
Szűz Mária mennybevételé-
nek ünnepére gyűltek a katoli-
kus hívek a hét végén a mária-
besnyői Nagyboldogasszony
Bazilika főbúcsújára. Az ünne-
pi eseményen szombat este
Gulyka József prépost espe-
res, isaszegi plébános, vasár-
nap délelőtt pedig Majnek
Antal OFM munkácsi megyés-
püspök celebrálta a szentmi-
sét.

Míg szombaton a rekkenő hőség tet-
te próbára a híveket, vasárnap reggel
sokáig kétséges volt, a viharos időjá-
rás miatt meg lehet-e, a szokásoknak
megfelelően, a szabadtéri oltárnál
tartani az ünnepi püspöki szentmi-
sét. A hívek azonban bizakodva,
hittel telve útra keltek, 10 órára pe-
dig, mire megkondultak a harangok,
megtöltötték a bazilika udvarát.

A mise kezdetén Turai János érd.
esperes, a bazilika plébánosa mondott
köszöntőt. Emlékeztetett arra, hogy
még a tél folyamán – hallva a kárpátal-
jai magyarok nehéz helyzetét – szüle-
tett meg az a gondolat, meghívást kül-

denek számukra, s a búcsún összegyűlt
adományokat is az ő támogatásukra
ajánlják fel.
Szűz Máriához kapcsolódtak a

szentlecke és az evangélium elhang-
zott tanításai, s őt állította elénk pél-

daképül Majnek Antal mun-
kácsi megyéspüspök is, aki
prédikációjában a hit fontossá-
gáról beszélt. Kiemelte, Mári-
át sokszor próbára tette az Úr,
de sosem ingott meg hitében,
még a legnehezebb percekben
sem. Mindig az Urat és Jézust
követte, nem hagyta, hogy
megtévesszék.
Mint mondta ma a legna-

gyobb gond, hogy az embe-
reket megzavarja a sok dez-
információ, talmi értékeket
követnek és nem az igazságot
keresik.
Az igazság keresése mellett

a püspök az Úr dicséretének fontossá-
gáról beszélt. Emlékeztetett, a Szűza-
nya a Bibliában mindössze hétszer
szólal meg, akkor is röviden, kivéve,
amikor dicséri az Urat, és örvendezik.

(folytatás a 6. oldalon)

Augusztus 20. után folytatódnak a máriabesnyői P+R

parkoló munkálatai. Átadás október végén várható.

(2. oldal)

Vass Károlyné veheti át a Gödöllő díszpolgára
címet augusztus 20-án.

(3. oldal)

Bontovics Babett és Vajkovics Ferenc 1 ezüst-
és 2 bronzérmet szerzett az angliai nyílt ITF
taekwon-do világbajnokságon. (8. oldal)
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Nagyboldogasszony főbúcsú Máriabesnyőn
2. MentőMotoros nap

Átadás, bemutató
Gödöllő az egyik fő állomása volt
a 2. Mentőmotoros Napnak, amit a
Magyar Mentőmotor Alapítvány hí-
vott életre azzal a céllal, hogy a mo-
toros túra során felhívja a figyelmet
a balesetmentes közlekedésre, illetve
hogy bemutassák munkájukat az ér-
deklődőknek.

Szombaton délelőtt Budapestről
több mint 200 motoros érkezett Gö-
döllőre, egyrészt a mentőszolgálat
munkatársai, másrészt pedig a mun-
kájukkal és a motorozással szimpati-
zálók kétkerekű serege, akik a Mű-
vészetek Háza előtt parkoltak le.

(folytatás a 4. oldalon)



A rágcsálók jelenléte sok 
probléma forrása lehet, ezért 
nem csak irtásuk fontos, ha-
nem elszaporodásuk meg-
előzése is. Városunkban az 
önkormányzat minden esz-
tendőben két alkalommal, 
tavasszal és ősszel végeztet 
ütemezett patkányirtást, a vá-
rosi közterületeken és az ön-
kormányzat által fenntartott 
intézményekben, de ha szük-
séges, bármikor beavatkoz-
nak a szakemberek. 

A rendkívüli nyári meleg kedvez a 
rágcsálók elszaporodásának, s az el-
múlt hetekben városunkban is több 
erre vonatkozó bejelentés érkezett 
az önkormányzat városüzemeltetési 
irodájára, ezért az illetékesek soron 
kívüli beavatkozásról döntöttek azo-
kon a helyeken, ahonnan patkányok 
felbukkanásáról érkeztek bejelenté-
sek.  
A komoly közegészségügyi problé-

mákat okozó állatok elszaporodá-
sának számos oka van, sok esetben 
sajnos mi magunk is tehetünk róla. 
Komoly gondot jelent például az a 
sok háztartásban ma is élő gyakorlat, 
hogy az ételmaradékoktól a szenny-
víz-elvezető rendszeren keresztül 
szabadulnak meg, ami azután a csa-
tornában kiváló tápanyagul szolgál a 
különböző rágcsálóknak. De sokan 
nem gondolnak arra sem, hogy ami-
kor valaki az ételmaradékok egy-
szerűen beöntve, nem megfelelően, 
lezárt csomagolásban teszi az utcai 
konténerekbe, azzal szinte oda csa-
logatja ezeket az állatokat. Szintén 
gyakorlat, hogy az utcán élő gazdát-
lan cicákról, kutyákról úgy gondos-
kodnak, hogy a bokrok aljára, kapu 
közelébe, szemétgyűjtő környékére 
tesznek ki számukra élelmet, szintén 
nem gondolva arra, hogy az állatba-
rátnak gondolt cselekedet nem csak 
a kedvenceket vonzza oda. Nem árt 
tudni, a patkányok sok esetben nem 
csak megjelennek az ilyen helye-

ken, hanem a nagyobb példányok a 
macskákat és a kutyákat el is zavar-
ják a táplálék közeléből! 
Épp ezért fontos, hogy a szakembe-
rek által elvégzett irtás mellett a la-
kosság is tegyen meg mindent annak 
érdekében, hogy megakadályozza a 
patkányok elterjedését! 
Akik észleli a rágcsálók megjele-
nését, az munkaidőben az önkor-
mányzat városüzemeltetési irodáján 
tehet bejelentést a 28/529-195-ös 
telefonszámon.  A bejelentések nem 
csak azért fontosak, hogy a sürgős 
beavatkozást el tudják végeztet-
ni, hanem azért is, mert a helyszí-
nek adatbázisba kerülnek, aminek 
felhasználásával a későbbiekben 
eredményesebben léphetnek fel a 
fertőzött területek felszámolása ér-
dekében. A megfelelő hulladékkeze-
lés mellett fontos az is, hogy ne csak 
az önkormányzati tulajdonú épüle-
tekben, területeken legyen elvégez-
ve a szükséges beavatkozás, hanem 
minél szélesebb körben. A  társashá-
zakban a közös képviselők, a kertes 
övezetben pedig az ingatlantulajdo-
nosok feladata a rágcsálóirtás meg-
oldása.                   bj

26  

2015. augusztus 18.2 gödöllői szolgálat Közélet

Bár eredetileg júniusra ter-
vezték, úgy tűnik, körülbelül 
október végéig kell várni a 
máriabesnyői P+ R parkoló át-
adására. Még rengeteg munka 
van hátra.

 A már 2010-ben tervbe vett P+R 
parkoló kialakítását még márciusban 
kezdték el, a munkát azonban a nyár 
folyamán műszaki hiányosságok mi-
att leállították.  Információink szerint 
augusztus 20-át követően folytatódik 

majd az aszfaltozás a Mikes Kele-
men utcában. Emellett hátra van még 
a kamerás térfigyelő-rendszer telepí-
tése és beüzemelése, valamint a bur-
kolati jelek felfestése. 
A Mikes Kelemen utca és a Gárdo-

nyi Géza utca végében lévő terüle-
ten harminc gépkocsi parkoló, négy 
mozgáskorlátozott parkoló, valamint 
tíz fedett kerékpártároló kap helyet. 
A projekt 4,3 milliárd forintból való-
sul meg.                                        jk

Még jó ideig nem lesz használható 
a máriabesnyői P+R parkoló

Rágcsáló iRtás: azonnal intézkednek

Fontos a bejelentés

Idén ősztől újszerű, a kezdő 
és a már gyakorló vállalkozók 
számára is fontos gyakorlati 
tudást nyújtó kurzus indítását 
tervezi Gödöllőn a szintén vál-
lalkozókból alakult Láncszem 
Csoport. 

Nem elég ma már a sikerhez, ha egy 
vállalkozó jól ért a szakmájához - 
egyszerre kellene jogásznak, köny-
velőnek ügyfélszolgálati vezetőnek, 
marketingesnek lennie, ami lássuk 
be, lehetetlen.  Képeznie kell magát 
minden területen, hogy tájékozott le-
gyen, és kézben tartsa az irányítást. 
A Láncszem Vállalkozói Kurzus 
tananyaga átfogó ismereteket nyújt, 
90 tanóra keretében, heti egy képzé-
si napon. Szerepel benne önismeret, 
személyiségfejlesztés, az egyéni stí-
lus kialakítása, üzleti etika, piacku-
tatás és marketing, online marketing, 
pénzügyi és üzleti tervezés, adózási 

és könyvelési ismeretek, vállalko-
zásfejlesztési módszerek, értékesíté-
si ismeretek,  projektmenedzsment, 
vezetői időgazdálkodás, protokoll, 
megjelenés, némi üzleti angol nyel-
vismeret, társadalmi felelősségvál-
lalás, kapcsolatépítés, munka- és 
balesetvédelem. – ismertetik a szer-
vezők, Nádas Mihályné, Rosenber-
gerné Türk Edina, Gerháth Eszter 
és Kacsur Annamária. – Néhány 
közismert, sikeres vállalkozás segít-
ségével azt is megmutatjuk, milyen 

példát érdemes követ-
ni.  A kurzus végén a 
résztvevők képesek 
lesznek saját üzleti 
tervük elkészítésére, 
cégük menedzselésé-
re, népszerűsítésére. 
Mindegyikük kapcso-
latot tarthat személyes 
mentorával, akitől 
a kurzus befejezése 

után is segítséget, tanácsot kaphat. A 
programban a saját oktatókon kívül 
rangos szakértők is közreműködnek.
A Láncszem – Vállalkozói Kurzus 
helyszíne a gödöllői Rézgombos 
Inkubátorház, a képzés időtarta-
ma 2015. szeptember 18-december 
12. További információ és jelent-
kezés a www.arundo.hu/lancszem  
oldalon és a Láncszemkurzus Fa-
cebook oldalán, illetve a +36/20-
410-1054-es számon.
                 (x)

A Gödöllő Rendőrkapitányság Bű-
nügyi Osztálya eljárást folytat lopás 
vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt B. Tamás 42 éves gö-
döllői lakos ellen.

A jelenleg rendelkezésre álló ada-
tok szerint a gyanúsított július 30-án 
7 óra és július 31-én 12 óra közötti 
időben a kerítésen keresztül bemá-
szott egy gödöllői ingatlan területé-
re, majd a kertben lezárt állapotban 
parkoló autót – eddig - ismeretlen 
módszerrel kinyitotta és abból ok-
mányokat, valamint egyéb használati 
tárgyakat tulajdonított el, valamint 
megrongálta a rádiós magnót. Ezt 
követően bement egy másik családi 
házba a zárban hagyott kulcs segítsé-
gével és a lakásban – eltulajdonítási 

szándékkal – két mobiltelefont, egy 
laptopot, karórákat és egyéb haszná-
lati tárgyakat készített össze, melye-
ket nem tudott a helyszínről elvinni, 
mivel a bűncselekmény elkövetése 
közben megzavarta a szomszéd. 
A férfit a rendőrség néhány napon 
belül elfogta, a bíróság pedig előze-
tes letartóztatásba helyezte. 

A gödöllői rendőrök őrizetbe vették 
azt a 24 éves férfit is, aki az elmúlt 
időszakban a gyanú szerint több 
vagyon elleni bűncselekményt kö-
vetett el Turán, Veresegyházon és 
Gödöllőn. A galgagyörki M. Ger-
gely városunkban a nyitott kertkapu 
adta lehetőséget használta ki, amikor 
bement egy  ház udvarára és a hátul 
lévő lakatlan épületben – eltulajdo-

nítási szándékkal – szerszámgépe-
ket készített össze, azonban a sértett 
rokona észlelte a bűncselekményt és 
megpróbálta feltartóztatni a férfit, 
aki azonban el tudott menekülni a 
helyszínről. Végül Veresegyházon 
sikerült elfogniuk a rendőröknek. 

Még rongálás közben került kézre 
a gödöllői D. Benjámin (20 éves) 
és T. Marcell (19 éves). A két fiatal 
egyik hajnalban Palotakerten egy ott 
parkoló gépjármű dísztárcsáját, majd 
közterületen elhelyezett cserepes 
virágokat rongáltak meg és tulajdo-
nítottak el, amikor pedig a járőrök 
állampolgári bejelentés alapján egy 
telefonfülkében érték tetten őket, 
éppen a telefont próbálták megron-
gálni.     

A múlt héten a város több 
pontján is pozitív, es el-
gondolkodtató idézetekbe 
botlottak bele a járókelők. 
Információink szerint fia-
talok gondolták úgy, meg-
lepik városunk lakóit. Si-
került, sokaknak szereztek 
kellemes pillanatokat, bár 
voltak, akik értetlenül áll-
tak a jelenség előtt. 
Az egyszerűen kiragasz-
tott papírok hamar el-
tűntek az oszlopokról. 
Feltételezzük, ha a kezde-
ményezők engedélyeztet-
ve helyezték volna ki az 
írásokat, bizonyára nem 
ütköztek volna akadályba, 
s lehetőségük lett volna 
nemcsak jobb helyekre 
feltenni, hanem jobban, megfelelően rögzíteni azokat, s üzeneteik, még 
több emberhez juthattak volna el. 

Munkálatokat végez a MÁV  a gödöllői vasútállomáson augusztus 17- 
től 30-ig. Ez időszakban a fedett kerékpár tároló melletti területen öt 
parkolóhelyet lezárnak a vágány megközelítése és anyagtárolás céljá-
ból, valamint tizenkét méter hosszban megbontják a parkoló melletti 
korlátot. A munkavégzés ideje alatt a P+R parkoló folyamatosan üze-
mel. 

Egy ismeretlen gondolataiLáncszem…. ami Önnek is hiányozhat!

RendőRségi híRek – soRozatos elfogások
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Hagyományosan idén is állam-
alapító Szent István királyunk
ünnepén, augusztus 20-án ün-
nepi képviselő-testületi ülés
keretében adják át a Gödöllő
város díszpolgára címet. Az el-
ismerést az idén Vass
Károlynénak – ahogy
szinte mindenki neve-
zi, Babi néninek – ítél-
te a testület.

Vass Károlyné közel 40
éven át földrajz–biológia
szakos tanárként tevé-
kenykedett városunkban.
Pedagógiai pályája során
– amely az iskolai tanítás
mellett kiterjedt a felnőtt
oktatásra is – sok száz fia-
talt tanított tantárgyainak
szeretetén túl emberségre,
becsületességre, tisztesség-
re. Tanítványai a mai napig
szeretettel gondolnak rá,
nagy tiszteletnek és népszerűségnek
örvend városszerte. Pedagógusi te-
vékenysége mellett éveken át nagy
hozzáértéssel, példásan látta el a Ma-
gyar Vöröskereszt gödöllői városi
szervezetének titkári feladatát is.
1989-től Gödöllő Város Nyugdíjas

Egyesületének – ami ma már hat klu-

bot és közel 900 fős tagságot foglal
magába – egyik alapítójaként, majd
elnökeként 25 éve folytatja közös-
ségépítő és szervező tevékenységét
az idősebb korosztály körében. Babi
néni – idős korát meghazudtolva –

napjainkban is aktívan, vezetőként
vesz részt az egyesület életében. A
kirándulásokon, szabadidős tevé-
kenységeken túl olyan máig is nép-
szerű, értékhordozó programsoroza-
tok kezdeményezője és jelenleg is
szervezője, mint a Nyugdíjas Aka-
démia, a Nyugdíjas juniális, a Nyug-

díjas szilveszter és a Nyugdíjas nap,
melyen külön köszöntik a 90. évüket
betöltötteket. Gondoskodik arról is,
hogy azok az is részesülhessenek a
köszöntésből, akik már nem tudnak
ellátogatni a jeles eseményre. Az ál-
tala szervezett rendezvényekre meg-
hívott neves előadók hozzájárulnak
Gödöllő város jó hírének terjeszté-
séhez.

Neki köszönhe-
tő, hogy a gödöllői
nyugdíjasok összetar-
tó közösséggé szer-
veződtek, egymást
támogatva tartalmas
életet élnek, hogy az
egyesületet áthatja az
egymásra való odafi-
gyelés és a cselekvő
szeretet. A klubokon
belül is sokat törődik
tagtársaival, eleset-
teket, betegeket lá-
togat, karácsonykor
minden évben meg-
lepetés-ajándékban
részesíti a rászoruló-
kat. A Gödöllő Vá-

ros Nyugdíjas Egyesületének élén
végzett tevékenysége nagyban segíti
az önkormányzat munkáját is. Vass
Károlyné életútja mindenki számára
példamutató, ennek elismeréseként
2000-ben Gödöllő városért kitünte-
tésben részesült.

(k.j.)

Gödöllő díszpolGára 2015-ben

Vass Károlyné, Babi néni

Változások a bölcsődei és óVodai ellátásban

Kérni kell az ingyenes étkezést

sokan kínálnak lakást eGyetemistáknak

Adózni kell a lakáskiadás után

Szeptember 1-jétől a gyere-
kek jelentős része ingyene-
sen étkezhet az óvodákban
és a bölcsődékben, amennyi-
ben megfelelnek azoknak a
feltételeknek, amiket az Or-
szággyűlés által május végén
elfogadott – a korábbi szabá-
lyokat módosító – 2015. évi
LXIII. törvény
megha t á r o z .
Fontos azonban
tudni, az ingye-
nes étkeztetést
igényelni kell!

Akinek a gyermeke
szeptember 1-jével
kezdi meg az óvo-
dát, annak célszerű
már az ezt megelő-
ző napokban elin-
tézni a szükséges
papírmunkát, e nél-
kül ugyanis a gyer-
mek nem részesül-
het az ellátásban, az csak az igénylés
leadása utáni naptól jár számára. Az
ingyenes étkezés a gyermek szülőjé-
nek (vagy családba fogadó gyámjá-
nak, esetleg nevelőszülőjének) kell
igényelni. Az ehhez szükséges nyi-
latkozatot az intézményekben kapják
meg a kérelmezők.

Ki kaphat ingyenes étkezést?
A törvény erre vonatkozólag így

rendelkezik:
„a) a bölcsődei ellátásban vagy

óvodai nevelésben részesülő gyer-
mek után, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyaté-

kos, vagy olyan családban él, amely-
ben tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben

három vagy több gyermeket nevel-
nek,
ad) olyan családban él, amelyben a

szülő nyilatkozata alapján az egy főre
jutó havi jövedelem összege nem ha-
ladja meg a kötelező legkisebb mun-
kabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási
és nyugdíjjárulékkal csökkentett ösz-
szegének 130%-át, ( Ez 2015-ben 89
408 Ft – a szerk. ) vagy
ae) nevelésbe vették;
b) az 1–8. évfolyamon nappali

rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő tanuló után, ha
ba) rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményben részesül, vagy
bb) nevelésbe vették;
c) azon a) és b) pont szerinti élet-

korú, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek
után, akit fogyatékos gyermekek szá-
mára nappali ellátást nyújtó, az Szt.
hatálya alá tartozó intézményben he-
lyeztek el;
d) az 1–8. évfolyamon felül nap-

pali rendszerű iskolai oktatásban
részt vevő tanuló után, ha

da) nevelésbe
vették, vagy
db) utógondo-

zói ellátásban ré-
szesül.”

Azoknak a szü-
lőknek, akiknek
gyermekei azért
jogosultak az in-
gyenes étkeztetés-
re, mert a család-
ban az egy főre
jutó havi jövede-
lem nem haladja
meg a törvényben
megha t á r o zo t t

összeget, erről a kérvény beadásakor
nyilatkozniuk kell. Ehhez nem kell
semmilyen igazoló dokumentumot
csatolni, azt azonban tudni kell, hogy
a nyilatkozat büntetőjogi felelősség-
gel bíró dokumentum.

A 2014/15-ös nevelési évben a gö-
döllői óvodások és bölcsődéseknek a
12 százaléka kapta ingyenesen az ét-
kezést. Szeptember 1-jétől ez a szám
jelentősen megnő, akár a 90 százalé-
kot is elérheti, a különbözetet pedig
az önkormányzatnak saját erőből
kell előteremtenie.

(ny.f.)
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Közeledik a szeptember, las-
sanvisszaköltöznekazegyete-
misták városunkba, megtöltik
a kiadásra váró lakásokat, jó
bevételt hozva ezzel a tulajdo-
nosoknak. Hogy közülük há-
nyan jelentik be az így szerzett
jövedelmet, azt nem kívánjuk
megtippelni, azt azonban nem
árt, ha tudják, a lakáskiadás
után minden esetben adózni
kell, függetlenül attól, hogy
hosszabb időre vagy néhány
vendégéjszakára adja bérbe
az ingatlant a tulajdonos, az
adózás módja viszont eltér.
Feltehetően nem véletlen,
hogy a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) erről most adott
ki tájékoztatót.

A tartós ingatlan-bérbeadáshoz nem
kell adószámot kiváltani, hacsak a
bérbeadó nem választ valamilyen
adószámhoz kötött gazdál-
k o d á s i
fo rmát .
Mivel a
m a g á n -
személy
á l t a l i ,
nem tu-
r i s z t ika i
célú bér-
b e a d á s
á f a m e n -
tes, a havi
lakbérről számlát nem, de átvételi
elismervényt ki kell állítani, vagy
legalábbis nyomon követhetően je-
gyezni kell a tulajdonos bevételét.

Bár meglehet, elsőre úgy tűnhet,
érdemes és olcsóbb zsebből-zsebbe
fizetni a lakásbérlésért, nem szabad
megfeledkezni arról, egy megkö-
tött szerződés egyaránt biztonságot

jelent a bérlőnek, és a bérbeadónak
is, főleg abban az esetben, ha problé-
mák merülnének fel.

A bérbeadásból származó jövede-
lemnél negyedévenként adóelőleget
kell fizetni, az adó mértéke 16 szá-
zalék, az egészségügyi hozzájárulás
pedig évi egymillió forint jövedelem
felett 14 százalék. A bevételből két
módon lehet számítani a jövedelmet.
Az egyik lehetőség a tételes költség-
elszámolás, amikor a bevételt csök-
kentik az igazolt költségek – köz-
üzemi számlák, felújítási költségek
– és az értékcsökkenés. A másik le-
hetőség, hogy a teljes bevételből 10
százalék költséghányad levonásával
állapítják meg a jövedelmet.

A turisztikai jellegű bérbeadás az
egyéb szálláshely-szolgáltatás ka-
tegóriába tartozik, amely üzletszerű
gazdasági tevékenységet, rendszerint

nem huza-
mos jellegű,
p ihené s r e
s z o l g á l ó
s z á l l á s -
helyet és
ezzel ösz-
szefüggő
s z o l g á l -
tatásokat
foglal ma-
gában. Az

ingat lantula j-
donosok ebben az esetben többféle
tevékenységi forma és adózási mód
közül választhatnak, a legtöbben
adószámos magánszemélyként ad-
nak szállást a vendégeknek. A szál-
láshely-szolgáltatás az adott telepü-
lés jegyzőjének engedélyéhez kötött
és csak adószámmal lehet végezni.

(Forrás: MTI)
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A résztvevőket Gémesi György pol-
gármester köszöntötte, aki többek kö-
zött kiemelte: nem lehet eléggé hang-
súlyozni, hogy milyen nagy felelősség 
van a mentőszolgálatnál dolgozók 
vállán, ezért minden támogatást meg-
érdemelnek. Többek között így tett 

tavaly Gödöllő városa is, amikor a II. 
Erzsébet Bál teljes bevételét a Magyar 
Mentőmotor Alapítvány javára aján-
lotta fel.

A helyszínen az Országos Mentőszol-
gálat (OMSZ) flottája egy új mentő-

motorral is gazdago-
dott, melynek kulcsát 
a Magyar Mentőmotor 
Alapítvány elnöke, 
Varsányi Zoltán nyúj-
totta át Győrfi Pálnak, 
az OMSZ szóvivőjé-
nek, aki elmondta: ha 
úgy vesszük, akkor ez 

a motor nem a men-
tők tulajdona, hanem a 
lakosságé. Őértük van, azért van, 
hogy ha kell, életet mentsen.

Ezt követően a mentőszol-
gálat munkatársai egy kis 
bemutatót tartottak arról, 
hogy „éles helyzetben” 
hogyan kell ellátni a sérül-
teket.
A vendégek harapnivalóval 
való ellátásáról Gödöllő 
városa gondoskodott, emellett 
példaértékű, hogy ez a több 

száz ember még egy műanyag palackot 
sem dobott el sehol, mindenhol tiszta-

ság uralkodott. A csapat Gödöllő után 
Göd, majd Újszilvás felé vette az útját, 
a nap végállomását pedig Domonyvöl-
gyi D-Beach jelentette.                   ch

Dobpergés, vidám muzsika  keretében 
gyerekek vidám hada tartott szenzáci-
ós ízelítőt a főtéren a gödöllői Waldorf 
iskolában megrendezett nyári Waldorf 
Cirkusztáborban elsajátított mutat-
ványokból. Sok éves hagyománynak 
köszönhetően közel 70 Waldorf diák 
érkezett Gödöllőre az ország minden 
tájáról, hogy egy intenzív héten át 
művész-tanárok vezetésével kipróbál-
hassák, csiszolhassák ügyességüket 
a legkülönbözőbb cirkuszi ágakban, 
mint pl. akrobatika, zsonglőrködés, 
egykerekűzés, tissue, pantomim, len-
gő karika (líra), kötéltánc, stb. Ilyen-
kor teljesen átalakul az iskola, az 
udvaron és a tornasátorban csak úgy 
pezseg a cirkusz-élet. A résztvevő ifjú 
tanítványok (10-18 évesek) először 
kipróbálhatják magukat valamennyi 
szeren, majd végül egy-egy ágban tö-

kéletesítik tudásukat. A hét során a 
művész-tanárok  maguk is megörven-
deztetik diákjaikat bemutatójukkal. A 
koronát a főtéri hangulatos bemutató 
után a szombati zárórendezvény teszi 

fel valamennyi alkalommal az iskola 
tornasátrában, ahol a táborozók léleg-

zetelállító mutatványokkal, szellemes, 
kretív bemutatójukkal idén is ámulatba 
ejtették családtagjaikat, barátaikat.
A népszerű tábort Méhes Csaba pan-
tomimművész és Gönczi Róbert Wal-
dorf tanár vezették Turai Bálint, Hor-
nyák István, Geret, Kollányi Júlia, 

Drávai Zója, Tas Gergő közreműkö-
désével.                        Kecskés Judit

Ismét igazi civil összefogás 
eredményeként újult meg a 
Civil Ház július első napja-
iban. Ez alkalommal a Mar-
gita, az MNA, a FÉSZEK 
Nagycsaládosok lelkes ön-
kéntesei festették ki a Ci-
vil Ház leginkább használt 
nagytermét és folyosóját, 
melyhez az anyagköltséget a 
MUZA biztosította. A munka 
nagyon jó hangulatban telt, 
jó érzés volt közösen tenni 
azért, hogy a gödöllői civil 
szervezetek megújult, szép 
környezetben folytathassák 
munkájukat. Sokan jöttek el festeni a 
házat használók közül. Szép munka 
volt! Köszönjük a feladatok koordi-

nálását a Gödöllői Civil Kerekasztal 
Egyesület vezetőségének!

Kecskés Judit

A Dr. Lumniczer Sándor Alapítványt 
1995-ben az Orvosi Kamara Gödöl-
lői Szervezete, dr. Makra Csaba ala-
pította. Az alapítvány közhasznú. 
Céljai között kiemelt helyet foglal el 
a súlyos, daganatos beteg gyermekek 
támogatása. Nemrég fordult hozzá-
juk segítségért Saska Dávid 30 éves 
fiatal, aki cystas fibrosisban  szen-
ved, emiatt tüdőátültetéssel kezelték. 

Az Alapítvány az adományozási sza-
bályzatában szereplő 18 éves korhatár 
miatt saját vagyonából sajnos nem tud 
támogatást nyújtani, ezért  nyílt ado-
mánygyűjtést szervez a beteg javára.
Az Alapítvány elkülönített szám-
lára szervezi a gyűjtést. OTP Bank 
11742049-20343435

Adószámunk: 18670945-1-13 Szék-
hely: 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor u.1. 
A Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány 
minden segítő szándékú támogatást 
köszönettel fogad!
A cystas fibrosis örökletes, több szervet 
érintő anyagcsere betegség.  Jellemző-
je a külső elválasztású mirigyek kóros 
nyáktermelése mely legsúlyosabban a 
légutakat és az emésztőrendszert érinti. 
A viszkózus váladék eltömeszeli a mi-
rigyek kivezető csöveit, a nyákdugók 
mögött pedig pangás, következményes 
gyulladás és az érintett szerv szövetei-
nek pusztulása következik be.
Hazánkban 450 beteget tartanak nyil-
ván. A hatásos antibiotikumok megje-
lenése előtt a csecsemők többsége nem 
érte meg az első életévet. Ma a szerve-

zett beteggondozás, a legsúlyosabb tü-
neteket okozó légúti következmények 
hatásos kezelési lehetősége, az emész-
tőenzimek pótolhatósága és a megfele-
lő kalóriatartalmú étkezés biztosítása 
révén a betegek megérik a felnőttkort. 
A tüdőben zajló progresszív folyamat 
azonban fiatal felnőtt korra légzési 
elégtelenséget, ennek következtében 
jobbszívfél elégtelenséget okoz. Ennek 
egyetlen megoldási lehetősége a tüdő- 
transzplantáció, melyre jelenleg a Bé-
csi Egyetemi Sebészeti Klinikán van 
lehetőség. A beültetett szervben a be-
tegség nem újul ki.

 A műtétet követően is rendszeres gon-
dozást, speciális táplálást, gyógykeze-
lést igényel a páciens. Rehabilitációja 
jó eséllyel várható, és a felépülést kö-
vetően teljes életet élhet. 

Idén Is CIVIL PIKnIK a CIVIL HÁZBan!
Tavaly augusztusban első alkalommal rendezte meg a Gödöllői Ci-
vil Kerekasztal Egyesület vezetősége a jó hangulatú, kötetlen CIVIL 
PIKNIK-et, melynek során lehetőség nyílt a kapcsolatok szorosab-
bá fűzésére, tapasztalatcserére és a 2014 májusában alakult er-
nyőszervezet munkájának megismertetésére. 

A rendezvény, melyen több mint 30 civil szervezet képviselője vett 
részt, igen sikeresnek bizonyult; a város vezetése is megtisztelte 
személyes jelenlétével.

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület vezetősége hagyományte-
remtő szándékkal idén is nagy szeretettel várja az aktív gödöllői 
szervezetek képviselőit augusztus 28-án, pénteken 17 órakor a 
Civil Ház kertjében, hogy a szervezetek minél jobban megismer-
hessék egymás munkáját! 

A tervezés érdekében előre is nagyon köszönjük, ha a részvételi 
szándékot előzetesen a gdck.info@gmail.com email címen jelzi 
minden kedves érdeklődő! 

A Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány felhívása

2. MENTŐMOTOROS NAP

Átadás és bemutató

Önkéntesek festették ki a Civil 
Házat

Waldorf Cirkusz bemutató a Főtéren

Fotó: Skoda Mercédesz

Testvérvárosunkból, Wageningenből 2015. október 8-11. között ha-
gyományainknak megfelelően ismét ellátogat a holland település 
küldöttsége. A delegációban a város vezetőin kívül egyebek között a 
szociális-, egészségügyi-, művészeti-, ökumenikus csoportok képviselő-
it fogadhatjuk az iskolások és rendvédelmi szakemberek mellett. A ven-
dégek elszállásolásához befogadó családokat keresünk. Elsősorban azon 
személyek jelentkezését várjuk, akik már jártak Wageningenben a korábbi 
kiutazásokon, illetve olyan új jelentkezőkre számítunk, akik kapcsolatépí-
tés, idegen nyelv gyakorlása céljából szívesen házigazdái lennének hol-
land 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. 

Szeptember 6-án, 17 órai kezdettel 
a Művészetek Háza színháztermében 
csendülnek fel ismét a magyar- és a ci-
gánynóta gyöngyszemei a Gödöllői Kul-
turális és Szociális Közhasznú Egyesület 
és Gödöllő város Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzata szervezésében. 
Ez alkalommal Újvári Marika, Jenei Gá-
bor, Nádasdi László és Rupa Ilona szóra-
koztatja majd a közönséget. A program 
igazi különlegességgel is szolgál, a ren-
dezvény vendége lesz ugyanis a monoki 
Kossuth Népdalkör, tovább színesítve az 

est zenei kínálatát. Az előadókat Gödöllő Város Népi Zenekara kíséri, a 
műsorvezető Kubatov János lesz. 
Belépőjegyek elővételben is vásárolhatók! Bővebb információ az aláb-
bi telefonszámokon: 529-180, 70/235-1273, 20/321-1241.

Ismét csendül a nóta!

BEFOGADÓ CSALÁDOKAT KERESÜNK 
WAGENINGENI VENDÉGEINK SZÁMÁRA 
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Kevés tökéletes család van, 
Serena Stone azonban meg 
van róla győződve, hogy az 
övé az. Bár imádott édesanyja, 
a híres filmcsillag és édesapja 
a neves fotós már elköltöztek 
a földi világból, élete minden 
egyes percében érzi szerete-
tüket. Tovább élnek benne, 
testvéreiben és közeli baráta-
ikban, akikkel egy nagy csa-
ládot alkotnak, ahol a vérségi 
szálak és az évtizedes barát-
ságok egyaránt fontosak. 

Serena háborús fotóriporter, épp úgy, 
mint egykor édesapja. A világ szá-
mos frontját megjárta, hozzászokott 
a golyóálló mellény viseléséhez és 
a közvetlen életveszélyhez, ám pél-
daképének tekintett édesapja halála 
után átgondolja életét, és úgy dönt, 
nem megy többé vissza a harcmező-
re. 
Döntésében megerősíti, amikor fő-
nöke arra kéri, segítsen Zachary 
Northnak, az afgán hadszíntérről 
kimentett fotósnak – egykori szerel-
mének – meggyógyulni, a fiatal fotós 
ugyanis, sem enni, sem aludni nem 

tud, az átélt traumák miatt. A kérés 
komoly dilemma elé állítja a lányt, 
mivel nem csak azt tudja pontosan, 
mit élt át egykori szerelme, hanem 
azt is, hogyan befolyásolhatja a talál-
kozás és a közösen töltött idő kette-
jük kapcsolatát. 

Azt azonban nem is sejti, hogy élete 
legnagyobb fordulatát nem a Zackel 
való találkozás okozza, hanem egy 
véletlenül kezébe akadt fénykép, ami 
alapjaiban kérdőjelezi meg mindazt, 
amit magáról és családjáról tud. 

Ennek a fotónak köszönhetően dönt 
úgy mégis vállalja a kockázatot, és 
ismét beleveti magát a forrongások 
közepébe. Bár Zackel megfogadták, 
soha többet nem mennek háborúba, 
mégis vállalja az utat a polgárhábo-
rú szélén álló Líbiába, annak a re-
ményében, hogy találkozhat egyik 
távoli nagynénjével, akit kisgyer-
mekkora óta nem látott, aki szintén 
háborús fotóriporterként dolgozik, s 
aki választ adhat az őt foglalkoztató 
kérdésekre. 

Barbara Taylor Bradford könyve 
nem csak egy romantikus történtet, 
amelyben bejárhatjuk Manhattant, 
Velencét, Nizzát és Tripolit, hanem 
tisztelegni kíván a sajtó azon munka-
társai előtt, akik életüket kockáztat-
ják, amikor a háborús övezetekből, a 
frontvonalból tudósítanak. Nem vé-
letlen, hogy a könyvben többször is 
megemlíti Marie Colvint, aki a The 
Sunday Times brit hetilap munkatár-
saként elsősorban haditudósítóként 
tevékenykedett, tudósításaiért több 
kitüntetésben is részesült. s 2012. 
február 22-én a szíriai Homszban 
vesztette életét Rémi Ochlik francia 
újságíróval együtt, a város ostroma 
alatt.
(Barbara Taylor Bradford: A múlt tit-
kai)              nyf  

Az olaszországi Ronchi dei 
Legionari városában lépett 
fel a Cavaletta Női Kar au-
gusztus 8-án. A gödöllői mű-
vészeti csoport tagjai egy 
történelmi túrán vettek részt, 
amelynek során az Isonzó 
környéki I. világháborús ka-
tonai sírokhoz látogattak el, 
a program részeként pedig 
felkeresték a városunkkal 
évek óta kapcsolatot ápoló 
olasz települést, ahol a San 
Lorenzo templomban adtak 
koncertet. 

A hangverseny megvalósításában 
Fabiana Colombi, Ronchi polgár-
mesteri hivatalának munkatársa 
volt a kórus segítségére.

A  szentmise előtt megtartott hang-
versenyükön – a helyhez méltóan – 

szakrális műveket szólaltattak meg, 
szólót énekelt, Jakab-Tóth Tímea, 
Ruszó Alexandra és Tápai Dóra,  
Ferenczy Beáta zongora, Albert 
Júlia pedig hegedűjátékával tette 
feledhetetlenné az estét a közönség 
számára.
A Cavalettára a nyarat követő-

en komoly munka vár. A Már-
ton-Danku István vezette női kar 
szeptemberben kezdi meg a próbáit 
Györe Zoltán: Karácsonyi legenda 

című művének, aminek az ősbemu-
tatóját decemberre tervezik. 

A nagyszabású előadás a Cavalet-
ta mellett a Gödöllői Református 
Líceum kamarazenekara és kórusa 
közreműködésével valósul meg.            
                 jk  

Könnyed, vidám nyári kiállítással 
lepte meg az érdeklődőket a Leven-
dula Galéria. Ez alkalommal Mozaik 
címmel olyan gyermekek munká-
it mutatják be, 
akik szabadide-
jükben igyekez-
nek közelebb 
kerülni a kép-
zőművészethez.  
Hasonló kiál-
lítást már ko-
rábban is ren-
deztek, mivel a 
galériát vezető 
Sz. Jánosi Er-
zsébet fontosnak tartja, hogy a gye-
rekek néhány év múlva művészetet 
kedvelő, művelő és értő felnőttekké 
váljanak. 
A kiállítást megnyitó Kerényiné 
Bakonyi Eszter, a Gödöllői Városi 
Múzeum igazgatója úgy fogalma-
zott: „A gyerekek még önmagukat 

adják bele a rajzba, nem a látható 
valóságot igyekeznek minél jobban 
megjeleníteni, hanem a saját álmai-
kat, vágyaikat, és éppen ezért lelkük 

egy-egy darabkája köszön vissza a 
papírról.”
A  Levendula Galériában ez alkalom-
mal huszonnégy gyermek munkáját 
tekinthetik meg, ezt követően pedig 
szeptember 4-én Bartók Mónika fo-
tókiállítására várják majd az érdeklő-
dőket.                 jk  

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Árulkodó képek

RonchiBAn jáRt A cAvAlettA

Koncert és emlékezés

gyeRmekRAjzok A levendulA gAléRiáBAn 

LélekmozaikokAJÁNDÉKKAL 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.

GARCZIK RICHÁRD ORGONAHANGVERSENYE 

Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika
Augusztus 30., 19.00

Műsor:

J. S. Bach:
a-moll prelúdium és 
fúga BWV 543
Schmücke dich, o liebe 
Seele BWV 654

F. Mendelssohn-Bart-
holdy:
d-moll orgonaszonáta Op. 65/6 
(Choral - Andante sostenuto - Allegro molto - Fuga - Finale)

César Franck:
e-dúr korál
*Panis angelicus
a-moll korál

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

*Fellépő vendégművész:
Tótpál Szilvia operaénekes, 
szoprán
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Dicsérni kell az Urat – ezt kell megtanUlni máriától

Nagyboldogasszony főbúcsú Máriabesnyőn
szent istván király ünnepe

Augusztus 20.

BEZÁR A KASTÉLY IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSA

(folytatás az 1. oldalról)

Dicsérni kell az Urat
mindenért, amit értünk
tett. Úgy fogalmazott,
a pszichológusok is
hangsúlyozzák, milyen
fontos a dicséret. A mai
ember a beszélgetések
során sok mindent di-
csér, csak Istent nem.
Az nem divat. Hozzá
legtöbbször csak a baj-
ban fordulnak, az örömben elfeled-
keznek róla. Pedig fontos a hálaadás.
Ezt kell megtanulnunk Máriától –
hangsúlyozta beszédében a püspök.
Figyelmeztetett arra is, nem csak

a barátainkért és a szeretteinkért,
hanem ellenségeinkért is imádkozni
kell, ahogy Mária is tette. Ez különö-

sen fontos most, amikor a világban
egyre többet hallunk olyan testvé-
reinkről, akiket hitük miatt kell ül-
döztetést elszenvedniük. A keresz-
ténység történelme során mindig a
megpróbáltatások idején erősödött
meg igazán – mondta. Mai példa-
ként említette,

hogy Szíriában, ahol sokszor a
halálba üldözik a kereszténye-
ket, – az onnan visszatért lelki-
pásztorok tapasztalatai szerint
– most jelentkeznek a legtöb-
ben keresztelkedésre.
Az ünnepi szentmise hagyo-

mányosan körmenettel zárult,
ám az idén egy különleges
élmény gazdagította a résztve-
vők lelki táplálkozását. Évek
óta hagyomány, hogy csángó-

földről – gödöllői meghívásra – gye-
rekek látogatnak városunkba. Az épp
itt tartózkodó csoport tagjai részt vet-
tek a búcsún, ahol a körmenet előtt
énekkel szolgáltak a szabadtéri oltár
előtt.

(k.j.)

Már csak né-
hány napig, au-
gusztus 30-ig láto-
gatható a Gödöllői
Királyi Kastély
ezévi időszaki ki-

állítása, ami Szinyei, Munkácsy, Székely és Tájképfestő
kortársaik címmel április végén nyílt meg a „Művésze-
tek Kertje – Gödöllő 2015” című kulturális tematikus
év részeként. A tártalton Szinyei Merse Pál, Munkácsy
Mihály, Székely Bertalan, Paál László, Mednyánszky
László, Mészöly Géza, Körösfői-KrieschAladár és Nagy
Sándor több mint harminc alkotását láthatják az érdeklő-
dők, köztük több Gödöllőn és környékén készült művet.

A tárlaton a legnagyobb magyar festőművészek
munkáiból látható válogatás a festészet egy különleges

korszakából. Az 1870-es évek ugyanis lényeges
változást hoztak a magyar festészet, különösen a
tájképfestészet történetében. A franciaországi bar-
bizoni művésztelepen dolgozó művészek beve-
zették és meghonosították a tájfestészetben a sza-
badban való festést, amely lényegesen változtatta
meg a műfajban használatos tematikát, és festési
gyakorlatot. Igyekeztek rögzíteni a természetben
tapasztalható atmoszferikus jelenségeket, vagyis
általánossá vált a plein-air festés, amely a fény és
levegő okozta változásokat igyekezett rögzíteni a
képeken. A kiállítás azoknak a magyar művészek-
nek a munkáit mutatja be, akik ehhez az új stílusi-
rányzathoz csatlakoztak.

(bdz)

Az augusztusi jeles napok kö-
zül a magyarság számára a
legfontosabb augusztus 20.
Szent István király, a keresz-
tény magyar államalapítás, a
magyar állam ezeréves foly-
tonosságának emléknapja.
Az ünnep a történelem során
számtalan vihart megélt, több-
ször is sze-
rették volna
eltörölni.

Ur a l k o d á s a
idején I. István
még augusztus
15-ét, Nagy-
boldogasszony
napját avatta
ünneppé, ek-
korra hívta
össze Fehér-
várra a királyi tanácsot és tartott tör-
vénynapot. Élete végén a beteg király
azon a napon ajánlotta fel az országot
Szűz Máriának, s 1038-ban ő maga is
azon a napon halt meg.
Az ünnepi dátumot Szent László

király tette át augusztus 20-ra, mert
1083-ban ezen a napon, VII. Ger-
gely pápa hozzájárulásával emeltette
oltárra I. István (illetve még abban
az évben fia, Imre, valamint Gellért
püspök) relikviáit, ami szentté avatá-
sával volt egyenértékű.
I. (Nagy) Lajos uralkodásától

(1342-1382) kezdve egyházi ünnep
volt augusztus 20., egészen 1771-ig,
amikor XIV. Benedek pápa csökken-
tette az egyházi ünnepek számát, s
Szent István-napja kimaradt az ün-
nepek sorából. Megtartását Mária
Terézia (1740-1780) rendelte el is-
mét, sőt nemzeti ünnepként a naptá-
rakba is felvétette. Szintén ő hozatta
Bécsbe, majd Budára 1771-ben Ist-
ván kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot,
amelyet ez időtől körmenetben vittek
végig a városon augusztus 20-án.

A Szent Jobbot a legenda szerint
1083-as szentté emelésekor épen
találták a koporsójában, s már az
1222-es Aranybulla is törvénybe ik-
tatta tiszteletét. Valószínűleg a tatár-
járás vagy a török idők alatt veszett
el, 1590 körül a raguzai dominikánus
kolostorban találtak rá, Ma Budapes-
ten a Szent István-bazilikában őrzik.

Az 1848-as sza-
badságharc leve-
rése után hosszú
ideig nem tarthat-
ták meg a nemzeti
ünnepet, hiszen
Szent István a
független magyar
állam szimbólu-
ma volt. Először
1860-ban ünne-
pelhették meg a
napot, amely or-

szágszerte nemzeti tüntetéssé vált.
Az 1867-es kiegyezést követően az
ünnep visszanyerte régi fényét.
A két világháború között az ün-

neplés kiegészült az össznemzeti
célkitűzésre, a Trianon előtti Ma-
gyarország visszaállítására való em-
lékeztetéssel.
A nemzeti ünnepek sorából 1945-

ben törölték, de egyházi ünnepként
még 1947-ig ünnepelhették nyilvá-
nosan.
Mivel a kommunista rendszer

számára az ünnep vallási és nemzeti
tartalma miatt nem volt vállalható,
betiltását azonban nem látták célsze-
rűnek, inkább tartalmilag megújítot-
ták. Először az új kenyér ünnepének
nevezték el, majd az új alkotmány
hatályba lépését mint új – szocialis-
ta – államalapítást, 1949. augusztus
20-ra időzítették. Egészen 1989-ig az
alkotmány napjaként szerepelt a nap-
tárakban. Ezt követően ismét lehető-
ség nyílt visszatérni az ünnep eredeti
tartalmához.

(ny.f.)
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Mária mennybevitele
A hagyomány úgy tartja, a Megváltó nem engedte át a földi

enyészetnek édesanyja testét, hanem magához emelte a meny-
nyei dicsőségbe. Mária elszenderedésének napját már a VI. szá-
zadban ünnepelték Jeruzsálemben, és a következő évszázadtól
Rómában is elterjedt. Az ünnepet Szent István király is megülte,
sőt, e napon ajánlotta Magyarországot a Szűzanya oltalmába.
Ezért nevezzük Krisztus szülőanyját Magyarország égi párt-
fogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. Az ünnep e mellett
azért is kötődik első királyunkhoz, mert Szent István 1038-ban
e napon hunyt el.

Sík Sándor piarista tartomány-
főnök és költő 1949 és 1959
között nyaranta hosszú heteket
töltött Mátraszentimrén, ennek
emlékére avatták fel nemrég
mellszobrát.

Sütő Ferenc szobrászművész alkotása
a templom szentélye mögött kapott he-
lyet, s ez az első köztéri emlékmű, ami
a néhai papköltőt ábrázolja.
Sík Sándor számos verse Mátra-

szentimrén keletkezett vagy ottani él-

ményeit örökíti meg. 1983 óta nevét
emléktábla őrzi a templom bejáratánál,
most pedig a település önkormányzata
a Nemzeti KulturálisAlap támogatásá-
val készíttette el mellszobrát.
Az avatás szentmisével kezdődött,

amit Jelenits István piarista és Kacsik
Árpád plébános mutattak be majd
Sík Sándor mátraszentimrei verseiből
hangzott el válogatás.

*
Sík Sándor sok szállal kötődik Gö-

döllőhöz. Itt töltötte a gyerekkorát, itt
szerezte a gyökereit, identitástudatá-
ban, önmeghatározásában kitüntetett
helyet foglal el ez az időszak: „Pesten
születtem, de gödöllőinek vallom ma-
gam…” – fogalmazott.
Amikor 1933-ban Gödöllőn rendez-

ték meg jamboreet, ő volt Teleki Pál
táborparancsnok helyettese.
Gödöllőn utcát neveztek el róla, a

család egykori házának falán pedig
tábla őrzi emlékét.

(k.j.)

szobrot kaaak pott mátraszentimrén

Tisztelgés Sík Sándor előtt
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Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Augusztus 22-én és 23-án 

szombaton és vasárnap
9-11 óráig: 

Dr. Koleszár István
rendelője

Gödöllő, Árpád u. 32.

 Tel.: 06-30/535-5523

Turul Állatorvosi Rendelő

Szombat, vasárnap: 10-19-ig   

Patika nyitva:

Szombat, vasárnap: 9-19-ig

Gödöllő, Faiskola u. 2. 

Tel.: 06-30-943-9898

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Irén: Keverék fiatal felnőtt szuka. Na-
gyon értelmes, okos. Alap vezényszava-
kat ismeri, láb mellett sétál. Valószínűleg 
sokat foglalkoztak vele, mégsem jelent-
kezett ezidáig a gazdija.

Mézi: Fél éves keverék szuka. 
Gazdija idős kora miatt nem tud-
ta 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. Gazdi-
keresők!

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

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

A Szent István napi ünnepséget hagyomá-
nyosan tűzijáték zárja. A gödöllői rendez-
vényt várhatóan 21 óra 20 körül zárja a so-
kak által kedvelt és várt, a tervek szerint 10 
perces látványosság. A tűzijátékot kísérő 
hanghatások azonban a legtöbb kutyában, 
macskában félelmet keltenek, gyakran elő-
fordul, hogy a megrémült, megzavarodott állatok elszöknek. 
Ez azonban könnyen megelőzhető, ha a tulajdonosok gondoskodnak arról, hogy kedvencük már a rendez-
vényt megelőzően biztonságos, zárt helyen tartózkodjon.
Ezért javasolt, hogy a kutyákat és a cicákat augusztus 20–án 20 órától kb. 22 óráig tartsák zárt helyen!

Vigyázat, tűzijáték!

Az, hogy egyre több daruval talál-
kozhatunk Magyarországon a vo-
nulási szezonon kívül is, már nem 
meglepő. Százával vannak olyan 
példányok, melyek nem a hosszú és 
veszélyekkel teli vonulást választják, 
hanem áttelelnek vagy átnyaralnak 
hazánkban.

A legtöbb ilyen madarat Hortobá-
gyon lehet észlelni, de az Alföldön 
is számos helyen hallható jellegzetes 
hangjuk. A nem vonuló példányok 
jelenléte miatt a természetvédelmi 
szakemberek régóta számítanak a 
daru újbóli hazai költésére, mely a 
madarak nagy száma miatt a Horto-

bágyra volt jósolható.
Ám a darvak, a szakemberekkel nem 
egyeztetve az Alföldtől távol, utolsó 
ismert költőhelyüktől nem messze, 
a Veszprém megyei Marcal-meden-
cében költöttek. A Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park munkatársai szerint 
már évek óta lehet darvakat látni a 
területen, sőt 2014 nyarán nászvi-
selkedésre is felfigyeltek, ám fészket 
nem találtak.
2015 júniusban dr. Kauffman Gábor 
és Hencz Péter pillanthatta meg első-
ként a fészket és a fiókákat, melyet 
meg is örökítettek.
Bár a darucsalád létezéséről már 
nyár eleje óta tudnak a szakemberek, 
a fiókák biztonságos felcseperedésé-
hez teljes titoktartásra volt szükség. 
Most, hogy a fiókák már anyányiak, 
végre mindenki tudomást szerezhet 
erről a fantasztikus természetvédel-
mi sikerről.
A daru utolsó ismert hazai költőhe-
lye a Balaton mellett, a Fonyódi-lá-
pon volt a századforduló környékén 
(1900-as évek), azóta csak vonuló 
madarunk. 

Eurázsia északi részén költenek, er-
dős, sztyeppés, vizes területeken, 
Magyarországot vonulásuk során 
érintik, októberben több tízezer da-

ruval is találkozhatunk, bár a Horto-
bágyon állomásozó madarak száma 
nem egyszer a százezres határt is át-
lépte. A tavaszi vonulás során jelen-
létük szinte alig érzékelhető, hiszen 
az utódlás hívó szava miatt kevesebb 
pihenőt tartanak. 
Reméljük, hogy a mostani bizonyí-
tott költés után a jövő évben is fel-
bukkannak hazánkban kikelt fiókák, 
és egyre több daru tartja majd a hazai 
élőhelyeket fészkelésre alkalmasnak.

mme.hu

Nem is gondolnánk, hogy mennyi 
mindent lehet kihozni a megmaradt 
növényi hulladékokból. Például új 
növényeket!
Ha ültettek már otthon valamilyen 
zöldséget vagy gyümölcsöt, akkor 
tudják, hogy sokkal finomabb, mint 
az, amit a boltban 
kapunk. Nyilván 
azért is, mert a 
saját nevelés a 
legkedvesebb szá-
munkra. Vannak 
viszont, akik úgy 
gondolják, hogy 
drága mulatság az ültetés, pedig ez 
nem így van. Mindössze annyi a te-
endő, hogy ne dobják ki a növényi 
hulladékokat! Ezzel nemcsak csök-
kentik az élelmiszer-hulladékot, ha-

nem újjá is varázsolják a növénye-
ket. Jöjjön is néhány!

Gyömbér
Lapul a hűtő mélyén egy kis 
gyömbér? Nincs más dolga, 
mint egy éjszakán át vízben 

áztatni, majd 
nedves talaj-
ba ültetni és 
folyamatosan 
öntözni. Bár 
egy évbe kerül 
majd, de a gyöm-
bér újra fog nőni. 

Annyiszor ismételhetik meg a fo-
lyamatot, ahányszor csak akarják.

Hagyma
Ha kidobják a hagyma végét, akkor 

hatalmas pazarlást csinálnak. In-
kább ültessék őket nedves talajba, 

és győződjenek meg róla, hogy nem 
száradnak ki. Hajtásokat fognak lát-
ni, amiket szét kell választani, és ha 
van egy kis gyökerük, máris újra el 
lehet ültetni őket.

Fokhagyma
Imádja a fokhagymát? Még a boltig 

sem kell elmenni, ha saját maguk 
ültetik. Nem kell mást tenniük, mint 
kiválasztani egy szép nagy gerez-
det, majd elültetni. Ideális hely neki 
az ablakpárkány, és az is fontos, 
hogy gyakran öntözzék. Mikor az 
alsó levelek sárgává válnak, akkor 
tudni fogják, hogy kész a termés.

Gomba

A gomba sokszor végzi a kukában, 
pedig még több gombát lehetne be-
lőle termeszteni. Ültessék el kom-
poszt és föld keverékében, de hagy-

ják, hogy legfelül kicsit kilógjon a 
szára, és tádám, a gomba nagyon 
gyorsan visszanöveszti magát.

Zeller
Mit tudunk csinálni a zeller végé-
vel? Kidobni nem fogjuk, az biztos! 
Ahogy más zöldségeknél is, a zeller 
gyökerét is vízbe kell rakni addig, 
amíg nem nőnek levelei. Cseréljék 
ki alatta a vizet mindennap és fröcs-
köljék is le a gyökeret kicsit a víz-
zel. Ahogy az első levél megjelenik, 
ültessék el úgy, hogy a levelek fe-
detlenek maradjanak.           vous.hu

Az enyhe telek miatt szaporodtak el 
a vaddisznók: nemcsak az állatok 
kitűnő alkalmazkodóképessége, ha-
nem a klímaváltozás is fontos szere-
pet játszik abban, hogy a nyolcvanas 
évektől folyamatosan növekszik a 
vaddisznók száma Európában - álla-
pították meg a Bécsi Állatorvos-tu-
dományi Egyetem kutatói.
Arról nincsenek pontos adatok, hogy 
hány vaddisznó él jelenleg a konti-
nensen - mondta a tanulmány szer-

zője, Sebastian Vetter. Hozzátette: 
ezért vadászati és közúti baleseti sta-
tisztákat vizsgáltak, így rögzítették 
a vaddisznó-populáció változását. 
Az elmúlt években az élelmet ke-
reső vaddisznók a mezőgazdaságban 
okoztak jelentős károkat, de egyre 
többször tűntek fel a nagyvárosok 
környékén is. 

A Bécsi Állatorvos-tudományi Egye-
tem Vadbiológiai és Ökológiai Kuta-
tóintézetének (FIWI) munkatársai 12 
európai ország az elmúlt 150 évben 
mért hőmérsékleti és csapadékmeny-

nyiségi adatait hasonlították össze és 
azt a következtetést vonták le, hogy 
az enyhébb telek után mindig jelen-
tősen megnőtt a vaddisznók száma - 
írták a kutatók a PLoS One tudomá-
nyos lap friss számában megjelent 
tanulmányukban.

Testhőmérsékletük fenntartásához, 
vagyis a termoregulációhoz hidegebb 
időben több energiára volt szüksé-
gük az állatoknak, a fiatal egyedek 

gyakran nem is élték túl a kemény 
fagyokat. A következő évben keve-
sebb energiát tudtak a reprodukcióra 
és a malacok gondozására fordítani.
A melegebb időben a termoregu-
láció kevesebb energiát igényelt, a 
fiatal állatok közül is többen marad-
tak életben. Döntő tényező ilyenkor, 
hogy elegendő táplálékhoz is jutot-
tak az állatok, az egyedszám ilyen-
kor növekedett.
Mivel az enyhe telek egyre gyakorib-
bá váltak, a vaddisznók egyedszáma 
jelenleg exponenciálisan növekszik

allatportal.hu

Száz év után újra költ a daru Magyarországon!

Egyre több a vaddisznó – mi az ok?

Ne dobja ki a maradékot ezekből a zöldségekből!
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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.

Légy a Bloodfit csapat tagja

Augusztus 29-én, Gödöllőn rende-
zik meg a Pest megyei nyílt rövidtá-
vú bajnokságot. A megyei szövetség 
mellett a Kirchhofer SE szervezésé-
ben 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 kate-
góriában 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

TájfuTás – PesT megyei nyílT rövidTávú bajnokság

A gödöllői Taekwon-do Spor-
tegyesület két  kiválósága, 
Bontovics Babett és Vajko-
vics Ferenc egy ezüst- és két 
bronzéremmel zárta az Ang-
liában megrendezett nyílt ITF 
Taewon-do világbajnokságot.

Az idén júliusban megrendezett 
nyílt ITF Taekwon-do világbaj-
nokságra  több, mint ezer fő ne-
vezett, köztük a két gödöllőivel. 
Bontovics Babett 4 danos mester 
4-6 danos formagyakorlat kategó-
riában egészen a döntőig menetelt, 
ahol Egyesült Államokbeli ellenfe-

le ellen maradt alul 3-2 arányban, 
míg küzdelem -63 kg kategóriában 
bronzérmet szerzett (a döntőbe ke-
rülésért vívott párharcban a későb-
bi világbajnok állította meg). Vaj-
kovics Ferenc 2. Danos mester, 
aki idén Európa-bajnok lett, a +90 
kg-sok népes mezőnyében küzde-
lemben bronzérmes lett és állhatott 
fel így a dobogó harmadik foká-
ra. A sportolók felkészítő edzője 
Czeba Mihály, 6. Danos mester, 
a Gödöllői Taekwon-do SE elnöke 
volt, míg a vb-re való felkészülést 
többek között Megyeri Péter tá-
mogatta.                  -li-

küzdősPorT – Taekwon-do világbajnokság 

Egy ezüst, két bronz
Pontosan, azaz ponttal indítot-
ta az új bajnoki évét a Gödöllői 
SK labdarúgó csapata, akik a 
megyei I. osztályú kiírás első 
játéknapján a Nagykőrös ellen 
értek el 1-1-es döntetlent hazai 
pályán.

A szezonnak új edzővel, Szász Fe-
renccel (a képen) és megújult kerettel 
nekivágó GSK jól kezdett az idénynyi-
tón és megérdemelten szerzett vezetést 
Nagy Tamás jóvoltából a 20. percben. 
A vendég nagykőrösiek nehezen len-
dültek játékba, de végül kósza próbál-
kozásaik egyike utat talált a mieink 
kapujába, így 1-1-es döntetlennel vo-
nultak pihenőre a csapatok.
A folytatásban a nagy meleg miatt 
visszaesett a színvonal, mindkét olda-
lon számos technikai hiba és pontatlan 
passz jellemezte a meccset. A gödöl-
lőiek is és a vendégek is két nagy hely-

zetet hagytak ki ebben a 45 percben, 
de gól végül nem született, így ponttal 
rajtoltak a mieink.
Szász Ferenc edző értékelte az első 
bajnoki meccset és a szezonra kitűzött 
célokat: – Pontosan szerettünk volna 
kezdeni és azt gondolom, hogy meg is 
érdemeltük az egy pontot. Stabil volt 
a csapat, mindkét együttesnek voltak 
helyzetei, de most ebben a mérkőzés-
ben ennyi volt. Nagyon bízom benne, 
hogy két-három hét múlva már össze-
áll a csapat, hiszen a felkészülésünk 
nem volt tökéletes különböző okok 
miatt, sőt erre csak rátett az a tudat, 
hogy sokáig nem tudták a játékosok, 
végül maradunk-e az első osztályban, 
vagy visszaminősítenek minket a me-
gyei II. osztályba. Az idei évre a biztos 
bent maradást tűzte ki célul a veze-
tőség és én is, mert úgy érzem, hogy 
ezzel a fiatal kerettel ez a realitás. Így 
is igazoltunk, hiszen 18-20 éves, fiatal 
játékosok érkeztek a csapathoz.
Augusztus 23-án, a második játékna-
pon a Veresegyház VSK vendége lesz 
a Gödöllői SK. Kezdés 17 órakor.
Pest megyei I. osztály, 1. forduló
Gödöllői SK – Nagykőrösi FC 1-1 (1-

1) Gól: Nagy Tamás.
Megyei II. osztály – Csoportot vál-
tott a GEAC

A „megye kettőben” az előző bajnok-
ságban a 9. helyen végző Gödöllői 
EAC osztályt ugyan nem, de csopor-
tot váltott, miután a megyei szövetség 
döntése értelmében az idei kiírásban a 
másod osztály közép-csoportjába ka-
pott besorolást Nagy Béla együttese. A 
csapat, az elmúlt évek gyakorlata alap-
ján a tanév indulása miatt csak szep-
temberben kezdi meg az egyébként az 
elmúlt hétvégén rajtoló bajnokságot.

Megyei III. osztály – Vízválasztó év 
jöhet

Vízválasztó lehet az idei bajnoki év 
az elmúlt szezonban bronzérmet szer-
ző Gödöllői SK kettes csapata életé-
ben, ugyanis kérdés, hogy az ifjúsági 
csapatból kiöregedő játékosokkal ki-
egészített alapcsapat mire lesz képes. 
Kerecsényi-Fodor Norbert együttese 
a felkészülési meccseken bizonyította, 
hogy idő kell még a legjobb tizenegy 
megtalálásához. A csapat eddig négy 
meccset játszott és még nem sikerült 
nyerniük (1-11 és 3-3 a Valkó ellen, 
1-4 a Püspökhatvan és 1-11 az Isaszeg 
ellen). A bajnokság az augusztus 29-ei 
hétvégén kezdődik majd.              -tt-

labdarúgás – benT maradásérT harcol a gödöllő

Pontos gödöllői kezdés

Remekül szerepelt az Euró-
pai Ifjúsági Olimpián Simon-
város Csanád rúdugró, aki az 
előkelő hetedik helyen vég-
zett a Tbilisziben megrende-
zett korosztályos viadalon.

A kiemelkedő rúdugró eredmény 
nem véletlen, a Szörényi István 
vezette gödöllői műhely évről-évre 
szállítja a remek atlétákat ebben a 
versenyszámban is. A Magyar At-
létikai Szövetség kiemelt figyelmet 
fordítva a fiatal tehetséges rúdug-
rók szakmai fejlődésére egy hóna-
pos edzőtábort szervezett Bony-
hádra, Borisz Volkov kiváló orosz 
rúdugró szakember vezetésével. A 
táborban remek feltételek mellett 
edzhettek az ország legjobb serdülő 
és ifjúsági korú rúdugrói. A részt-
vevők közel egyharmada a GEAC 
atlétái voltak. A nyolc gödöllői rú-
dugró közül hat fő a korosztályos 
bajnokságokon dobogós helyezést 

ért el. Az eredményes gödöllői 
munkát Spiriev Attila a MASZ ve-
zetője külön is dicsérte. A tábor ap-
ropóját pedig az szolgáltatta, hogy 
a MASZ felismerte, a nehézatlé-
ta számokon kívül, talán ebben a 
számban vehetik fel a magyar atlé-
ták a nemzetközi elittel a versenyt.
Szörényi István összegezte a tá-
borban eltöltött időt: – A jó han-
gulatú volt és nagyon jó, értékes 
munka folyt. Borisz Volkov a leg-
több résztvevőnél sokat javított az 
ugrásuk technikáján. A tábor vé-
gén rendezett versenyen a gödöl-
lői Kriszt Annamária és Kondrák 
Réka 335 cm-es, figyelemre méltó 
egyéni csúcsot ugrott, ami jobb az 
ifjúsági aranyjelvényes szintnél. A 
fent nevezetteken kívül az edzőtá-
borban még Szamosi András, Mi-
hály Ádám, Magyari Benedek, 
Bánovics Dorottya, Simonváros 
Csanád és Simonváros Csenge 
vett részt a GEAC ugrói közül.     -ll-

aTléTika – rúdugrás kiemelTen kezelve

Hetedik hely az EYOF-on

Elkezdte a gödöllői futsal csa-
pat is a felkészülést a következő 
bajnokságra. A futsal NB II-ben 
induló, Baranyai Pál edzette gár-
da kimondott célja az idei évre a 
bajnoki cím megszerzése.

A nyári szünet utáni edzéseket egy ün-
nepi pillanattal kezdte a csapat, ugyanis 
augusztus 7-én a Magyar Labdarúgó 
Szövetség székházában tartották meg a 
2014/2015-ös futsal bajnokságok díjá-
tadó ünnepségét, ahova a gödöllői Far-

kas Péter (a képen) is hivatalos volt, 
ugyanis ő lett a másod osztályú U20-as 
bajnokság gólkirálya és természetesen 
elismerésben részesült. 
A csapat heti három edzéssel, valamit 
heti egy felkészülési mérkőzéssel ké-
szül céljai elérése felé. A kerettel kap-
csolatban információ, hogy a legutóbb 
Dunaújvárosban játszó Nagy Roland 
visszatért Gödöllőre, rajta kívül pedig 
fiatal, tehetséges játékosokat szeretne 
idecsábítani a szakmai stáb az augusz-
tus 25-én záró átigazolási határidő előtt.

A már említett felkészülési meccseket 
tekintve két párharcon vannak túl a 
gödöllőiek. Előbb az NB I. ezüstérme-
sétől kapott ki 8-1-re a csapat, majd a 
szintén másod osztályú Csengert verték 
a „Baranyai-legények” 6-5-re. A szep-
temberben rajtoló szezonkezdetig még 
az NB II-es Dunakeszi és az első osz-
tályú Rubeola FC Csömör csapataival 
mérkőzik még a gárda.                -tt-

fuTsal – elkezdődöTT a felkészülés

Gödöllői cél: bajnoki cím

A Gödöllői SK tenisz-szakosztá-
lyának versenyzője, Hegyi Balázs 
bronzérmet szerzett az augusztus 7-9. 
között, Balatonalmádin megrendezett 
OnyxPrint Kupán.
Az országos másod osztályú pont-
szerző teniszversenyen, a közel 40 

fokos hőségben Hegyi Balázs na-
gyot küzdve egészen az elődöntő-
ig verekedte magát, ahol a későbbi 
győztes, Rekedt Zoltán verte 6-1, 
6-2-re Balázst, így a GSK verseny-
zője a harmadik helyen végzett.     
               -li-

Tenisz – koránT sem fagyos hangulaT

Bronzérem a Balatonról

Feltúrták az Erkel Ferenc Álta-
lános Iskola udvarát, persze nem 
véletlenül, ugyanis 
TAO (társasági adó-
kedvezmény) kereté-
ben két új, rugalmas 
műanyag (rekortán) 
borítású kosárlabda 
pályát létesítenek a 
régi, aszfaltos terület 

helyére. A munkálatok legkésőbb 
augusztus 31-ig tartanak majd.

felújíTás – Tao-s beruházás

Új kosárlabda pályák az Erkel udvarán

Újabb remek eredménnyel 
hívta fel magára a figyelmet 
ifj. Lázár Zoltán, aki ezúttal az 
oszrák Bécsújhelyen megren-
dezett utánpótlás Európa-baj-
nokságon ért el 6. helyezést 
díjugratásban.

Jól szerepeltek a magyar fiatalok az Eb-
n, különösen a 17 éves gödöllői díjugra-
tó, aki Lacrima Di Felicia nevű lovával 
versengett a minél jobb helyezésért a 140 
cm-es pályán. A döntőbe jutott 30 ifjúsá-
gi lovas közül ifj. Lázár Zoltán mindkét 
fordulóban az összetett akadálynál ütött 

egyet-egyet, ami után 10,69 összhiba-
ponttal végzett. Ez az eredmény a vég-
elszámolásnál ifjúsági válogatottunk és 
a 12 éves Lacrima Di Felicita számára a 
fantasztikus hatodik helyezést jelentette 
az Európa-bajnokságon.
A győzelmet a francia Camille Conde 
Ferreira 6,94 hibaponttal szerezte meg, 
tehát egyetlen verőhibán belül volt fiatal 
lovasunk az aranyéremtől. Az eredmény 
azonban így is kimagasló, a magyar 
díjugrató sport aranykönyvének első 
oldalát díszíti. Ebben a korosztályban a 
’80-as években a kiskunhalasi Sós Attila 
Rozmaringgal volt hatodik, majd 2005. 

és 2009. között az egyedi lovasérzékkel 
megáldott Kovács Henri a szürke Bac-
carával tudott négy ízben is a top tízbe 
kerülni. Az ifj. Kövy András szövetsé-
gi kapitány által vezetett magyar után-
pótlás csapat ezen az Európa-bajnoksá-
gon felülmúlta a várakozásokat, hiszen 
mindhárom kategóriában büszkeséget 
szereztek a magyar díjugratás számára.         
-forrás: dijugratoszakag.hu-

lovassPorT – uTánPóTlás euróPa-bajnokság

Ifj. Lázár Zoltán: Eb 6. hely
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GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában 
KERTTÖRTÉNETEK című képzőművészeti és 
iparművészeti kiállítás látható.

A Polgármesteri Hivatal falain (Főtér, Szabad-
ság tér 7.) megjelenő művek eredetiben láthatók 
a GIM-Ház kiállítótermében, a kertben kortárs 
kiállítási installációt tekinthetnek meg az érdeklő-
dők.  

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 Gab-
riella, 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

A GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI 
MŰHELY 

NYITVA TARTÁSI RENDJE:

2015. AUGUSZTUS 20.   
(CSÜTÖRTÖK)          

ÁLLAMI ÜNNEP 
Z Á R V A

2015. AUGUSZTUS 21.   
(PÉNTEK)                
 Z Á R V A

2015. AUGUSZTUS 22.   
(SZOMBAT)               

NYITVA  

2015. AUGUSZTUS 23.   
(VASÁRNAP)              

NYITVA



KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

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

2015. Augusztus 18.10 gödöllői szolgálAt Közérdek

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Augusztus17-23-ig: 
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

Augusztus 24-30-ig: 
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

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

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.

ÜGYELETEK

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ BELVÁROSI JEGYIRODA 
NYÁRI NYITVA TARTÁSA

2015. július 1-től augusztus 30-ig  (hétfő-péntek) 10.00-18.00 

szombat-vasárnap: ZÁRVA

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!                                                                                                             

A Segítség Közalapítvány pályáza-
tot hirdet a gödöllői rezsihátralék-

kal 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.

Parlagfűveszély!

Húzza ki 
gyökerestől!

Gödöllői SzolGálat 11Mozaik2015. auGuSztuS 18.

Mob.: +36/30-952-9987

Tájékoztatjuk a tisztelt vásárlókat, hogy

A GÖDÖLLŐI VÁROSI PIAC
augusztus 20-án (csütörtök) zárva tart.

Augusztus 21-én (péntek) a szokásos nyit-
va tartás szerint 6-18 óráig, augusztus 22-én
(szombat) szintén a szokott időben, 6-13 óráig

várjuk a kedves vásárlókat.
Gödöllői Piac Kft.



GYÁSZJELENTÉS,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

+ Szomorú szívvel tudatjuk minden kollégával és
tanítvánnyal, hogy VERMES PÉTERNÉ – Magdi
néni a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola
volt matematika tanára és igazgatóhelyettese
életének 69. évében, 2015. július 31-én elhunyt.
Hamvait augusztus 24-én 11 órakor helyezzük
örök nyugalomra a gödöllői városi temetőben. A
gyászoló család

+ Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KISS LÁSZ-
LÓNÉ, született KITKA ERZSÉBET életének 82.
évében, 2015. július 31-én reggel csendesen el-
hunyt. Temetése 2015. augusztus 24-én 15 órakor
lesz Gödöllőn a Városi Köztemetőben. Gyászolja
leánya, unokái, dédunokái.

+ Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy BESE SÁNDOR éle-
tének 87. évében, hosszan tartó betegség után
2015. július 28-án elhunyt. Köszönjük mindazok-
nak, akik utolsó útjára elkísérték. Gyászoló család

KÖZLEMÉNY

+ Tájékoztatjuk kedves hirdetőinket, hogy az au-
gusztus 25-én megjelenő lapszám LAPZÁRTÁJA
augusztus 19-én lesz.

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

INGATLAN

+ Gödöllőn a Podmaniczky utcában 759nm-es épí-
tési telek eladó. Iá: 12MFt Tel: 06 28 430-304

+ Új építésű kétszintes ikerház eladó a Királytele-
pen 300nm-es saját telekkel, 84m2-es lakótérrel,
3szoba+ nappalis kulcsrakészen 21,99MFt-os
i.áron 20-772-2429

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

+ 4 szoba+ nappalis, alápincézett, garázsos csalá-
di ház 900nm-es telekkel eladó rögesi részen. Iár:
28MFt 20-772-2429

+ Sürgősen eladó a Máriabesnyő lakóparkban 100
nm-es nappali+ 4szobás, két fürdőszobás teraszos
lakás Iár: 18.5 MFt! 20-804-2102

+ Sürgősen eladó Gödöllőn kertváros központ
közeli legkeresettebb részén 1 szintes, 90nm-es
családi ház 450nm-es telken 18,4M-ós i.áron 20-
772-2429

+ Harasztban, sorházi, 119m2-es lakás, garázzsal,
teraszokkal eladó! Iár:24.9MFt! 20-539-1988

+ Királytelepen jó közlekedésnél 1100nm-es tel-
ken 75nm-es 2szoba-konyhás, étkezős, alápincé-
zett kockaház 14,9M-ós i.áron sürgősen eladó. 20-
772-2429

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

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

+ Eladó másfél szobás, felújított lakás Gödöllőn a
belvárosban Iár: 11.8 MFt (20)804-2102

+ Harasztban 84m2-es családi ház, 720m2-es
telken sürgősen eladó! Iár:19.9MFt! 20-539-1988

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

+ Központban, egyedi mérős, 56m2-es harmadik
em. 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, te-
rasz, igényes kivitelezés, referenciákkal rendelkező
építő. Iár.: 29,9MFt 20-944-7025

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

+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi
ház, tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvá-
rosi 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, kertkap-
csolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút,
hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.
Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

+ Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló el-
adó. Tel.: 30/201-7329.

+ Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség eladó/kiadó, üz-
let, iroda, masszázsszalon, egyéb célra. Gázkonvek-
tor, riasztó, légkondi beszerelve. Ingyenes parkolás.
Tel.: 30/2242-653.

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

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

+ (3899) Eladó Gödöllőn a Tábornok utcában egy
60nm-es, 1,5 szobás, földszintes, vegyes építésű,
száraz lakóépület 370nm-es telken. I.á.: 11,9 mFt
20-919-4870

+ (3897) Eladó Gödöllőn a Palotakerti 4emeletes
lakótelepen egy 44nm alapterületű magasföldszin-
ti 1szobás igényesen felújított öröklakás új gépe-
sített konyhabútorral, beépített szekrénnyel. I.á.:
10,5mFt 20-919-4870

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

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

+ (3903) Eladó Veresegyház csendes utcájában,
de mégis közel a centrumhoz egy 1080nm-es tel-
ken egy két generációnak alkalmas nappali+5szo-
bás családi ház, melyhez az épület alatti garázs tar-
tozik, 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 szuterén-
ben garázs, vendégszoba, fürdőszoba, a tetőtér-
ben 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 meg-
vásárolható. 20-919-4870

+ (3914) Eladó Vácszentlászlón a Petőfi utcában
egy 3szobás téglából épült családi ház. Az ingat-
lanon további két épület található, melyben 1szo-
ba összkomfort van kialakítva az egyik felében, a
másik felében pedig egy vegyesbolt működik. I.á.:
17,9 mFt 20-919-4870

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66, 70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;
P: 8:30-12; Hétfőn zárva!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhir-
detést nem áll módunkban elfogadni.

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetősége-

ken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
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+ (3623) Eladó Gödöllőn a Perczel Mór utcában
egy nappali+2szobás szuterénes igényesen kiala-
kított lakóház, kerti medencével, nagy terasszal. A
szuterénben több funkcióra alkalmas helységgel.
Örökpanorámás, déli fekvésű kilátással. I.á.: 27,5
mFt 20-919-4870

+ Eladó a gödöllői kastély mögött a Lovarda utcá-
ban egy 135nm alapterületű, földszintes, nappa-
li+3,5szobás, duplakomfortos családi ház 1013nm-
es telken 60nm-es melléképületekkel. I.á.: 23,5
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, mosó-
konyha, fürdőszoba, wc, beépített gardrób, nappali
hatékony kandallóval, pince és egyéb helységek
500nm-es telekkel. Emeleti lakáshoz tartozik nap-
pali+3szoba, 2fürdőszoba, 10nmn-es galéria és er-
kély 500nm-es telekkel. Így lakásonként az eladási
ár 18,9 mFt. Amennyiben egyben szeretné megvá-
sárolni, 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, összkomfor-
tos, központi fűtéses, téglaépítésű családi ház. A telek
mérete1296nm,mely2utcáranyílik, osztható.Egyéb-
ként az ingatlan másik végében egy jó állapotú típus
faház található. I.á.: 18,9mFt 20-919-4870

+ (3871) Eladó Gödöllőn a kertvárosban a Kiss
József utcában egy nappali+3szobás 90nm alap-
területű 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

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

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

+ (3901) Eladó Veresegyházon a Pacsirta utcában
egy 800nm telken lévő nappali-étkező konyhás föld-
szinti lakrész. Tetőtérben 3 szoba, fürdőszoba. Az
ingatlan alá van pincézve. Két helységből áll, mely
garázsként funkcionál. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870

+ (3908) Eladó Gödöllőn az Alvégben egy 5szo-
bás 2szintes 2generációra alkalmas proterm
szigetelt téglából épített 2fürdőszobás, 230 ösz-
szalapterületű családi ház 1620nm-es telken. Az
ingatanhoz tartozik egy 100nm-es műhely+3db
egyéb melléképület garázzsal. Az ingatlan tömeg-
közlekedéshez (HÉV, MÁV, Busz megálló) 2percre
található. I.á.: 30 mFt 20-919-4870

+ Sürgősen eladó Gödöllőn a Palotakerten
négyemeletes házban 4.em. 1 szobás, egyedi fű-
tésű, jó állapotú, fiatalosan kialakított lakás. Iár:
8,4MFt Tel: 30/311-2544

+ Eladó Gödöllőn, Blahán, csendes környezetben,
igényesen kialakított tetőtéri lakás. 82nm-es alapte-
rületű, 2szoba(+1), teraszkapcsolatos, amerikai kony-
hás nappali, fürdőszoba, különálló mellékhelyiség,
szép kilátású erkély. Saját tároló, külön kert, ill. kocsi-
beálló. Iár: 24millió. 20/428-2152, 20/4800-385

+ Eladó egy palotakerti, 57 nm-es, 7.em. 2 szobás,
erkélyes, összkomfortos lakás részben felújítva. Iár:
12MFt. Érd: 30/263-7905.

+ Eladó Gödöllőn, Incsőn 78nm-es, földszinti, kert-
kapcsolatos társasházi lakás 28nm-es garázzsal.
2,5szoba, amerikai konyhás nappali, fürdő, WC,
kamra. Iár: 19,9MFt. Tel: 20/5432-735

+ Olcsón eladó a Perczel Mór utcában bekerített
721 nm-es, 18 nm széles telek 6x5-ös (felújítandó)
faházzal. Áram, víz van. GITÁROKTATÁST VÁLLA-
LOK. 20/5433-261

+ SÜRGŐSEN ELADÓ GÖDÖLLŐN egy családi
ház. Komoly, fizetőképes érdeklődőket várok. Meg-
egyezünk!! Tel: 30/619-9983

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

+ Eladó Gödöllő-Máriabesnyőn egy felújítandó 2
szobás családi ház 930nm-es telken. Víz, gáz, csa-
torna bekötve. Vasút, buszmegálló a közelben. Iár:
11MFt. Érd: 20/9165-460

+ Eladó Gödöllőn a Szent János utcában 2.em.
1,5 szobás, 42 nm-es lakás tárolóval. Iár: 10,9 MFt.
20/447-3391

+ Gödöllőn, kertvárosban 3 szobás családi ház
154 négyszögöles telken, alkuképesen eladó. Iár:
18MFt. Érd: 30/851-3255

ALBÉRLET KIADÓ

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

+ Gödöllőn, Blahán 5 szobás, 187 nm-es, részben
bútorozott ház kiadó. Telek 830 nm. 150.000+ re-
zsi+ 200.000 kaució. 20/590-8259

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

+ 1 szobás, összkomfortos, bútorozatlan, konvekto-
ros lakás külön bejárattal 50.000 Ft+ rezsi+ 2 havi
kaucióért hosszútávra kiadó. Tel: 30/639-2914

+ Kiadó szeptember 1-től Gödöllőn a Palotaker-
ten 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.-, amit be-
költözéskor 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

+Kertesházbankülönbejárattal,hosszútávrakiadóbú-
torozott 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

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Gödöllő központjában, utca fronti 34négyzetméte-
res helység hosszútávra kiadó. Tel.: 20/3456-552.

+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.

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

+Kiadó Gödöllőn üzletházban 25 nm-es üzlethelyi-
ség bármilyen tevékenységre. 25.000.-Ft/hó. Tel:
70/7797-152

+ A Stop Shop és a Shell melletti 3300 nm-es vál-
lalkozási terület eladó vagy kiadó, és a rajta lévő 24
nm-es árusításra alkalmas helyiség külön is kiadó.
Érd: 30/9467-702

+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!!
10EFt/hó (20) 804-2102

ÁLLÁS

+Gödöllői étterembe keresünk felszolgálót. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal a rekakaiser@gmail.
com email címen lehet.

KÍNÁLATUNKBÓL: • A Nagyfenyvesben nap-
pali+4 szobás,120 nm-es családi ház 820 nm-es

telken eladó. Iá:22 mFt.
• Máriabesnyőn két felújított kis ház (60+40 nm-

es) egy 972 nm-es telken eladó. Iá:12,5 mFt.
• Gödöllőn, egyedi belső építészeti megoldásokkal

kialakított, PENTHOUSE lakás eladó. Iá: 53 mFt.
• Erdőkertesen N+5 szobás,186 nm-es, kétgeneráci-
ós, duplakomfortos, újszerű ház eladó. Iá: 23 mFt.
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+ Gödöllői étterembe keresünk szakácsot. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal a rekakaiser@gmail.
com email címen lehet.

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

+ Önállóan dolgozni tudó FODRÁSZT keresünk
szadai szépségszalonba, vagy fodrász helyiség
hosszútávra kiadó! Önéletrajzokat a gretaszalon@
gmail.com címre várjuk.

+4-5 fő zene/nyelv/ vagyművésztanár jelentkezését
várjukközösprojekt kialakításáraéshelyiségbérlésére
Gödöllőn. Érd: agnes.zsuzsanna7@gmail.com

+ Németül beszélő TOLMÁCSOT szeretnék egy-
egy alkalomra. Tel: 70/779-8529

+ 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

+ A Trans-Motors Kft szadai telephellyel GÉPKO-
CSIVEZETŐT keres konténeres, billenős teher-
gépkocsira. Elvárás: C, E kategóriás tehergépkocsi
vezetői engedély, billencs vezetői gyakorlat. Előny
Nehéz-gép kezelői jogosítvány, szerelői gyakorlat.
Jelentkezés módja: fényképes szakmai önéletrajz-
zal az info@transmotors.hu e-mail címre.

+ Elsősorban NYUGDÍJAS PEDAGÓGUST KE-
RESÜNK másodikos kisfiunk mellé. A feladat:
gyermekünk Damjanich ISKOLÁBA ÉS HAZA
KISÉRÉSE, előtte és utána átlagosan egy-egy
óra gyermekfelügyelet. Szeptember 1-jétől NAPI
RENDSZERESSÉGGEL, legalább egy tanéven
át. Tel: 30/4600-490 (18-21 óra között).

+ Az Agruniver Holding Kft. teljes munkaidőre
PÉNZÜGYI-ADMINISZTRÁCIÓS munkakörbe
keres munkatársat. Feladatok: -Pénzügyi-, gaz-
dasági adatbázisok kezelése. –Pénzügyi kimuta-
tások, elszámolások, nyilvántartások készítése,
folyamatos vezetése. –Könyvelési adatrögzítés.
-Irodai adminisztrációs feladatok ellátása. –Part-
nerekkel való kapcsolattartás. Elvárások: –Előnyt
jelent a mérlegképes könyvelői végzettség, vala-
mint könyvvitelben való jártasság. –Legalább 3
éves szakmai gyakorlat számítógépes adatbázi-
sok kezelésében. –Nagyfokú precizitás. –Excel,
Access adatbázis kezelő, valamint Word magas
szintű ismerete és gyakorlott használata. –Win-
dows alapú könyvelési program használatában
való jártasság. –Önállóan és csapatban is dolgoz-
ni tudó, rugalmas hozzáállás. Ha a fenti pozíció fel-
keltette az érdeklődését, kérjük, küldje el a fény-
képes önéletrajzát fizetési igény megjelölésével
az info@agruniverholding.hu e-mail címre.

+ Műgyanta alapú padló és falburkolatok, valamint
kapcsolódó szakipari munkák kivitelezéséhez kere-
sünk minőségi munkavégzésre képes szakmunka-
erőt (festő, burkoló, kőműves), kiemelt bérezéssel.
Jelentkezés: interfloor.kft@gmail.com

+ Gödöllői üzemanyagtöltő állomás shopjába kere-
sünk kereskedelmi végzettséggel és gyakorlattal
rendelkező munkatársat azonnali kezdéssel, váltott
munkarendben. Az alap fizetésen felül a jövedelem
kiegészíthető! Érd: 28/513-115

SZOLGÁLTATÁS

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anya-
nyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Ked-
vezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körös-
fői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, e-mail:
info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com

+ FŰNYÍRÁS (fűnyíróval és fűnyíró traktorokkal),
fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű mentesítés, gyomir-
tás, gyepszellőztetés. Tel.: 30/622-7421, e-mail:
fukaszalasgodollo@gmail.com

+ KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sö-
vénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiis-
meretes, alapos, megbízható munka rendszeresen
és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid hatá-
ridővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azon-
nali kezdéssel is, ingyenes felméréssel, több éves
szakmai tapasztalattal. 20/325-4944

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13.
Tel: 30/592-1856, 30/508-1380, 28/784-752

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

+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingye-
nesárajánlat!Tiszta, rendesmunka!Tel:20/4-359-650

+ Építőipari vállalkozás külső, és beltéri felújítási
munkát (festés, tapétázást, hideg-meleg burkolást,
gipszkartonozást, homlokzati dryvitozást, térburko-
lást) vállal. Anyagbeszerzést a legjobb áron biztosít-
juk. Tel: 70/631-7554

+ KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS. Fák,
bokrok, ültetvények: kivágása, metszése, motoros
géppel permetezése, újratelepítése. Rotációs kapá-
lás, gyomtalanítás. Fűnyírás, sövénynyírás, fűkaszá-
lás. Árok és ereszcsatorna tisztítás. 30/747-6090

+ FÁK, veszélyes fák kivágása alpin technikával.
Gyümölcsfák és örökzöldek permetezése motoros
permetezőgéppel. Ereszcsatorna tisztítás. Zöld-hul-
ladék elszállítás (fű kivételével). 06-20-922-4400

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

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

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

+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁRO-
ZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Minden, ami a
költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470

+ KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel:
70/633-5772
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OPEL GAÁL AUTÓHÁZ KFT.
KARBANTARTÓ-GONDNOKOT KERES
Gyakorlott, műszaki érzékkel megáldott,

gyakorlatias, önmagára és munkájára
egyaránt igényes karbantartó-gondno-
kot keresünk, önálló munkavégzésre.

Feladatok:
• Telephely épületeinek karbantartása (álla-
pot 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 beren-
dezéseinek 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

A Renault Békési Márkakereskedés
megbízható munkatársat ke-
res az alábbi munkakörben:

- Autómosó
Jelentkezni lehet a gödöllői telephelyen
személyesen (Gödöllő, Dózsa György út
164), vagy az alábbi elérhetőségeken:

0620/549 9601, 0620/977 0310

+ Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható
férfi munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmun-
kák, kerítések készítése, javítások, festések. Tető-
javítás, kőműves munkák, csapadékvíz elvezetés.
Fakivágás. 30/402-7276

+ SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST, tapétázást kor-
rekt áron vállalok. Tel: 70/576-8925

+ Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tes-
sedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz megyek.
+3620/9355059. www.barbarakutyakozmetika.hu

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkemé-
nyedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dolgo-
zó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárán-
di József 20/532-7275

OKTATÁS

ADÁS~VÉTEL

+ Ággyá nyitható, 130x200 cm-es ülőgarnitúra,
2 fotellel, megkímélt állapotban olcsón eladó. Tel.:
20/9455-583.

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

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISE-
KET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyegy-
gyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

+ Almásy Katalin vásárol legmagasabb áron bútoro-
kat (romosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat,
porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, szőrme-
bundát, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bi-
zsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi tár-
gyat díjtalan kiszállással, hétvégén is. 30/308-9148

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

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

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

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

+ FEHÉRBORSZŐLŐ ELADÓ. Gödöllő, Hegy u.
buszforduló. Érd: 28/416-299

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz
szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgálta-
tásaink: 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

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Mé-
hészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce
krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Propolisz kapható.
3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Akác-Hárs-,
Hársméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üve-
get cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Mé-
hészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

+ HA TAKARMÁNY, AKKOR MONTU. Táp-Ter-
mény egész évben. Csirkeszezonra: Bábolnai in-
dító: 3400Ft/zs, Nevelő: 3200Ft/zs, Befejező:
3000Ft/zs, Kukorica: 60Ft/kg, Búza: 60Ft/kg,
Tyúkdara: 90Ft/kg, Árpa: 60Ft/kg, Zab: 60Ft/
kg. Takarmánykiegészítők, Nutrafort, Jolomax,
Koncentrátumok, Nyúltápok, Tojótápok, Gáz:
3.800.-Ft/db. Cím: MONTU-DMS KFT Gödöllő,
Blaháné út 27. Ny: H-P-ig 8-13, 14-17-ig, Szo:8-12-
ig. 28/532-601, 30/7765-212

+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
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Allergia a nyár végén
Tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, szem-
viszketés, torokkaparás, köhögés, nehéz-
légzés – a leggyakoribb légúti allergiás
tünetek. 2013-ban közel minden 3. em-
bernek volt valamilyen légúti allergiája
az Európai Unióban.
Az allergiás betegek jelentős része nem
vagy csak későn megy orvoshoz.
A parlagfű és a feketeüröm a két leggyak-
rabban allergiás panaszokat okozó gyom-
növény már júliusban elkezdi termelni a
pollenjeit, és ontja azokat az első fagyokig.
Az allergiás tünetek enyhítésében ma
már hatékony gyógyszerek állnak a
rendelkezésünkre. Az akár vény nélkül
kapható antihisztamin hatású tabletták
hatékonyan csökkentik a tüsszögéssel,
orrfolyással, viszketéssel járó allergiás
tüneteket. Az allergiás orrdugulás igazi
gyógyszere a szteroid tartalmú orrspray,
amely orvosi vényre vásárolható meg a
patikákban. Ezek csak mikrogramnyi
mennyiségben tartalmaznak szteroidot,
helyreállítják a gyulladt orrnyálkahár-
tya egészséges szerkezetét és funkcióját,
megszűntetik és megelőzik az orrdugu-
lást, és tartósan, akár hónapokig vagy
évekig lehet használni őket anélkül, hogy
függőséget alakítanának ki.
Az asztma még ma is egy félelmetes hírű
betegség, de megfelelő gyógyszeres ke-
zeléssel az asztmás betegek többsége tel-
jes életet élhet. Fontos, hogy az asztmás
betegeknél legyen kéznél a rohamoldó
gyógyszerük, és használják azokat, ha
kell. Ha gyakran, azaz egy héten belül
2-nél többször kell belélegezniük a sür-
gősségi gyógyszerüket, az azt jelzi, hogy
az asztma nem kontrollált, azaz a beteg-
nek el kell kezdenie használni a megelőző
hatású gyógyszereit, vagy változtatni kell
azok alkalmazásán. Az asztma gyógysze-
reit a háziorvos is akár egy éven át fel-
írhatja kiemelt támogatással, ha a beteg
rendelkezik az erre vonatkozó tüdőgyó-
gyász szakorvosi javaslattal.
A pollenekkel szemben védekezhetünk
úgy is, ha gyakran megmossuk az ar-
cunkat, hajunkat, illetve ha pollenszű-
rőt alkalmazunk a lakásban, az autóban.
Hatékony eszközök állnak a rendelke-
zésünkre, amelyekkel fájdalmatlanul és
gyorsan ki tudjuk mosni az orrunkat, el-
távolítva onnan az allergiás panaszokat
okozó polleneket.
Lehetőleg kerüljük a szabadban való tar-
tózkodást a pollencsúcsok idején, ha te-
hetjük, akkor korán reggel intézzük el a
dolgainkat, délután pedig zárkózzunk be a
szobánkba.

dr. Mucsi János tüdőgyógyász
Erzsébet Gondozóház, Gödöllő



BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. AUGUSZTUS 25. 
Megfejtés: Idézet Szilágyi Domokos: Új kenyér című verséből 
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kommár Ferenc, Kazinczy krt. 23., 
Gáspár Ágnes, Palotakert 6. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Papalexisz Djamandisz, Remsey 
krt. 42., V. Mészáros-Kis Márton, Kossuth L. u. 13.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Villányi-Nagy Pálma, Csa-
nak u. 18.
A Városi Múzeum 1000.- Ft értékű ajándék utalványát nyerte: dr. Hollósy Tamás, Dalmady Gy. u. 
45., Szigeti Éva, Kertész köz 6. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Berta Béla, Sem-
melweis u. 66.,  Budai Lászlóné, 2170 Aszód, Kondoros tér 44. 
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