos postai címüket is megadják! Köszönjük!

Nyitva: H–Szo 800–1700
tel.: 06-70/601-8608

06-70/601-8618
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60..
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BELVÁROSI JEGYIRODA INFORMÁCIÓ
A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út 6.) jegyet válthat az
ország az ország szinte bármelyik színházi előadására, koncertjére,
fesztiváljára, sporteseményére és kulturális rendezvényére.
Jegyvásárlási lehetőség lehetőség az Interticket, Ticketportal, TicketExpress, TicketPro és a Jegymester rendszerein keresztül. Online jegyrendelés több száz jegyiroda több ezer rendezvényére Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában,
Lengyelországban.
A jegyirodában fizethet bankkártyával, SZÉP-kártyával, Erzsébet-kártyával és
Kultúrautalvánnyal is (Edenred, Erzsébet-utalvány).
BELVÁROSI JEGYIRODA ÉS SZERVEZÉS
Jegyiroda: info@muza.hu Tel.: +36-28-514130, +36-70-4527268

