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Huszonkilencedik alkalommal rendezték
meg az Alsóparkban a Világfánál a Magyar
Szabadság Napját arra emlékezve, hogy
1991. június 19-én 15 óra 1 perckor hagyta el Záhonynál az utolsó szovjet katona
hazánk területét. Magyarország ezzel újra
szabad, független állammá vált. 2001-től
az Országgyűlés döntése alapján június
19-e nemzeti emléknap és június utolsó
szombatja a Magyar Szabadság Napja.
A rendezvényen Gémesi György polgármester mondott ünnepi beszédet, majd
a Magyar Szabadságért Díj átadására került sor. Az elismerést idén Roszík
Gábor evangélikus lelkész rendszerváltó
politikus, és dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke vehette át. Az ünnepi
műsorban az Urban Verbunk Kötéltánc
című műsorát láthatta a közönség, a koreográfiát Tóth Judit és Moussa Ahmed
készítette.
(Folytatás a 4-5. oldalon)

Fotó: Tatár Attila

29. magyar szabadság napja
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Nekem Gödöllő az életem!
A nyári szünet előtti utolsó műsorunkban Gémesi
György polgármesterrel beszélgettünk az elmúlt öt év
eredményeiről, az októberi
önkormányzati választásokról és azokról a kérdésekről,
amik leginkább foglalkoztatják a gödöllőieket.
– Októberben lesznek az önkormányzati választások, ami azt
jelenti, hogy a jelenlegi ciklusból
már csak pár hónap van hátra.
Hogyan látja az elmúlt öt évet?
– Ebben az időszakban sok mindent sikerült megvalósítanunk
abból a programból, amit elterveztünk. Sajnos nem sikerült minden,
de például vannak olyan jellegű
fejlesztések, amelyek eredetileg
nem voltak a programban. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy Gödöllő
továbbra is – saját kategóriájában
– az első öt legfejlettebb település között van. Tartani tudtuk azt a
szintet, amit korábban elértünk; sőt
előrébb is léptünk.
– Ennek ellenére sok kritika éri
a várost, hogy nem fejlődött
eleget, illetve, hogy nem kapott
elég pénzt …
– Van egy normatív finanszírozása
az önkormányzatoknak és ha a helyi gazdaság olyan erős, hogy az
átlagosnál nagyobb jövedelemmel
rendelkezik, akkor az állam adó
formájában elveszi a pénzt. Gödöllő éves szinten 430 millió forint
szolidaritási adót fizet az államnak.
A város a működésre és az ide
telepített feladatokra 1,2 milliárd
forintot kap, mi pedig körülbelül
1,5 milliárdot fizetünk be. Ez azt
jelenti, hogy Gödöllő gazdasága
erős, tehát fejlődik. Az, hogy nem
érkezett pénz Gödöllőre nem igaz.
Rengeteg fejlesztésre pályáztunk.
Ezekből többet is elnyertünk, többek között kerékpárút építésre, a
Művészetek Háza és a Petőfi iskola szigetelésére, vagy legutóbb
az alsóparkban futókörre. Itt van
a vasútfelújítás is, a gödöllői szakasz körülbelül 8-10 milliárd körüli
összeg. Ez jórészt uniós forrásból
valósul meg. És az uszodaépítés
összege is Gödöllőre érkezett,
amiről a kormány döntött. Nem
szabad megfeledkezni a Premontrei gimnáziumra költendő 3 milliárd
forintról sem. Ha ezeket összeadjuk, 17-18 milliárd forint jutott a
városnak, ami nem saját bevétel.

Dr. Gémesi György
Ezek a beruházások aztán újabb
pénzügyi forrásokat generáltak a
vállalkozói szektorban.
A városnak saját erőből is voltak
fejlesztései. Továbbra is kiemelt
helyen szerepelt az infrastruktúra
fejlesztése. Sok óvodát, bölcsődét
újítottunk fel és fejlesztettünk. A játszótérprogramunk egészen egyedülálló, hiszen a Rönkvár és a főtéri játszótér mellett számos kisebbet
is modernizáltunk. De említhetném
a Testőrlaktanya több ütemben
történő felújítását is. Összességében elmondható, hogy mind városi, mind állami és európai uniós
forrásból elképesztő mennyiségű
pénz jött a városba, amit jól tudtunk
hasznosítani. Ezek a Gödöllőn élő
emberek életminőségét javították
és fogják javítani a jövőben is.
– Nem mehetünk el szó nélkül a
főtér fejlesztési program mellett
sem, amit sok kritika ért...
– A főtér fejlesztése nem csak az
egykori városháza területét érinti,
hanem ide tartozik például a Tulipános-kút és környéke, valamint
a Rézgombos a Mária kerttel.
Szerintem az egész gyönyörű lett.
Sokan használják a játszóteret,
rengetegen jönnek ide máshonnan
is. De valóban, volt ennek előzménye, ami sokkal inkább engem
állított célkeresztbe és nem a fejlesztésről szólt. A régi városháza
épületével kapcsolatban sokszor
felmerült, hogy rossz minőségű,
nem illik ide, a központba. Pá-

lyáztunk is forrásokra, amit nem
sikerült megnyerni. Aztán felmerült, hogy a Járási Hivatallal együtt
újítsuk fel a városházát, hiszen
közösen nyújtunk szolgáltatásokat sok-sok embernek Gödöllőn
és a térségben. Ettől elzárkózott a
kormányhivatal, azt mondták nem
kívánnak közös felújításban részt
venni, de ha mi megtesszük, akkor
természetesen szeretnének itt maradni. Annyi pénzünk, hogy mindezt megtegyük, akkor sem volt,
most sincs és a jövőben sem lesz.
Ingyenesen átadásra is felajánlottuk a tulajdont. A főtérre, a volt városházába költözhetett volna a Járási Hivatal, a kormányhivatal, az
ÁNTSZ és a Földhivatal is. Ebben
sem volt partner a kormányhivatal,
ezt az együttműködési szándékunkat is elutasította.
Ezek után kiírtunk egy ötletpályázatot, hogy ki mit látna itt szívesen,
amit az állampolgárok nagyon komoly aktivitással meg is válaszoltak. 80 százalék azt javasolta,
hogy egy közösségi tér legyen a
volt városháza helyén. Ezt a képviselő-testület el is fogadta. Ez a
fejlesztés a közösségépítés feltételrendszerét biztosította, hiszen
ezáltal generációk tudnak együtt
lenni, közösen kikapcsolódni.
Nagyon érdekes – de mindig elfelejtik –, hogy ez a változás újabb
fejlesztéseket generált. Például a
Sissi fagyizó így egy egészen más
környezetben fogadhatja a vendégeit, de említhetném a Frei kávézót

is, ami ennek köszönhetően
jött Gödöllőre. Feltérképezték
az összes hasonló kaliberű
várost az országban, és mellettünk döntöttek. A főtéren
nyitott kávézót az Amici is,
az Erzsébet királyné szálloda
kerthelyiséggel bővült, és a
Sulyán cukrászda is fejlesztést hajtott végre. Eljutottunk
oda, hogy a főtér mára a kastély vendégkörét is európai
szinten tudja kiszolgálni.
– Nemrégiben létrehozott
egy pártot, amivel részt vett
a tavaly októberi ország�gyűlési választásokon is...
– 2006-ig voltam a Magyar
Demokrata Fórum tagja, de
akkor felhagytam az országos
politizálással, de önkormányzati szinten és az önkormányzati szövetségen keresztül a
Fidesz munkáját segítettem.
Nem voltam soha a Fidesz
tagja, de úgy gondoltam,
hogy az 1998-2002 közötti
célként kitűzött polgári Magyarország építése folytatódni fog 2010ben. Azonban azok az értékek,
amiket 1998-2002 között a Fides�szel közös kormányzás alatt fölvállaltunk, elszálltak. Nagyon jó kapcsolatban vagyok olyan korábbi
fideszes politikusokkal, akikkel fel
tudom vállalni ezt az értékrendet.
Csak, hogy három nevet említsek:
Prőhle Gergely, Pokorni Zoltán
vagy Pálinkás József. Tehát mégiscsak vannak olyanok, akik a korábbi értékrend mentén politizálnak
és gondolkodnak. Arról, hogy más
irányba mentek el, nem tehetek.
Az Új Kezdetet nem én alapítottam, hanem régi MDF-esek, majd
ők kértek fel a párt vezetésére. Azt
gondoltam, hogy egy ilyen mérsékelt jobboldali, konzervatív politikai
erőre szükség van Magyarországon. Ez nem úgy sikerült, ahogy elterveztük. Mi arra gondoltunk, hogy
az önkormányzati rendszer képezheti ennek az alapját, de hamar rájöttem, hogy ebben az országban
sajnos olyan rendszerben élünk,
ahol az információ nagyon gyorsan
odakerül, ahhoz a politikai erőhöz,
amelyik nem szereti, ha egy új politikai erő, akár azon a felületen kezd
kinőni, ahol ő korábban politizált.
Tekintettel arra, hogy nem volt
pénzünk, választási szövetséget
kötöttünk azért, hogy néhány főt be
tudjunk juttatni a magyar ország�gyűlésbe. A kampány során sok
mindennel nem tudtam azonosulni
ezt bevallom. A parlamenti széket
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nekem ajánlották fel, de ahogy ezt
már korábban is jeleztem számomra Gödöllő a legfontosabb és nem
éltem a felajánlással. Ebbe fektettem életem legnagyobb munkáját,
Gödöllő áll a szívemhez a legközelebb. Az Új Kezdetnek végül egy
személyt sikerült bejuttatni a parlamentbe, a helyemet Hohn Krisztina vette át, aki ma a pártot is vezeti.
– Mindig azt mondja, hogy a helyi politikába ne vigyük bele az
országos politikát, hogyan lehet
a kettőt különválasztani?
– Egy város nem lehet politikai
pártok küzdőtere, a mindennapi
pártpolitikát a város döntéseiből
igenis ki lehet hagyni. Ezt bizonyította az életem elmúlt időszaka is.
Mindig megpróbáltunk önállóan, a
tudásunk, a felkészültségünk és az
értékrendünk alapján a város dolgaiban dönteni. Ez nem azt jelenti,
hogy valaki nem lehet egy pártnak
a tagja. Én voltam párt vezető politikusa, de sosem kevertem össze
az országos politikát a helyi politikával. Az országos politika az egy
másik küzdőtér.
A Lokálpatrióta Klub pont azt a
lehetőséget biztosítja mindenki
számára, hogy helyben, jobb vagy
baloldali gondolkodástól függetlenül lehessen egy olyan erőtérre
szavazni, amelyik a helyi dolgokat
helyezi előtérbe, amelyik igyekszik
mindent megtenni azért, hogy a város előrébb jusson és a közösség
fejlődjön.
Ettől még bárki részt vehet az országos politikában, akár személyesen is. Ez mindenkinek az önálló döntése, amit tiszteletben kell
tartani.
Amikor a körzet országgyűlési
képviselője voltam soha nem fordult elő, hogy a pártközpontban legyártott kommunikációs anyagokat
kellett elfogadnia a településeknek,
vagy netán a polgármestereknek
telefonáltam volna, hogy kell dönteni. Meghagytuk a települések
autonómiáját. Ezért is gondolom,
hogy ennek a szellemisége mentén kell dolgozni, mert ez egy alkotási keretrendszert ad és abszolút
figyelembe veszi a helyi közösség
döntését. Ma, sajnos, azt a világot
éljük, hogy nagyon sok helyen központilag mondják meg mit kell döntenie egy képviselő-testületnek. Ez
a magyar önkormányzatiság teljes
felrúgása. Nagyon kevesen vagyunk már olyan polgármesterek,
akik ezzel szembe merünk szállni
és azt mondani, hogy nekünk vannak saját döntéseink és ha van
dolgunk, eldöntjük mi magunk és
senki ne adjon erre utasítást és
ne várjon el tőlünk semmi olyan
típusú lojalitást, ami a pártpolitikai
rendszert erősíti és nem a helyi közösséget.
– Mondhatjuk azt, hogy a jelenlegi országgyűlési képviselővel
nem éppen felhőtlen a kapcsolata?
– Ez nem volt mindig így. Koráb-

Közélet
ban nagyon jó kapcsolatban voltunk. Amikor polgármester volt
még tanácsokért is eljött hozzám.
Én magam segítettem őt a Magyar
Önkormányzatok Szövetségének
elnökségébe bejutni, a Kistérségi Társulás társelnökének lenni,
sőt nemzetközi küldöttségekbe is
delegáltam. 2010-ben a csapatunkkal együtt gyűjtöttük neki a
kopogtatócédulákat, segítettük az
országgyűlési képviselői választását, én is neki adtam a kopogtatócédulámat. Aztán vártam, hogy az
őszi választásokon is valamilyen
formában együttműködünk. Derült
égből villámcsapásként ért, hogy a
Fidesz indított ellenem polgármesterjelöltet és a legcsúnyább lejárató
kampányba kezdett az ő vezetésével.
Én többször is felajánlottam az
együttműködést az országgyűlési
képviselő úrnak. Egyszer nyilvánosan is bocsánatot kértem tőle,
többször kértem jelentkezzünk be
élőben, akár az uszodával kapcsolatban, akár más kérdésekben és
tájékoztassuk a gödöllőieket. Azt
is jeleztem neki, hogy nem konfliktust szeretnék generálni, hanem
az együttműködést demonstrálni.
Ettől ő mindig elzárkózott, vagy
hazug kampányon keresztül igyekezett engem lejáratni. Ma is azt
gondolom, hogy igenis együtt kell
működni az országgyűlési képviselővel, de az együttműködéshez
két ember kell.
Azt továbbra is el kell mondjam,
hogy az én döntéseimet és munkámat nem pártközpontokból irányítják. Nekem nem a pártok a
főnökeim, hanem a gödöllőiek. Az
ő igényeiket kell kiszolgálnom, az ő
komfortérzésük, biztonságérzésüket kell segítenem.
Mindenkitől elnézést kérek, aki úgy
gondolta, hogy a véleményem,
vagy a város vezetése által kialakított önálló döntések, valamilyen
konfliktust generálnak az önkormányzat és a pártpolitika között.
Nyilván nem ez volt a cél. A cél az
volt, hogy megvédjük Gödöllő önállóságát. Gödöllő egy olyan település, ahol a közösséggel együtt
döntjük el a település fejlődésének
irányait és közösen beszéljük meg
a dolgainkat. Tudom, hogy ez sokaknak konfliktust jelentett. Sokan
megkerestek, hogy most mi legyen, az országos választásokon
a kormánypártokra szavaztak,
akkor ezt helyben, hogy dolgozzák fel magukban. Világosan szeretném még egyszer leszögezni,
én ugyanaz az ember vagyok, aki
1990-ben is voltam. Gondolkodásban, szellemiségben ugyanúgy látom a világot. Nekem ez a város az
életem, ez az egész polgármesterség nem egy politikai kaland, nem
vagyonszerzési vagy gazdasági
vállalkozás. Az, hogy manapság
a kommunikációs felületeken támadások és konfliktusgenerálások alakulnak ki a politika mentén,
ezt csak úgy tudom kezelni, hogy

megvédem a csapatom. Ha engem megtámadnak hazugságokkal, akkor le kell tennem a konkrét
szakmai álláspontot. Ezzel tudom
megvédeni nem csak magamat,
hanem azt a csapatot is, aki velem
együtt döntött, vagy akik szakmailag kiválóan előkészítették azokat
a döntéseket, amivel adott esetben
a politika nem ért egyet és felhasználja azért, hogy el tudja foglalni
Gödöllőt.
– Nagy vihart kavart a tüdőgondozó eladása is, melynek helyén
egy magánklinika épül.
– Ez pontosan az a típusú lejárató
kampány és karaktergyilkosság,
amit folyamatosan tapasztalhatunk. Gyakorlatilag egy fejlesztést
hajtunk végre, olyan feladatkörben,
mely elsősorban állami feladat lenne. Áthozzuk a tüdőgondozót a
Tormay Károly Egészségügyi Központ főépületébe. Ez egy 120 millió
forintos beruházás, ami már el is
indult és a tervek szerint szeptemberben lesz kész. Ennek köszönhetően egy korszerű tüdőszűrő,
tüdőgondozó állomás jön létre. A
jelenlegi tüdőgondozó területére
pályázatot írtunk ki egy egészségügyi objektum, egy kis magánkórház létrehozására. Értékbecslővel
felértékeltettük a telket, ebből az
összegből le kellett vonni az épületbontási és a közmű kiváltási költségeket.
Azok a fideszes politikusok, akik
feljelentettek minket, nem is szóltak egy szót sem a képviselő-testületi ülésen arról, hogy valami gondjuk lenne az értékbecsléssel. A
pályázat kiírása került, egy pályázó
volt, akinek az ajánlatát elfogadtuk.
A fideszes képviselők ekkor mondták el aggályaikat, hogy az ingatlan
szerintük nem annyit ér, és az ingatlanbecslés nem volt korrekt. Ennek kapcsán a kormánypárti újságok címlapján írtak rólam, ingatlan
mutyikat említve. Soha nem vettem
részt ingatlan mutyiban és nem is
fogok. Ha akartam volna, ennyi idő
alatt már jó párat lebonyolíthattam
volna. Furcsa módon a választási
kampány előtt ez központi témává
vált és az országos sajtónak is foglalkoznia kellett azzal, hogy Gödöllő egészségügyi fejlesztése elindult
saját és befektetői forrásból és talán olyat tudunk letenni az asztalra, ami az átlagosnál picit jobb. A
mai, nagyon nehezen működő és
alul finanszírozott, rengeteg sebből
vérző egészségügyi ellátást javítani fogja a mi közösségünk részére.
– A napokban felvetődött, hogy
aláírásgyűjtést kezdeményez a
Fidesz-KDNP a kommunális adó
eltörlése érdekében. Mi erről a
véleménye?
– A dolog több szempontból is álságos. Amikor a Lokálpatrióta Klub
kezdeményezte az elkerülőút megépítése mellett az aláírásgyűjtést,
Vécsey László képviselő úr azt nyilatkozta, hogy ez nem más, mint a
választói adatbázis gyűjtése. Akkor
felteszem a kérdést, minek nevez-
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né a sajtjukat? Főleg azért is, mert
a törvény értelmében helyi adókról nem lehet népszavazást kezdeményezni. Ezért ez nem más,
mint a választók megtévesztése és
egyértelmű, hogy az adataik megszerzésére irányul. A kommunális
adó nem egy gödöllői találmány,
Veresegyházán 1992 óta létezik,
Szadán 1998 óta. Vécsey László
polgármestersége alatt sem töröltette el. Ezenkívül pedig a magyar települések 70 százalékban
van kommunális adó. Ennek az
adónak a bevezetésére azért volt
szükség, mert megváltozott az
önkormányzatok finanszírozása,
az SZJA-ból már egy fillér sem jön
ide, a gépjárműadónak csak a 40
százaléka marad itt és bevezette
a Fidesz-kormány a szolidaritási
adót, ami alapján 430 millió plusz
adót fizetünk be a kormánynak. A
kommunális adóból befolyt pénzt
csak utak építésére lehet fordítani.
Az évi 600 millió forintos útépítési
keretünket ez a 200 millió forint
egészíti ki.
– Ősszel indul a választásokon?
– Igen újra indulok a választásokon, immáron nyolcadik alkalommal a Lokálpatrióta Klub csapatával. Ebben semmi új nincsen, ami
újdonság, hogy eggyel nő a hölgyeknek a száma. Ez fontos, mert
nagyon sokat segítettek az elmúlt
időszakban picit más szemüvegen
keresztül szemlélni a világot. Az új
generáció is képviselteti magát a
tapasztaltabb képviselőkkel együtt
egy olyan közösséget alkotva
igyekszünk nekilátni a következő
ciklusnak, amivel garantálni tudom,
hogy az elképzeléseinket korrekt,
tisztességes felkészült szakmai
alapokon meghozott döntésekkel
meg tudjuk valósítani. Azt látom,
hogy a mozgolódás ezen a területen elég nagy, jelentkeznek újra
olyan személyek, mint korábban
az előző választásoknál, akik most
két-három hónap alatt akarják Gödöllőt megváltoztatni. Furcsa módon eddig sehol nem láttuk őket.
Hatvanhárom éve élek itt, nyitott
könyv az életem, a tágabb és szűkebb családom nagy része is itt
lakik Gödöllőn. A lányom mellettem, egy félkész házban, a három
unokámmal, a fiam abban a házban, ahol én lakom, a legkisebb
gyermekem pedig Budapesten albérletben. A családomra nem az a
jellemző, hogy gazdasági vállalkozások tulajdonosai lennének, nem
lettünk milliomosok. Tisztességesen, becsületesen élünk mindan�nyian. Csak megismételni tudom,
amit az előbb mondtam, ez nekem
nem egy gazdasági vállalkozás,
vagy egy politikai kaland. Nekem
JaA.
Gödöllő az életem.

(Az interjú teljes terjedelmében a szolgalat.com-on és
Facebook-oldalunkon olvasható. A beszélgetés a Gödöllő
Net TV Facebook-oldalán tekinthető meg)
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29. magyar szabadság napja
(Folytatás az 1. oldalról)
Gémesi György polgármester
ünnepi beszéde beveztőjeként
Tánczos Katalin hajléktalan
költő, Az én miatyánkom című
versét mondta el, majd az alábbi gondolatokat osztotta meg a
közönséggel:
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tánczos Katalin gyönyörű versével köszöntöm önöket a huszonkilencedik Magyar Szabadság Napján, itt, a Világfa előtt,
ahol először 1991. június 30-án

ünnepeltük meg, hogy Magyarország területén nincsenek idegen, megszálló csapatok.
Ennek szimbólumaként állítottuk fel ezen a helyen, 1992-ben
a Velekey József Lajos által
megalkotott Világfát, ahol minden évben összegyűlünk és
közösen, egy nemzetként ünnepeljük saját szabadságunkat.
De 2006-ban egy vihar során a
Világfát egy villám kettéhasította.
A néhány évig mementóként itt
álló, kettétört Világfa mintha a
körülöttünk lévő világ széttöredezésére utalt volna.
Sokszor éreztem és érzem ma
is, hogy mintha megszakadt
volna a Világfa alkotta eget és
földet összekötő híd, megszakadt, és kiüresedett köztünk
a magyar szabadság alkotta,
minket összekötő kapocs, amit
oly nagy lelkesedéssel vártunk
40 éven át, és örömmel ünnepeltünk 1991 június 30-án.
A művész újraalkotta az eget és
a földet is összekötő Világfát,
megadva ezzel az esélyt arra,
hogy ezt a hidat egymás között

akár nap mint nap újraépítsük.
Nem könnyű a felrobbantott hidak újraépítése. És ha újraépítjük, biztosak lehetünk-e benne,
hogy az eredetit kapjuk vissza
vagy csak annak egy másolatát? Vissza lehet-e egyáltalan
építeni azt, amit leromboltunk/
lerombolunk?
Egy biztos, ha nem építünk
hidakat, akkor folytatódik a
nemzet két részre szakadása.
Ahhoz, hogy méltók legyünk
azokhoz, akik a magyar történelem során mindenüket feláldozták a magyar szabadságért és

Roszík Gábor és dr. Beer Miklós kapta idén a Magyar Szabadságért díjat

Idén is a Magyar Szabadság
Napja részeként került sor
a Magyar Szabadságért Díj
átadására. A Magyar Sza-

badság Napja
Alapítvány által
2000-ben
alapított
díjat
minden évben
olyan személyiségek kaphatják meg, akik
az elmúlt évtizedekben tevékenységükkel
nagyban
hozzájárultak Magyarország függetlenségéhez,
demokratikus
fejlődéséhez, a
magyarság tudat, a magyar
kultúra
megőrzéséhez, továbbviteléhez.
Munkájukkal
példát mutatnak
a magyar nemzetnek, a magyar népnek.
A díjat idén ketten vehették
át: Roszík Gábor evangélikus lelkész, rendszerváltó

politikus
részére életútja,
az ország függetlenségéért,
demokratikus
átalakításáért
tett tevékenysége elismeréséül
ítélte oda a Magyar Szabadságért Díjat.
Dr. Beer Miklós
a Váci egyházmegye megyés
püspökének a
keresztény értékrend
képviseletéért
és
terjesztéséért,
a szegények és
oltalomra szoruló
emberek
védelméért tett
tevékenysége,
személyes példamutató életútja elismeréséül adományozta
a Magyar Szabadságért Díjat
a Magyar Szabadság Napja
Alapítvány kuratóriuma.

(A kitüntetettekről bővebben a szolgalat.com-on és
Facebook oldalunkon olvashatnak.)
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Bálint gazdája, valamint holland
testvérvárosunk, Wageningen
polgármestere, Geert van Rumund és a wageningeni delegáció tagjai is megtisztelték je-
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lenlétükkel.
(A rendezvényről bővebb beszámoló és még több fotó a
szolgalat.com-on és Facebook oldalunk.)

Dr. Ángyán József lesz
Gödöllő új díszpolgára

függetlenségért, ahhoz, hogy a
több mint ezeréves magyar történelem során oly sokszor megtépázott, sokszor szétesettnek
tűnt magyarság gyönyörű értékeivel hosszútávon megmaradjon és versenyképesen tudjon
lenni a mai kor kihívásainak,
elengedhetetlen a köztünk lévő
hidak újraépítése.
Igen, tudom, sok és nagy a szakadék, de nem áthidalhatatlan,
még akkor sem, ha néha kötélen táncolunk. Ez a mai ünnep
is legyen egy új híd építésének
kezdete a Magyar Szabadságért Díj díjazottainak munkásságán; személyén és az Urban
Verbunk által bemutatott Kötél-

tánc című produkción keresztül.
Mert minden nap kötélen táncolunk, és ha leesünk, újra fel
kell állnunk és újra kell kezdjük,
mert át kell mennünk a túlsó
partra, még ha oly nehéz is,
mert ott vannak a többiek. Az
eget és a földet összekötő, kettétört Világfa újraalkotása adja
meg az erőt és a hitet mindan�nyiunknak itt, Gödöllőn is a köztünk lévő hidak újraépítéséhez!
Isten áldja Magyarországot! Isten áldja Gödöllőt! Isten áldja
Önöket!”
A rendezvényt a múlt évben
Magyar Szabadságért Díjjal kitüntetett, az idén 100 esztendős
dr. Bálint György, mindenki

Hagyományosan augusztus 20-án adják át a Gödöllő Díszpolgára kitüntető címet, mellyel a város olyan
személyek tevékenységét
ismeri el, akik gazdasági,
társadalmi,
tudományos
vagy művészeti életében maradandót alkottak,
egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi
civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét, hozzájárulva
a város tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének
növeléséhez.
A címet idén dr. Ángyán Józsefnek ítélte a képviselő-testület, elismerve a Gödöllői
Agrártudományi Egyetemen,
majd annak jogutódján, a
Szent István Egyetemen végzett magas szintű felsőoktatási, oktatásfejlesztési és

tudományos munkáját, a mezőgazdaságtudományiés
mezőgazdaság kutatói tevékenységében nyújtott kimagasló szakmai eredményeit,
továbbá a vidékfejlesztésért
tett erőfeszítéseit, példaértékű szakmai helytállását.
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Szépülő játszóterek

Két játszótér újult meg az önkormányzat és a civilek összefogásával, az egyik Máriabesnyőn, a
másik a Harasztban.
A Virágos Máriabesnyőért Egyesület tagjai és szimpatizánsai felújították a Juhar utcai játszóteret.
A terület kitakarítása mellett rendbe tették az ott lévő mászóvár és

a padok fa szerkezetét, felásták
a homokozót és rendbe tették a
zöldfelületet is. Szűcs Józsefné,
a városrész lokálpatrióta önkormányzati képviselője, az egyesület

alapító tagja elmondta, a játszóteret korábban magánadományként
kapta a város, s a terület azóta
kedvelt közösségi tér lett, amit a
VÜSZI és a Virágos Máriabesnyőért Egyesület tagjai gondoznak.
Megújul a Széchenyi utca és a
Haraszt köz sarkán lévő játszótér
is. Dr. Jeney László lokálpatrióta önkormányzati
képviselő vezetésével az
önkéntesek egy fedett
közösségi építmény, egy
szaletli megvalósításán
dolgoztak. A Samu István
szakmai
segítségével
és irányításával készülő létesítmény lakossági
adományokból és önkormányzati hozzájárulásból
épül. A Jeney László által vezetett
csapat az elmúlt évebekben szinte
folyamatosan dolgozik a játszótér
szépítésén és közösségi térré alakításán.
(k.j.)

Dohányzás a főtéren:
Csak a kijelölt helyeken!
Hat dohányzóhelyet jelöltek ki
a főtéren, aki azonban máshol
gyújt rá, az határozott fellépésre
és büntetésre számíthat. A do-
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hányzóhelyek kijelöléséről még
a május 30-i képviselő-testületi
ülésen született döntés. Az új
szabályozás július 1-jével lépett
hatályba, a közterület-felügyelet fokozottan ellenőrizni fogja,
hogy csak és kizárólag a kijelölt
helyeken történjen dohányzás,
aki a tér többi részén gyújt rá,
az súlyos büntetésre számíthat.
A dohányzásra kijelölt helyeket
tájékoztató táblák jelölik az alábbi helyszíneken: a Gábor Áron
utcában, a Testvérvárosok oszlopa mögötti részen, a Világbéke-gong mögött, a MOZI mellett,
a Coop Áruház előtt, az Erzsébet
királyné Szálloda előtt és a Tulipános-kút mögötti területen.
A rendelet továbbra is fenntartja
a vendéglátóipari kitelepülésen
történő dohányzás lehetőségét.
(j.k.)

Virágos Gödöllő

Gödöllő tavasztól késő
őszig
virágdíszben
pompázik. A látvány
egyre nagyobb területen gyönyörködteti a
szemet, s ahogy évről-évre, idén is új elemekkel új helyszínekkel bővül a virágokkal
díszített terület.

KSH adatok: Gödöllő
a legfejlettebb középváros
Városunk az elmúlt
években is folyamatosan az élmezőnyben
szerepelt a kategóriájában lévő települések
rangsorában. A legfrissebb statisztikai mutatók alapján azonban az első
helyre került.
A 20-50 ezer fő lakosságszámmal rendelkező, nem
megyei jogú városok rangsorolása a KSH legfrissebb, teljeskörűen rendelkezésre álló
adatsorai alapján történt. A
harminckét település körében
végzett elemzés tizenöt, az
életminőség
szempontjából
lényeges mutatót vizsgál. A
végleges sorrend meghatározásához többek között vizsgálat alá került az infrastrukturális ellátottság (szennyvíz-és
ivóvízhálózatba bekötött háztartások aránya, burkolt utak,
terek, kiépített járda aránya),
az orvos- és gyógyszertár ellátottság, számos kulturális mutató (könyvtárba beiratkozott
olvasók, kulturális rendezvényeken résztvevők, múzeumi
kiállítások száma) természetesen az összehasonlíthatóság

érdekében minden település
esetében következetesen egységnyi lakosságszámra vetítve. De olyan fontos adatok is
hozzájárultak a végső sorrend
kialakulásához, mint például a
vizsgált települések közlekedésbiztonsági helyzete (súlyos
és halálos balesetek számának elemzésével), az iskolai
feladatellátási helyeken lévő
számítógépek aránya, a zöld
terület nagysága, vagy például
az adott város munkanélküliségi rátája.
A Bennett-féle komplex mutató
segítségével készült elemzés
alapján Gödöllő városa Tatával és Budaörssel szoros küzdelemben, de őket megelőzve
végzett az első helyen, maga
mögött hagyva még többek
között Szentendrét, Pápát,
Vácot, Gyulát, Siófokot, Hajdúszoboszlót,
Esztergomot,
Dunakeszit, Hatvant és Jászberényt is.
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Nem elég az állami finaszírozás
a hulladékszállításra
Július elsejétől már nem a
katasztrófavédelem
finanszírozza a hulladékszállítást
és visszaáll a régi működés,
de a finanszírozás továbbra sem megoldott. Gémesi
György, a Zöld Híd B.I.G.G.
Nonprofit Kft.-t tulajdonló önkormányzati társulás korábbi
elnöke, tavaly novemberben
hívta fel a figyelmet arra,
hogy a kukaholding általi finanszírozással a rendszer
összeomlik.
Hogy a hulladékszállítás biztosítva legyen a teljes szállítást a katasztrófavédelemnek adták át. Most hét hónap
után már a katasztrófavédelem sem finaszíroz tovább,
így visszaáll a régi rendszer,
de pénz továbbra sincs.
Vác polgármestere, Fördős
Attila (Fidesz-KDNP) a társulás jelenlegi elnöke, majd
fél év alatt nem tudta elérni,
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Holland- magyar testvérvárosi
konferenciát tartottak Kiskőrösön

hogy a társulás normális finanszírozásban részesüljön.
A cég vezetése közölte, hogy
az évi kétmilliárd forint kukaholding általi visszafinszírozásból nem lehet ellátni 116
település
hulladékszállítását, és legalább ennek duplájára 4 milliárd forint állami
támogatásra van szükség.
A finanszírozáshoz továbbá
megemelnék az önkormányzatok tagsági díját is, ami
jelentős terhet róna a településekre.
Bár a Zöld Híd az elmúlt hónapokban megoldotta a hulladék
szállítást, mindez nem ment
és nem megy ma sem problémamentesen, a szállításban folyamatosak a csúszások, a cég honlapján pedig
az átütemezésről szóló tájékoztatások.
Erasmus+ programja.
Ebben a kiemelt projektben szerezte meg a
Szent István Egyetem
(SZIE) a legjobb helyet,
a nevezett 30 magyar
felsőoktatási intézmény
sorában. A SZIE 21 országra benyújtott pályázata közül összesen
20 desztináció került
kiválasztásra,
amivel összesen 671.715

2011-ben Gödöllőn rendezték
meg először a Holland - Magyar Testvérvárosok Találkozóját, melynek az idei évben
Kiskőrös adott otthont. A találkozó alkalmával dr. Kocsis
András nagykövet, és Kumin
Ferenc helyettes államtitkár
is elmondta fontosnak tartják a települések közötti ilyen
jellegű
együttműködéseket,
mely elsősorban a civilszervezeteket és az iskolákat fogja
össze. Gödöllő egy nagyon
jó példa erre, hiszen az immár 27 éve működő kapcso-

lat ma is aktív. A konferencia
fő előadói is Wageningenből
és Gödöllőről kerültek ki. A
rendezvényen felszólalt Geert van Rumund, Wageningen
polgármestere, Ruud
Verwaal és Szedmák Ágnes,
akik az iskolák közötti együttműködésről tartottak előadást,
valamint Kees Beurmanjer a
cserekapcsolatok fontosságáról beszélt.
Holland
testvérvárosunkból
idén októberben érkezik ismét
közel 60 fős delegáció Gödöllőre.

magasló. A két elismerő pozíció
megszerzése egyedülálló az intézmény mobilitási pályázatainak
történetében.

korábban is sikerrel pályázott úti
célok mellett (Argentína, Bhután,
Dominikai Köztársaság, Fidzsi,
Indonézia, Irak, Kenya, Moldova,
Oroszország, USA, Üzbegisztán
és Vietnám) további 8 új ország
(Azerbajdzsán, Kína, Kuba, Ghána, Japán, Kazahsztán, Kirgizisz-

A Tempus Közalapítvány szakmai méltatása szerint – a beszédes adatok jól mutatják a

A Szent István Egyetemé a legjobb mobilitási pályázat az országban
A Szent István Egyetem a 2019es Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási pályázati eredményére
duplán is büszke lehet, hiszen
országos összehasonlításban a
megítélt támogatási összeg, valamint az elnyert mobilitások számának tekintetében is a legeredményesebbnek számít a hazai
felsőoktatási intézmények között.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felügyelete alatt működő,
1996-ban létrehozott Tempus
Közalapítvány a legnagyobb
mobilitást lebonyolító közhasznú szervezet Magyarországon.
Az oktatási és képzési szektor
számos pályázati projektje közül
a legnagyobb az Európai Unió

EUR támogatást nyert el. Ez az
összeg nemcsak a nevezett 30
partnerintézményhez mérve számít figyelemre méltónak, hanem
az egyetem saját maga által felállított rekordjához képest is. Az idei
évben elnyert támogatási összeg
ugyanis 150.000 EUR-ral több,
mint a 2018-ban elnyert hozzájárulás.
A Szent István Egyetem a jelentős támogatási összeg mellett, a
legjobb mobilitási számot is magáénak tudhatja - összesen 203
fő képviseltetheti magát az egyes
szakmai, tudásszerző fórumokon. Ez a szám a többi intézmény
résztvevői számához képest ki-

felsőoktatási intézmény elkötelezettségét a nemzetközi kapcsolatok bővítésére, a fejlődő országok
támogatására, a professzionális
színvonalat jelentő nemzetközi tapasztalatok átadására, de
ugyanakkor új kompetenciák és
gyakorlatok megismerésére is.
A Szent István Egyetem 21 országra és 28 partnerintézményre
kiterjedő rendkívül széleskörű,
számos régióra és tudományterületre kiterjedő hároméves Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program legtöbb pályázata már
meglévő kapcsolatokra épül, de
jelentős számban fordulnak elő új
partnerországok, különösen a keleti és déli régiókban. 2019-ben, a

tán és Dél-Afrika) is meghatározásra került.
A pályázatok illeszkednek a SZIE
nemzetköziesítési törekvéseibe,
stratégiájába, melynek része a
keleti, illetve déli területek felé
való nyitás, összhangban a magyar külpolitika és az EU irányelveivel. Külön kiemelkedő az
intézmény aktív tevékenysége az
ázsiai és közép-ázsiai régióban,
ahonnan hét országra is pályáztak, valamint az ACP régióban,
ahonnan négy országot kívánnak
bevonni a projektbe.
A Keleti Partnerségi kapcsolatokban is három országgal szándékoznak együttműködni a továbbiakban.
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Így kérdeztek ők
A városi riporterversenyen idén is
számtalan érdekes kérdést tettek
fel a gyerekek, ez alkalommal a
Hajós Alfréd Általános Iskola egykori tanárait kérték, hogy emlékezzenek vissza az iskola és pályájuk
kezdeti élveire. A díjazott diákok
arra is lehetőséget kaptak, hogy lapunk hasábjain is megjelenhessen
riportjuk. A feladatra Bors Lili, Németh Ajsa és Bosánszky Blanka
vállakozott. A riportok teljes terjedelemben a szolgalat.com-on és
Facebook-oldalunkon olvashatók!
Bors Lili Fábián Katalin tanítónővel beszélgetett:
– Manapság sokszor halljuk a
már szállóigévé vált mondatot:
,,ezek a mai fiatalok!”. Tudna
esetleg mesélni arról, hogy akkoriban hogyan viszonyultak a
diákok a tanárokhoz?
– Én főleg alsósokat tanítottam.
Ők mindig nagyon tisztelettudók és
aranyosak voltak egymással és a
tanítónénijükkel is. Előfordult, hogy
azért maguk között összeszólalkoztak, de többnyire vita nélkül
megoldottak mindent.
– Ez azt jelenti, hogy osztálya is
volt? Milyen volt velük a kapcsolata?
– Igen, volt több osztályom is, de
mindig az első a legemlékezetesebb. Őket nagyon kedveltem,
több tantárgyat is tanítottam nekik.
Akkoriban még, úgy gondolom,
sokkal bensőségesebb kapcsolatot ápoltak a fiatalabb diákok a tanárukkal. Szinte második anyukájuknak tekintettek engem.
– Ezt nem is gondoltam volna!
Voltak akkoriban kirándulások
vagy táborok az iskolában, ahol
kötetlenebb környezetben tölthettek együtt időt a gyerkőcökkel?
– Természetesen. Sporttagozatos
gimnázium lévén mi úszótáborba
vittük a gyerekeket. A kisebbek is
meg tudtak tanulni úszni, de nem
volt mindig könnyű velük. Persze
ott volt még az úttörőtábor is. Oda
járt akkoriban mindenki nyaranta,
több hétre is és nagyon szerették
a gyerekek. Sokat játszottunk és
énekeltünk együtt a tábortűznél
például.
– Úgy gondolom, hogy sikerült
megízlelnünk egy szeletet a 70es évek iskolai életéből. Köszönöm a riportot Fábián Katalinnak!
***
Német Ajsa beszélgetőpartnere
szintén Fábián Katalin volt.

– Ön szerint most vagy az 1970es években könnyebb tanítani,
és miért?
– Tanítani-nevelni sohasem kön�nyű. A tanítás elsősorban elhivatottság, művészet, pszichológia,
24 órás készenlét, életre szóló
szerelem. A 70-es években a magas osztálylétszámok (35-38 fő)
kevésbé tették lehetővé az egyéni,differenciált vagy kooperatív óravezetést, többnyire frontális tanórákat
tartottunk. A mai osztálylétszámok
már gyermekbarátok.
– Milyen eszközök vannak a mai
oktatásban, melyek megkönnyítették volna az 1970-es években
a tanítást?
– Amikor tanítani kezdtem a Hajós
Török úti épületben 1 db. írásvetítő,
1 db. rádió tartozott az audióvízuális „eszközparkhoz. Televízió a 80as évek elején került az épületbe,
így az Iskolatelevízió környezetismereti adásait az otthonomban, a
szőnyegen törökülésben ülve nézték diákjaim, mind a 36-an. Elfértek.
A számítástechnika megjelenése
az oktatásban gyökeres változást
hozott. A fénymásolót egyenesen
áldásnak tekintettük.
– Ugye 1981-ben összevonták a
lány és fiú tagozatokat. Milyen
nehézségek adódtak a hirtelen
változásból?
– Elsősorban a tanulók elhelyezése
jelentett gondot. Az iskola létszáma
600-ról 1200-ra emelkedett. Az ös�szevonás után 7 helyen tanítottunk.
Napi szintű volt a „vándorlás”. Az
osztályok koedukálása, közös normák felállítása, elfogadtatása az
osztályfőnököknek és a diákoknak
az összevonás első éveiben nem
kis megoldandó napi szintű feladatot jelentett.
***
Bosánszky Blanka Sás Károlyt
kérdezte – így a tanév végén – a
ballagásokról.
– Volt-e különleges, egységes
ruhadarabjuk az osztállyal, például nyakkendő? Ha igen milyen
volt?
– A nyolcadikos lányok sötét szoknyában és matrózblúzban ballagtak. Volt olyan osztály is, ahol a
lányok a fehér blúzhoz szalagot
kötöttek. A fiúk sötét öltönyben, fehér ingben hozzá nyakkendő. Én,
mint osztályfőnök ugyancsak sötét
öltönyben, fehér ing, nyakkendő.
– Akkoriban mit raktak a tarisznyába, szerencsehozónak?
– Úgy emlékszem, hogy egy kicsi
pogácsát, 10 vagy 20 fillért, egy
kicsi lapocskát valamilyen szöveg-

gel. Volt olyan osztály, hogy egy közös fotó is a tarisznyába került, amit
mindenki aláírt. Volt olyan osztály
is, hogy fából készült fokosra függesztették a tarisznyát és a vállukra
vették ballagáskor.
– Milyen érzés volt az osztályától
elbúcsúzni?
– Szomorú, hiszen 4 évig szoros
kapcsolatban voltunk. Akkor még
volt családlátogatás is minden
évben legalább egyszer. Vagyis
nemcsak a gyerektől, hanem egy
kicsit a családjától is búcsút vettem. Ugyanakkor büszkeség is volt
bennem, hogy részt vehettem az

életükben és eredményesen adtam tovább őket az életük újabb
állomására.
– Azóta már felnőttek a diákjai.
Az osztály találkozón, vagy ha
csak úgy összetalálkozik egy
régi diákjával milyen emlékek
jutnak eszébe?
– Ha egyedül találkozunk mindketten boldogok vagyunk és beszélgetünk. Mesélnek az életükről, a
gyerekeikről, munkájukról. Engem
is kérdeznek és elmondják, hogy
milyen szép volt, amikor tanítottam
őket. Ez nagyon jó érzés.

Űrkutató gödöllői diákok
Gödöllői diákok utaztak
a múlt héten Olaszországba, hogy a hivatalos
magyar csapatként részt
vegyenek az Európai
űrügynökség versenyén.
A GRLsat (Gödöllői Református Líceum Space
Agency Team) feladata
az volt, hogy egy üdítőitalos palack méretű
szondát készítsen, amelyet egy km-es magasságba kellett rakétával
feljuttatni, majd az ejtőernyős leereszkedés
során kötelezően mérni
kell a légköri hőmérsékletet és nyomást. A Líceum csapata mindezek mellett gyorsulásszenzorral, szöggyorsulás
mérővel, magnetométerrel, és légköri páratartalom szenzorral szerelte fel a szondáját. A versenyen húsz nemzet
képviseltette magát. A csapat tagjai voltak: Dénes Csenge
Napsugár, Bán Botond, Krasznai Márton, Tóth Kristóf, Reményi Márton és Unyi Péter Álmos, illetve mentorunk, Dr.
Seres István. (Bővebben a szolgalat.com-on és facebook
oldalunkon.)
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Amit nem felejtünk

Csernobil. A név mélyen
belénk vésődött. Emlékszünk a hírekre, ahogy a
Népszabadság 6. oldalán
megjelent pár soros írásból egyre előrébb került a
fontosabb anyagok közé,
hogy azután hónapokon át vezető hír legyen.
Emlékszünk a rémületre:
Milyen következményei
lesznek? És persze a
viccekre, mert tenni nem
tudtunk semmit, hát kínunkban röhögtünk. Úgy könnyebb
volt elviselni a félelmet.
Persze voltak jó hírek is: A radioaktív
felhő nem erre jött. Elment másfelé,
és persze sajnáltuk azokat, akik ennek áldozatai lettek.
Legtöbbször persze Csernobil környékéről és Kijevről esett szó. Fehéroroszország nem igazán szerepelt
a hírekben, pedig a robbanásnak
ez a tízmillió lakosú szovjet tagállam
volt a legnagyobb károsultja. Hallottunk a kivezényelt munkásokról:
ha jól emlékszem, tizenhét másodpercet tölthettek a helyszínen. Ez is
bőven elég volt, hogy belehaljanak.
Az ember azt gondolná, erről a témáról már nem lehet többet, újat
elmondani. Szvetlana Alekszijevics
fehérorosz írónő azonban megtette.
Nem írt akkor, 1986-ban. Nem tudott. Csernobil az életének a része

volt. Azután, ahogy
teltek az évek, évtizedek, papírra kívánkoztak a megélt
dolgok, és mindaz,
amit az emberek
elmeséltek. Nem a
hivatalos beszámolók, hanem azok,
amit a túlélők, és
a hátramaradottak
meséltek.
Bátran írhatnánk:
A könyvet csak
erős idegzetű, felnőtt olvasóknak
ajánljuk! Olyan, mint egy hatalmas,
erős gyomros, amiből az ember
csak kínok között, nehezen, küzdve tud felállni. Szellemidézés: A XX.
század második felének legfélelmetesebb kísértetét hozza vissza.
Emlékkönyv: Tisztelgés és főhajtás
azok előtt, akik az életükkel fizettek
az emberi felelőtlenségért – legyen
bármi is a valós oka a csernobili
robbanásnak.
Beszélgetőkönyv:
Már az első oldal után felidézzük,
ki, hogy élte meg azokat a napokat
1986. április 26. után. Érdekes…
Mindenki emlékszik rá, aki akkor
már felnőtt volt, vagy legalábbis közeledett a felnőtt kor határához!
A könyv 2015-ben irodalmi Nobel-díjat kapott.
(Szvetlana Alekszijevics: Csernobili
ima)

JUTALOM A JÓ TANULÓKNAK!
A Bagoly Könyvesbolt a korábbiakhoz híven az idén is kedvezményt
ad azoknak a diákoknak, akik eredményesen zárták a 2018/2019-es
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.

Club Színház: nemzetközi fesztiválsiker
Első alkalommal
mutatkozott
be
a Club Színház
a Vasvári Nemzetközi Színjátszó Fesztiválon,
ahol a Kétszersült csoport a Dr.
Übü előadást vitte
színre. A bemutató két díjat is
hozott a társulatnak: Ezüst minősítést és a Legjobb
látványnak járó különdíjat ítélt érte
a zsűri. A megmérettetés során 18
színjátszó csoport lépett színpadra,
s az előadásokat többször is bemutatták, ennek során a Club Színház
produkcióját Szemenyén is láthatta
a közönség. A színjátszók a következő napokban sem pihennek,

ugyanis a héten színjátszó tábort
tartanak, ahol több, mint harminc
fő számára rendeznek foglalkozásokat. Ezek során többek között a
karakterépítés technikáinak elsajátítását ismerhetik meg a résztvevők, de lesz olyan programpont is,
aminek eredményét ősszel a közönség is láthatja.
(b.j.)
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Európai népek táncaival kezdődik a
GödöllŐsz Fesztivál
Bár még
javában
tombol a nyár, a kulturális élet szereplői
bizony már az őszre
készülnek. Ahogy azt
már megszokhatták
városunk lakói szeptemberben nem csak
a tanév veszi kezdetét, hanem a GödöllŐsz Fesztivál is.
A nyitókoncertet a Gödöllői Szimfonikus Zenekar neve fémjelzi,
de ez alkalommal Pál István Szalonna és Bandája, valamint az
Urban Verbunk táncosai teszik színessé az EURÓPAI NÉPEK
TÁNCAI című előadást, melyre szeptember 6-án kerül sor a Gödöllői Királyi Kastély lovardájában. A műsorban Csajkovszkij,
Dvořák, Grieg, J. Strauss, Bizet, Bartók és Kodály művei szólalnak meg.
A GödöllŐsz Fesztivál nyitóestjére jegyek válthatók a Gödöllői
Királyi Kastély és a Művészetek Háza Gödöllő jegypénztárában
és az InterTicket hálózatán.

Remekművek Gödöllőn
itt az új koncertbérlet

A hét közepétől már megvásárolható a Gödöllői Szimfonikus Zenekar
2019/2020-as évadának hangversenybérlete a Művészetek Házában. A Remekművek bérletsorozat
idén is négy előadással számol.
Az első koncertre szeptember 28án kerül sor– TRADÍCIÓK – ÚJ
ÉRTÉKEK címmel. Ezen a tervek
szerint Schubert, Gyöngyösi Levente és Mozart művei csendülnek
fel. Az est szólistája Ittzés Gergely
(fuvola) lesz.
November 16-án A ROMANTIKÁTÓL A XX. SZÁZADIG címmel
hallhat összeállítást a zeneszerető
közönség, akkor Rossini, Weber,
és Prokofjev dallamai szólalnak
meg a színpadon. Az est folyamán
Eszenyi Zsombort (klarinét) játszik
szólót. A Gödöllő Tálentum Díjas
fiatal előadó a Frédéric Chopin
Zenei AMI-ban kezdte zenei tanulmányait, ma a Zeneakadémia kü-

lönleges tehetségek tagozatának
növendéke.
Hagyományosan két bérletes
koncert lesz 2020 első félévében.
Február 15.-én ÉVSZÁZADOK
- TALÁLKOZÁSOK címmel Beethoven,
Pertis Jenő és Schubert műveit
szólaltatja meg a zenekar, ez alkalommal Pertis Attila(zongora),
a Gödöllői Városi Vegyeskar és
a Baptista Központi Kórus közreműködésével.
A bérletsorozatot 2020. március
21. „SZIMFONIKUS KÖRKÉP”
zárja, ahol Verdi, Mahler, és Weiner Leó műveit hallhatja a közönség. Az est szólistája ismét egy
gödöllői művész lesz: Herczenik
Anna (szoprán).

A hangversenybérlettel kapcsolatos további információt a Művészetek Házában kaphatnak az érdeklődők.
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Nemzetiségi elismerést kapott
Benedekné Juhász Katalin
A gödöllői oktatási
intézményekben folyó magas színvonalú oktatási munka
városunk kiváló pedagógusait
dicséri.
Közülük sokakat részesítettek már rangos elismerésekben.
Nemrég Benedekné
Juhász Katalin, a
Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola –
Petőfi Sándor Grundschule tanára kapott
kitüntetést Dunabogdányban, ahol a Katharina Kreis Preis,
Nemzetiségi Pedagógus Díjat vehette
át. A díjat a Pest Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
a nemzetiségi nevelés és oktatás terén
végzett munkájának
elismeréseként adományozta részére.
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Egyetlen év – egy gödöllői történet
Mindig örömmel adunk hírt arról,
ha gödöllői szerző könyve gazdagítja a hazai könyvpiacot. Az
idei Ünnepi Könyvhét bővelkedett
olyan kiadványokban, amelyek íróira városunk méltán
lehet büszke. Ilyen Dienes
Lilla Egyetlen év című regénye is. Amellett, hogy
a fiatal írónő büszkén
vallja, hogy Gödöllőn
nevelkedett, mindvégig izgalmas története is városunkba
csalogatja az olvasókat.
Wohl Ellával, a
keserűvíz gyáros lányával nagyot
fordul a világ 1900-ban. Az új
évszázad nyarát a család a főváros közelében lévő Gödöllőn tölti,
ahol Ella testvére Margit, megismerkedik Kiss Kornéllal, a Pesti
Napló újságírójával, s ez a kapcsolat fenekestől forgatja fel Ella és
családja életét.
Dienes Lilla Budapest és Párizs
mellett bemutatja a századforduló
Gödöllőjét. Megmártózunk a Gizella fürdő habjaiban, cigányzenét
hallgatunk az Erzsébet szálló vendéglőjében és meglátogathatjuk
Körösfői-Kriesch Aladárt – köszönhetően Ellának és barátainak, akik

valamennyien a kor izgalmas karakterei. Öntudtra ébredő, lázongó
és lázadó asszonyok, a konvencióknak fittyethányó művészek, a
hagyományokat tisztelő hivatalnokok, és a maguknak bármit
megengedő mágnások világa ez,
ahol minden változik. Nem kivétel
ez alól Ella sem, aki
megtanul kiállni magért és képviselni az
érdekeit. Ez cseppet
sem könnyű feladat abban az időben, amikor a
társadalom nagyrésze a
nők számára még mindig
csak a férjhezmenetelt tartja elfogadható karriernek.
Különös világ ez, ahol látszatra minden szép és csillogó, ám
– ahogy sok drágakő esetében – a
látszat sokszor csal. Dienes Lilla
könyve valójában nem egy, hanem
negyven esztendőt ölel át, s nyújt
nem csak mindvégig izgalmas
olvasnivalót, hanem különleges
történelmi kalandozást is. A fiatal
írónővel ősszel a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központban az Országos Könyvtári Napok
keretében találkozhatnak majd az
olvasók.

Színházbérlet Gödöllőn!
Ahhoz már hozzászokhattunk itt
Gödöllőn, hogy minőségi színházi élményekért nem kell feltétlenül
a fővárosba látogatnunk: a Művészetek Háza műsorán rendszeresen szerepelnek színvonalas,
sokszor frissen bemutatott, budapesti kőszínházas produkciók.
Idén ősszel viszont arra is lehetőségünk nyílik, hogy időben biztosítsuk helyünket, néhány valóban
lenyűgöző színházi előadásra. A
Művészetek Háza négy előadást
tartalmazó bérletet hirdet a 2019.
október és 2020. január közötti
időszakra.
Az előadások között ugyanúgy
találhatunk vidám békebeli szerelmi komédiát (Lovagias ügy),
mint elgondolkodtató, keserédes
történetet a magányról, s az ös�szetartozás iránti vágyról (Boldogság). Magunkra ismerhetünk
Hernádi Judit sziporkázóan
humoros, mégis brutálisan tapintatlan anya-alakításában, vagy
pont az őt szerető-elviselő csa-

ládtagjai sóhajtásaiban (Becéző
szavak), és megrendítő leckét
vehetünk emberségből egy autista férfi és egy karrierjét vesztett, sérült egykori táncos tétova,
egymáshoz közeledő lépéseit
figyelve (Táncórák). Mindezeket
olyan nagyszerű színművészek
tolmácsolásában, mint a már
említett Hernádi Judit, Koltai Róbert, Vándor Éva, Gyabronka

József, Ullmann Mónika, Rékasi Károly, Pikali Gerda, Józan László, hogy csak néhányat
soroljunk fel. A négy előadást
tartalmazó színházbérlet 2019.
szeptember 15-ig bevezető áron,
mindössze 11.900 Ft-os áron
megvásárolható a Művészetek
Háza Jegyirodájában és az ismert online felületeken.

A 4 előadást tartalmazó bérlet:
- Dan Gordon: Becéző szavak Szentendrei Teátrum és az Orlai
Produkciós Iroda közös előadása
- Mark St. Germain: Táncórák Rózsavölgyi Szalon előadása
- Eric Assous: Boldogság - József
Attila Színház előadása
- Hunyady Sándor - Márkus Alfréd - Verebes István: Lovagias
ügy - Zenthe Ferenc Színház
előadása
Bérlet ár: 11.900 Ft elővételben,
2019. szeptember 15-ig, utána
14.900 Ft
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Mihály Dénesre emlékezünk
Kettős évforduló ad lehetőséget az emlékezésre: 125 éve,
1894. július 7-én született Gödöllőn a tudós-feltaláló, fizikus
Mihály Dénes, az „európai televíziózás atyja”. Világelsőként,
éppen
100 éve, 1919. július
7-én tartott bemutatót
a hangnak fényelektromos úton való rögzítésére szolgáló „Telehor”
elnevezésű távolbalátó
készülékről, a televízió
elődjéről.
Neves családba érkezett. Édesanyja, Ambrus Mária testvére a
neves író, Ambrus Zoltán volt. Édesapja, dr.
Mihály József orvos,
tanár, műfordító. A humán beállítottságú környezet ellenére
Dénest már ifjú korától a műszaki tudományok vonzották.
Lángelme volt már gyermekkorában is, 16 évesen könyvet
írt az autókról, majd a motorkerékpárokról is (sokáig vizsgakönyvként használták a „soffőrképzésben”).
Már gimnazistaként, majd mérnökhallgatóként is foglalkozott a
„távolbalátás”, a képtovábbítás,
a hangosfilm technológiai megoldásaival. Egyetemi évei alatt
két szabadalmát is bejegyeztette: a „projectophon” tekinthető

a mai hangosfilm ősének, ahol
a kép és a hang egyszerre rögzíthető, majd a nagyközönség
által látható-hallgatható.
Budapesten a Telefongyár Rt-

várt világhír is: először neki sikerült a világon szobában ülő
személyek képét mesterséges
fényforrás nélkül továbbítani!
(A berendezés első példányát

ben sikerült állóképeket több
kilométer távolságra továbbítania. Itt tökéletesítette találmányát a televízió ősének tartott
„Telehort” a „magyar Edisonként” is emlegetett Mihály Dénes, melyet 1919-ben nagy
érdeklődés közepette mutatott
be.
Továbblépést csak a berlini
német birodalmi posta (AEG)
meghívása hozott: 1924-től kísérleti állomásukon folytatta kutatómunkáját. Támogatásával
1928-tól megindult a rendszeres adás a berlini rádióállomásról, és 1929-ben eljött a várva

azóta is a Deutsches Museumban őrzik).
Nevéhez sok más elektronikai
jellegű találmány is fűződik.
1930-ban született meg az E.H.
Traub fizikussal együtt kifejlesztett „Mihály - Traub-féle vevőkészülék”, melyet 1935-ben
bemutattak be. Mihály Dénes
irányításával került sor 1936ban az első zárt láncú televíziós közvetítésre Budapesten a
Gellért Szállóban, ahol 30 méteres távolságra közvetítettek
televíziós képet.
Forrás:Bödők Zsigmond: Magyar feltalálók a hírközlés történetében; Tihanyi Attila: Mihály
Dénes munkássága; Gödöllő
története II/2. (szerk. G. Merva Mária)
Szlávik Jánosné
(Bővebben a szolgalat.comon és Facebook oldalunkon.)

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóháza
2019. július 1-től július 13-ig ZÁRVA TART!

Következő kiállítási programunk:
KONTEXTUS
TEMESI APOL és ÚJSZÁSZI TÜNDE textilművészek kiállítása
A megnyitó időpontja: 2019. július 13. (szombat) 17 óra
A kiállítás látogatható: 2019. július 13-tól szeptember 1-ig
Támogatók:
Gödöllő Város Önkormányzata / Nemzeti Kulturális Alap
Az esemény nyilvános, melyen kép-és hangfelvétel készül.
Tel/fax: 06 28 419 660 • email: gimhaz@invitel.hu • www.gimhaz.hu
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Atlétika – Ifjúsági országos bajnokság

Gerely ifjúsági bajnoki címek Miskolcon

A Miskolci Atlétikai Centrum
adott otthont a június 29-30-án
megrendezett Ifjúsági országos
bajnokságnak, ahol a GEAC atlétáinak volt minek örülniük, összesen öt éremmel tértek haza.
Máté Alpár gerelyhajító tanítványai szállították az aranyérmeket a gödöllőiek számára, hiszen
először Mihajlovic Alex 63.02 (a
bal felső képen középen edzőjével, Máté Alpárral, fotó: Kovács
Gábor), majd Eszenyi Napsugár 46.29 méteres dobása jelentett bajnoki címet. Igen ritka,
hogy egy számban a férfi és női
aranyérmet is ugyanazon egyesület sportolói nyerik. Napsugár
a hétvége második napján még
diszkoszvetésben ért el negyedik helyezést, eredménye: 36.96
méter. Dobránszky Laura 100
méter gáton futott 14.35 másodpercet (új egyéni csúcs), majd a

döntőben célfotóval és ezredmásodpercekkel maradt le a dobogó
harmadik fokáról. 200 méteren
vígasztalódhatott, ugyanis 26.01
másodperces
eredményével
bronzérmes lett. A bronzok sora
nem állt meg, hiszen Szőke-Kiss
Jácint 2000 méter akadályon
remek versenyzésének köszönhetően lett a harmadik, új egyéni csúcsot felállítva, eredménye
6:26.57 perc. Jácint a hétvége
folyamán még egy egyéni csúcsot ért el, 3000 méteren 9:31.48
perces eredményével az ötödik
helyen ért célba. Maradt még
a bronzérmekből és az egyéni
csúcsokból is. Bánovics József
a rúdugrásban elért 460 cm-es
kiváló új egyéni eredménye mellett a bronzéremnek is örülhetett.
Remekül sikerült a GEAC-os
atléták formaidőzítése, hiszen
Normann Márton is egyéni csúcsot futott 400 méteren (50.42),

amivel sajnos pont lemaradt a
dobogóról, így a negyedik helyen
fejezte be a számot. A sportolók
edzői: Körmendy Katalin, Szörényi István, Máté Alpár, Gadanecz György, Kovács Zoltán.
További értékes eredmények
és új egyéni csúcsok:
Bánovics Károly rúdugrás 6.
hely, 380 cm (egyéni csúcs beállítás); Tóth Gábor 400 méter 7.
hely, 51.50 mp; Szautner Levente 400 méter gát 7. hely, 1:02.95
mp (egyéni csúcs); Molnár
András Barnabás 1500 méter
8. hely, 4:19.75 (egyéni csúcs);
Fekete Levente gerelyhajítás 8.
hely, 48.74 méter (egyéni csúcs);
diszkoszvetés 8. hely, 38.80 méter (egyéni csúcs); Török Vilmos
rúdugrás 8. hely, 360 cm (egyéni
csúcs).

Június 18-án került megrendezésre
Lengyelországban, Lowiczban a
nagy
hagyományokkal
rendelkező XIV. International Children’s Athletics
Games, amelyen Magyar
Diáksport Szövetség által
összeállított gyermek és
újonc válogatott (20062008) vett részt, hogy
összemérje tudását Litvánia, Észtország, Szlovákia, Lengyelország (2
csapat) legjobbjaival. Az
elmúlt évekhez hasonló-

Újabb gödöllői strandröpis ezüst

A nőknél felnőtt „A” kategóriában 20 páros nevezett, a gödöllőiek közül a Dénesi Brigitta,
Tóth Eszter alkotta duó jutott a
legtovább, akik csak a döntőben
maradtak alul riválisaikkal szem-

ben. Ugyanitt bronzérmes lett a
Gubicza Laura, Szabó Adriann
alkotta páros. Az U14-ban és az
U16-ban a lányoknál a Varga
Kata, (Beachsport), Szabó Anna
(GRC) alkotta páros első lett, míg
utóbbiban a Filó Dóra, Normann
Míra duó a dobogó második fokára állhatott fel a négycsillagos
versenyen, míg a „B” kategóriás
felnőtt férfi korcsoportban a Kovács Boldizsár, Pető Levente
duó szerepelt a legjobban, ők a
kilencedik helyen zárták a kispesti versenyt.
U18-as Európa-bajnokság –
Sporttörténelmet írt a Vecsey,
Vasvári duó
Sporttörténelmi eredményt ért el

an a GEAC atlétái is kivették a
részüket a sikeres szereplésből,
hiszen Kriszt Sarolta, Szabó
Levente és Ferenc Ágoston is
tagja volt a második helyen végzett magyar csapatnak, míg kísérő edzőként Körmendy Katalin
képviselte az egyesületet. Első
helyre kívánkozik a képen látható Kriszt Sarolta szereplése, aki
távolugrásban 545 cm-es óriási
egyéni csúccsal és felsőbb korosztályokban is kiválónak számító eredménnyel szerezte meg az
ezüstérmet a 2006-osok között.
Szabó Levente és Ferenc Ágoston magasugrásban kerültek a
csapatba és a korosztályukban
jónak mondható 130, ill. 120 cmes ugrással végeztek mindketten
a 4. helyen.
-kb-

Három GEAC-os atléta
segítette Lengyelországban a gyermek válogatottat

Strandröplabda – Sporttörténelmi Eb szereplés gödöllői főszereppel

Sporttörténelmi tettet hajtott végre a gödöllői Vecsey Fanni (a
képen szemben, fotó: hunvolley.
hu) és Vasvári Zsófia (SRSE),
akik az U18-as Európa-bajnkoságon a nyolcadik helyen végeztek, ezzel a legjobb eredményt
elérve a hazai strandröplabdázás
történetében. Remekül szerepeltek a gödöllői párosok a Kispest
Uszoda napozókertjében megtartott fordulóban, összesen négy
gödöllői érdekeltségű páros állhatott fel a dobogóra.

2019. július 2.

a Vasvári Zsófi (SRSE) és Vecsey Fanni (Gödöllői RC) alkotta
U18-as magyar duó a Badenben
megrendezett korosztályos Európa-bajnokságon, ahol a legjobb
nyolcig verekedték magukat, ez
még soha egyetlen magyar párosnak sem jött össze kontinensbajnokságon.
A lányok egy
ciprusi, majd
egy dán pároson keresztül
jutottak
be a legjobb
nyolc közé,
és ugyan az
elődöntőbe
jutásért már
nagy falatnak
bizonyult
a

spanyol páros és végül a nyolcadik helyen végeztek, így is büszkék lehetünk a gödöllői Vecsey
Fannira és válogatott béli csapattársára, Vasvári Zsófira
(a lányoknál Ancsin Kitti és Lakatos Enikő tartotta a rekordot
a 2011-ben elért 13. hellyel, míg
a fiúknál Hajós Artúr és Stréli
Bence 2017-es 9. helye volt a
legjobb).
			
-tl-
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Díjátadó – Edzői Életműdíj a GEAC edzőjének

Szörényi István újabb elismerése

Edzői Életműdíjban részesül
Szörényi István, a GEAC atlétika szakosztályának edzője,
akit a Mesteredzői Kollégium
javaslatára, a Magyar Edzők
Társaságának elnöksége által
kiírt pályázat alapján részesítettek az elismerésben.
Ezt a díjat az összes sportágat figyelembe véve azok a 60

év feletti edzők kapják, akik a
saját sportágukban egy életen át maradandót alkottak,
színvonalas és eredményes
munkát végeztek és a kiírt pályázatnak minden tekintetben
megfeleltek. A díjat 2015-ben
adták át először és az eddig
eltelt négy év alatt 19 szakember vehette át az elismerést. A
kiváló, rúdugrókkal foglalkozó

Hungaroman – Dunakanyar kalandja

Harmadik helyen a gödöllőiek
A Zebegényből induló, Dunakanyar kalandja elnevezésű Hungaroman versenyen vett részt a
Kerényi Zoltán, Mácsár Gyula
alkotta páros (fotó: Mácsár Gyula), akik kiváló teljesítménnyel a
harmadik helyen végeztek.

indított versenysorozatot sikeresen teljesítették.
-il-

A Premontrei SE színeiben induló
tanárduó az 1500 méter szintkülönbséggel megtett, összesen 63
kilométeres távon (4 km kajak, 16
km futás, 4 km kajak, 17 km futás,
1 km kajak, 12 km futás, 9 km kajak) ért célba harmadik helyen, ezzel csatlakoztak azon nyolc csapat közé, akik a 2016-ban útjára

X. Szabadság napi futás – Három távon futottak

Közel 400 nevező az idei versenyen
Június 29-én rendezték meg, immáron X. alkalommal a Szabadság napi futást. A máriabesnyői
Bazilika tövéből rajtoló versenyre
közel 400 futó nevezett.
A székelykapu alól induló futók
három (6.5, a 12 és a 21 kilométeres) távon versengtek a többnyire terepből álló megmérettetésen. A rendezvényt Dr. Pappné
Pintér Csilla alpolgármester
asszony, valamint az esemény

szervezője, Nagy Zoltán nyitották meg. A verseny megálmodóját 50. születésnapja alkalmából
a rajt előtt futótársai köszöntötték
fel és ajándékozták meg egy 50es feliratú pólóval.
A dobogósok, 6,5 km nők: 1.
Viha Borbála, 2. Kámán-Török Noémi, 3. Czuczor Ágnes;
Férfiak: 1. Kovács Gábor, 2.
Besze Tibor, 3. Frey Ákos.
12 km nők: 1. Rusvai Katalin, 2.
Tóth Csilla, 3. Major Éva; Férfi-

Labdarúgás – 26. Emerson Aventics Kupa Eger

Hat korcsoportban öt GSK dobogós hely
Az idén is kiválóan szerepeltek
az Egerben, immáron XVI. alka-

lommal megrendezett Emerson
Aventics nemzetközi gyermek

atlétaedző az Edzői Életműdíjat július 13-án veheti majd át a Testnevelési
Egyetem
hagyományos
diplomaátadó
ünnepségének keretében a MOM
Sportuszoda és Sportközpontban Budapesten.
(A fotó egy korábbi díjátadón készült)
-tl-

Akrobatikus torna – Internationaler Waldviertel Cup

GSE ezüst lány hármasban

A gödöllőiek a 11-16 év közötti
kategóriában a Balogh-Czoller Sára, Brandt Boglárka leány párossal és az Árki Blanka, Lutz Helka, Márta Blanka
összeállítású leány hármassal,
a 12-18 éves kategóriában a
végül ezüstéremig jutó: Lőricz

Boglárka, Méder Boróka,
Szabó Csilla leány trióval, valamint a Boross Nóra, Budai
Anna, Deák Viktória alkotta
Youth leány formációval állt
szőnyegre és mutatta be produkcióját.
Kőhler Ákos vezetőedző így
értékelt: „Elégedettek vagyunk
az elért eredményekkel és a
bemutatott
gyakorlatokkal,
nagyon büszkék vagyunk a
versenyzőinkre. Külön öröm
számunkra a leány hármas
ezüstérme az 5 ország versenyzőit felvonultató mezőnyben”.
-ká-

ak: 1. Judák Endre, 2. Vanyó
László, 3. Czindity Attila.
21 km nők: 1. Kalóczki Tímea,
2. Valkó Veronika, 3. Veres Klá-

ra; Férfiak: 1. Pap István, 2.
Csomai-Kürtössy Roland, 3.
Zenyik Róbert.		
		
-li-

labdarúgó tornán a Gödöllői SK
csapatai, akik öt alkalommal állhattak fel a dobogóra.

Tóth Zsombor), 2009-es (legjobb mezőnyjátékos: az aranyérmes GSK „A”-ban játszó Németh
Márton) és a 2010-es (legjobb
mezőnyjátékos: a tornagyőztes
GSK „B”-ből Domoszlai Doma)
csapata az első helyen végeztek,
a 2007-es (legjobb mezőnyjátékos: Laveczky Kristóf) csapat
ezüstéremnek örülhetett, míg a
2008-as gárda harmadik lett. A
2011-es tornán induló gödölllői
alakulat ezúttal nem jutott a legjobb négy közé.
       -ll-

Június 15-16-án rendezte meg
az osztrák Torna Szövetség az
V. Internationaler Waldviertel
Cup-ot, amelyen a Grassalkovich SE négy egységet indított,
közülük a 12-18 éves kategóriában induló GSE lány hármas
ért el ezüstérmet.

A hat korcsoportban, a 2011es, 2010-es, 2009-es, 2008-as,
2007-es és 2006-os születésűeknek, összesen 95 benevezett
csapattal megrendezett focitornáján, a képen látható gödöllői
különítmény (fotó: Facebook)
három arany-, valamint egy-egy
ezüst- és bronzérmemmel tért
haza. A GSK 2006-os (gólkirály:
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Családbarát kutyák, akik rajonganak a gyerekekért
Labrador
Akárcsak a Goldenek, úgy a Labradorok is remek családi kutyák.
Nagyon megbízható típusról be-

szélünk, amelyik kimondottan türelmes, és nagyon fogékony az
újdonságokra, így szinte bármit
meg lehet tanítani neki, nagyon
gyorsan. Kimondottan lelkes, ha
játékról van szó, ezért a kertes
házakban érzi jól magát igazán,
ahol lehet frizbizni és labdázni akár
egész délután.
Ír szetter
Ennek a fajtának az egyik legnagyobb ismérve, hogy rendkívül
energikus, és mindene a játék, így
inkább kertes házakhoz szokták

javasolni őket. Kisgyerekek
mellé tökéletes választás,
hiszen minden téren nagyon
türelmesek, és rajonganak a
gyermekekért. Mindemellett
pedig imádnak játszani, így
ezzel a kutyussal egy percig
sem lehet unatkozni. Adottságai miatt hosszabb élettartammal rendelkezik, így akár
a gyerekekkel együtt nőhet
fel, és hosszú ideig boldogíthatja a családot.
Újfundlandi
Ne tévesszen meg hatalmas

mérete, ugyanis hiába nő meg
a hím akár 60 kg-ra is, valójában
igazi kis szeretetgombóc ez a fajta.
Ha van nagy kerted, érdemes ezt
a
kutyust
választanod, hiszen
valójában
nagyon
nyugodt és
barátságos
típus,
aki
imádja
a
gyerekek
társaságát. Ezért
is híresült
el
arról,
hogy afféle
„bébiszitter
kutya”, hiszen mindig vigyáz
a legkisebbekre. A játékokért nem
kimondottan rajong, de az úszást
imádja!
Cavalier King Charles spániel
Ez a tündéri spániel tökéletes választás kis (és nagy)gyermekes
családok számára, hiszen igazán
nyugodt, kedves, barátságos természettel rendelkezik. Nagyon
szereti a társaságot, és szuperül
kijön az emberekkel, a gazdiját
pedig egyenesen imádja. Ugyanakkor érdemes tudni, hogy nem
igazán kedveli az olyan játékokat,

mint a kötélhúzás vagy a bírkózás, így inkább a nyugodtabb
lelkületű gyerekek mellé jó választás.
Mopsz
Kis mérete miatt lakásban is jól
érzi magát ez a fajta, így nem
feltétlenül van szüksége nagy
kertre. Már csak azért sem,
mert rendkívül nyugodt típus,
és egyik kedvenc hobbija az alvás (az evés után, persze).
Nem egy nagyon aktív fajta,
ezért számára klassz program, ha a gyerekekkel nézheti
a tévét, vagy csak szimplán
aludhat. Ugyanakkor viszont
ő is kapható a játékra, így ha
a gyermekek labdázni szeretnének, szívesen
csatlakozik hozzájuk.
Golden Retriever
Nem véletlen választják
olyan
gyakran ezt a kutyafajtát,
hiszen
messze
híres
kedves, barátságos természetéről. Kimondottan
nyugodt típus, akit
nem lehet kihozni a sodrából, és
mindenre nyitott; ha éppen otthon
üldögéltek délután, neki az is jó, de
ha kirándulni mentek, azt is lelke-

imádja. Türelmesen viseli, ha a
farkát húzzák vagy a fülével játszanak, épp ezért az egyik legjobb
családi kutya!

sen fogadja. Ráadásul
emellett nagyon okos,
és könnyen tanítható
mindenre, a gyerekeket pedig egyenesen

Beagle
Ha olyan kutyát szeretnél a gyerekeidnek, amelyik imádja a játékot, kedves természete van, és
nagyon mókás lelkületű, a Beagle
szuper választás lehet! Ők igazi
örökmozgók, akik nyitottak a szórakozásra, és imádnak a gazdi közelében lenni, ráadásul szükségük
van a társaságra. Épp ezért nem
érdemes olyanoknak ezt a fajtát
választani, akik sokszor vannak
távol otthonról, hiszen ez a kutyus
nagyon rosszul viseli az egyedüllétet. Szeretetteljes rajongásuk miatt
gyermekek mellé is nagyon jó választásnak bizonyulnak.
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Különös érdekességek

volt. Ám Zefír, a nyugati szél istene
is az imádójává vált, de a sportoló
visszautasította. Így amikor Apollónnal a diszkoszvetést gyakorolta,
egy napon Zefír viharos szelet gerjesztett és eltérítette a korongot, így
az Jácint homlokába csapódott, aki
meghalt és a vére befestette a füvet.
Apollón olyan vígasztalhatatlan volt,
hogy a vércseppekből virágokat sarjasztott, amelyek azóta is a
szerelme nevét viselik.
Nem kevésbé érdekes
az articsóka története,
melynek már a rómaiak
is különleges erőket tulajdonítottak, többek között
azt is, hogy hatásos ellenszere a kopaszságnak és
(Gödöllő, Szabadság út 21.
alkoholtűrő képességet is
a HÉV-fordulónál)
növeli. Mai napig az is ismeretes, hogy a szerelmi
ÁLLATPATIKA
vágyat is fokozza, ám ez
a hiedelem olyan erős volt,
hogy a 17. századig egész
Hétvégén is nyitva
Európában széles körben
tartó ügyelet
fogyasztották, főleg, akik
fiúgyermekre vágytak.
9.00–19.00
A babnak is érdekes háttértörténete van, amire
talán egy jó babgulyás
Tel: 06-30-943-9898
közben nem is gondol-

Ezen a héten ismét kerti, kertészeti
érdekességekkel ismerkedhetünk
meg, ami reméljük sokakat ösztönöz arra, hogy még szebb és tudással is megtámogatott kertjük legyen.
Például a sokak által kedvelt Jácint
történetét is megismerve.
A görög mitológia szerint ugyanis
Apollón görög isten erős vonzalmat
érzett Jácint iránt, aki fiatal sportoló

TURUL

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ

öcsi: Fiatal kan, játékos, emberba- kagi: 3 éves kan. Nagy mozgásrát, a szukákkal jól kijön.
igényű, területét védi. Gyerekbarát,
szukákkal jól elvan.

nánk, ám politikai szerepe is volt,
ugyanis az ókori görögök a választásokon babszemekkel szavaztak.
A rómaiak már komolytalanabb célokra használták. Ők az év végi ünnepeken babhúzással választották
ki a házigazdát. Ez a szokás a keresztény világban is nagyon sokáig
fennmaradt, így a vízkeresztkor elkészített lepénybe egy babszemet
rejtettek és aki megtalálta, az lett az
est királya.
Végezetül a borostyán érdekes története, amit sokan nem kedvelnek,
ám a történetét megismerve mégis
talán használni fogják kertjeikben.

cseri: Másfél éves kan. Óriási szíve van, ragaszkodó típus. Kutyákkal
jól kijön. Csak olyannak ajánljuk,
aki a falkavezér szerepét átveszi
tőle! A Gyepi legszebb kutyája!

Évszázadokig a borostyánt, mint
dísznövényt nem használták, csak
a múlt században kezdték el használni. Az ókori rómaiak a növényt
Bacchusnak szentelték és a rendszerint ajtók felé helyezett borostyánfüzér vagy koszorú, mint egy
cégér, azt jelezte, hogy az épületben kocsma van. A legenda szerint
innen származtathatjuk, azt a mondást is, hogy “A jó bornak nem kell
cégér”
Ezekkel a történetekkel kívánok
szép nyarat Mindenkinek!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.iwk.hu

bundás: Nagy testű, jámbor, játékos, szeretnivaló energiabomba.
Nem szökős.

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
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Tájékoztató
igazgatási
szünetről
Tátékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Gödöllő Város
képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232. §. (3) bekezdése alapján
a Gödöllői Polgármesteri Hivatalban
a rendes szabadság kiadására

igazgatási szünetet rendel el
2019. július 22. és 2019. augusztus 2. között.
Az igazgatási szünet alatt a telefonos ügyelet
biztosított.
Dr. Kiss Árpád jegyző sk.

Tájékoztató
nyári nyitva tartásról
A Művészetek Háza
2019. július 4.: 8.30-20.30
2019. július 5.: 8.30-14.00
július 8-12.: 8.30-13.30
július 15-19.: 8.30-15.3
július 22-augusztus 4.: ZÁRVA
augusztus 5-9.: 8.30-15.30
augusztus 12-13.: 8.30-15.30
augusztus 14-16.: 8.30-13.30
augusztus 21-től
a rendes nyitva tartás szerint: 8.30-21.00
Belvárosi Jegyiroda:
2019. július 1-től kedd-péntek: 11.00-18.00
2019. július 22-augusztus 4.: ZÁRVA
2019. augusztus 5-től szeptember 1-ig:
kedd-péntek 11.00-18.00
Szeptember 1-től a szokásos nyitva tartás:
kedd-péntek 11.00-18.00, szombat 9.00-13.00
Királyi Váró:
Minden nap 10.00-18.00 között NYITVA
Novo Cafe és minikönyvtár:
A megszokott nyitvatartással működik:
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.: 06-70/3703-104

Gyógyszertári ügyelet

Június 1-7.:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Június 8-14.:
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
Ózon pajzs Polgárőr egyesület: 06-30/621-2968
Közterület-felügyelet: 06 28/529-169

A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT
NYÁRI MEGJELENÉSE
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat és Hirdetőinket, hogy a Gödöllői Szolgálat a nyár folyamán az alábbiak szerint jelenik meg:
Nyári szünet előtti utolsó megjelenés: 2019. július 2.
Nyári szünet utáni első megjelenés: 2019. augusztus 21.
A hirdetésfelvétel június 27-től augusztus 5-ig szünetel.
Augusztus 5-9-ig csak e-mailben: godollomedia@gmail.com
Nyitás: augusztus 12.
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FELHÍVÁS
BEFOGADÓ CSALÁDOKAT
KERESÜNK WAGENINGENI
VENDÉGEINK SZÁMÁRA
Testvérvárosunkból, Wageningenből 2019. október 3-6. között
hagyományainknak megfelelően ismét ellátogat a holland
település küldöttsége.
A delegációban a város vezetőin kívül egyebek között a szociális-, egészségügyi-, művészeti-, ökumenikus csoportok képviselőit fogadhatjuk az iskolások és rendvédelmi szakemberek
mellett. A vendégek elszállásolásához befogadó családokat
keresünk. Elsősorban azon személyek jelentkezését várjuk,
akik már jártak Wageningenben a korábbi kiutazásokon,
illetve olyan új jelentkezőkre számítunk, akik kapcsolatépítés,
idegen nyelv gyakorlása céljából szívesen házigazdái lennének holland kollégáiknak 3 éjszakára, elősegítve a kultúrák
közötti párbeszédet.
A fogadó családnak két reggelit, egy vacsorát és elutazáskor
úti csomagot szükséges biztosítania a holland vendégnek.
A programok összeállításáról, a további étkezésekről a szervezők gondoskodnak.
A befogadó családok Almási-Kiss Zsuzsannánál
jelentkezhetnek az alábbi e-mail címen:
kisszsuzsanna.godollo@gmail.com

felhívás – könyvelő
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal államháztartási
számvitelben, gazdálkodásban jártas, szakirányú
végzettséggel és gyakorlattal rendelkező munkatársat keres költségvetési ügyintéző, könyvelő munkakörre, a Költségvetési Irodára.
Képesítési előírás:
Felsőoktatásban szerzett szakképzettség, mérlegképes könyvelő szakképesítés, vagy gazdasági középiskolai végzettség, mérlegképes szakképesítés.
Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség előnyt jelent.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény, illetve megegyezés alapján.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő
város jegyzőjének címezve (Dr. Kiss Árpád jegyző,
2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.)
Jelentkezési határidő: 2019. 07. 10.
Dr. Kiss Árpád sk. jegyző
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GYÁSZJELENTÉS

A gyászoló család értesíti a barátokat, ismerősöket, hogy
RADICS LAJOSNÉ, született KÓNYA ERZSÉBET június 21-én
elhunyt. Búcsúztatása július 9-én 15 órától a gödöllői temető
PAX ravatalozójában lesz

INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn!
Tel:20/944-7025
+ Szadán, tárolóval összeérő,
CSOK-képes, minőségi, új építésű, egyszintes, ikerház a központban, n+3 szobával, 450m2es telekkel eladó! Irányár: 43Mft
Tel:20/772-2429
+ Szadán új építésű csok képes
n+4 szobás ikerházak eladók!
Irányár: 45MFt, www.godolloihaz.hu Tel:20/804-2102
+ Gödöllőn, a Kampis téren
nagyméretű teremgarázs kiadó!
Bérleti díj: 18.000.-ft/hó Tel:
20/944-7025
+ Gödöllő keresett részén új
építésű, extra energiatakarékos
n+3 szobás lakás dupla kocsibeállóval eladó! Irányár: 47Mft
Tel:20/772-2429
+ Gödöllő központi részén,
130m2-es stabil kockaház
577m2-es
telekkel
eladó!
Tel:20/944-7025
+ Gödöllőn, központhoz közel
120m2-es, Csok-képes ikerházi

lakás garázzsal eladó! Irányár:
49,9Mft Tel.:20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban! Tel:20/944-7025
+
Gödöllőn,
központban
750m2-es széles telken ös�szközműves, felújítandó téglaház eladó! Irányár: 40MFt! Tel:
20/539-1988
+ Központban gyorsan birtokba vehető 3.emeleti, két és félszobás, erkélyes lakás eladó!
Iár.29.8MFt! Tel: 20/539-1988
+ Tulajdonostól ELADÓ összkomfortos családi ház Zsámbokon a fő út mellett. 2440 m2 telken 120 m2 alapterületű ház (4
szoba + 1 félszoba), mely alatt
40 m2 pince található. Parkosított előkert. Falusi CSOK igényelhető! Irányár: 21 millió Ft.
Tel.: +3620-3359-582
+ Gödöllőn a Dózsa György út
és Csonkás köz (Dobogó) sarkán jó fekvésű, jól megközelíthető 1130 nm-es telek eladó.
Tel: 06-20-396-1177
+ Palotakerten eladó 2. emeleti
2 szobás lakás. 57m2 csendes,

erkélyes. 26,5M.
Érd. Tel: 06-30551-6520 17óra
után.
+ Eladó Gödöllőn
a Szőlő utcában
69 m2-es 1+ 2
félszobás magas
földszinti, felújított, tehermentes
lakás.
Irányár:
31,5MFT.
Tel:
0670-619-6046
+ ELADÓ vagy
CSERE gödöllői, 2szoba ös�szkomfortos,
2.emeleti, erkélyes, téglaépítésű, egyedi fűtésű
(gázkonvektor)
lakásom ( nagy
zárható
pincerésszel).
Iár:
29.0MFt. 06-20233-6063
+ Tulajdonostól
eladó Gödöllő belvárosában
1+2 félszobás, 62nm-es, jó állapotú, konvektoros, erkélyes
lakás. I.ár.: 28,5m. Tel: +36-20581-4452.
+ Eladó Gödöllőn egy 1 szobás,
földszinti, téglából épült öröklakás. I.á.: 18,5 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon egy déli fekvésű, tetőteres,
téglából épült, szigetelt kúria,
mely áll amerikai konyhás, teraszkapcsolatos nappali+ 3szoba 1500nm-es telken rendezett
kerttel, riasztóval, öntözőrendszerrel
felszerelve
csodálatos
panorámával. I.á.: 65
mFt
0620919-4870
+ Eladó Gö-

2019. július 2.

döllő királytelepi részén egy
2szintes, 2generációs, 4szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás
családi ház felújítva, új tetővel,
melléképületekkel
773nm-es
telken. I.á.: 48 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi úton egy 2,5 szobás, összkomfortos, teljesen felújított lakóház nagy méretű garázzsal,
2300nm-es telken. I.á.: 45 mFt
0620-919-4870

2019. július 2.
+ Eladók Szadán most épülő
kétszer 6 lakásos társasházban
80 és 100nm közötti lakások
kulcsrakész állapotban CSOK
és hitel lehetőséggel. Bővebb
információ Főnix Ingatlanirodánál az alábbi telefonszámon:
+36-20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában egy magasföldszinti,
69nm-es öröklakás. I.á.: 31,5
mft 0620-919-4870
+ Eladó 2,5 szobás felújítandó
családi ház Gödöllőn a Radnóti Miklós utcában. I.á.: 27 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő röges részén
most épülő ikerház 109nm-es
alapterülettel/db,
nappali+4
szoba, fürdőszoba kulcsra kész
állapotban 1046 nm-es telken.
CSOK és hitel igénybe vehető
az ingatlanra. E.á.: 49,9 mFt/db
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi
részén egy nappali+ 4szobás,
157nm-es, 2fürdőszobás, újonnan épült ikerház egyik fele,
mely hitel és CSOK felvételére
alkalmas. E.á.: 53 mFt 0620919-4870
+ Eladók most épülő, földszintes ikerházak Gödöllőn a Lázár
Vilmos és a Gerle utcában, hi-

hirdetés
telre és CSOK-ra alkalmasak.
I.á.: 52,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Akácfa
utca szomszédságában egy
790nm-es zártkerti telek. A telken található egy 1 szobás épület, ami fűthető. Villany, gáz a
telken +1 melléképület. I.á.: 6,5
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet
Királyné körúton egy 2,5 szobás, téglából épült, erkélyes, 3.
emeleti öröklakás konvektoros
fűtéssel. I.á.: 29,5 mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon egy 2 helyrajzi számon
lévő, 2200nm-es telken lakóház udvar megjelölésű ingatlan,
mely áll nappali+ 2szoba összkomfortból. I.á.: 42 mFt 0620919-4870
ALBÉRLET KIADÓ
+ TESCO mellett 3 szoba +
nappalis kertes családi ház kiadó július 10-től. 200.000 Ft +
rezsi + 2 havi kaució. Érd: 0670-779-8529
+ Gödöllő Máriabesnyőn bútorozatlan családi ház kerttel
hosszú távra kiadó. Érd: 06-202176-452

+ Gödöllőn a Tűztorony Házban
66 nm-es, nappali + 2 szobás.,
erkélyes lakás a mélygarázsban kocsibeállóval hosszútávra
kiadó. Érd: 06-70-611-8841
+ Kiadó Gödöllőn egy 73nm-es
luxus, most épült, nappali+2szobás, erkélyes lakás 220.000 Ft/
hó + rezsi összegért. Érdeklődni: 0620-919-4870
+ Kiadó Gödöllő központjában
egy 57nm-es, igényesen kialakított öröklakás liftes házban
nagy eréllyel 120.000 Ft + garázs 20.000 Ft bérleti díjért.
Érd.: 0620-919-4870
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ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllő belvárosában a Dózsa György úton lévő szalonban MŰKÖRMÖS HELY KIADÓ
megbízható, önmagára és a
munkájára igényes körmös részére. Érdeklődni napközben a
06-20-501-2815-ös telefonszámon lehet.
+ Gödöllő központjában, mélygarázsban kocsibeálló kiadó.
Érd: 06-30-907-9322
+ Garázs eladó Gödöllőn a
rönkvár mellett. Iár: 4,2MFt. Érdeklődni: 06-20-972-5209
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+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEGÁPOLÓT keresünk Kerepesen nappali munkára (reggel
8 órától este kb 19 óráig) heti
több alkalomra, hosszabb távon. Érd: 06-30-577-9661
+ Munkaidő pótlékkal (16 órától reggel 6-ig +50%) több műszakos munkarendbe műanyag
feldolgozó gödöllői kft. felvesz
NAPPALI BIZTONSÁGI ŐRT,

hirdetés

BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT,
RAKTÁROST, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT. Érd: 06-20-9423-112,
www.plastexpress.hu
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériába
kiemelt fizetéssel PIZZA FUTÁRT, PULTOS LÁNYT, PIZZA
SZAKÁCSOT, ill. a Csíkos ABCbe BOLTI ELADÓT felveszünk.
SZÁLLÁST BIZTOSÍTUNK! Tel:
06-70-772-7850 vagy személyesen a helyszínen!

+ TAKARÍTÓI ÁLLÁSRA keresünk munkatársat hosszú távra,
GÖDÖLLŐI MUNKAHELYRE
- NAPI 8 ÓRÁRA – BEJELENTETT ÁLLÁS. ELVÁRÁSOK:
MUNKÁJÁRA IGÉNYES, PRECÍZ, ÉS GYORS, JOGOSÍTVÁNNYAL és saját gépkocsival
RENDELKEZŐ, MEGBÍZHATÓ, NEMDOHÁNYZÓ. Nettó
fizetés: 160.000,- Ft. Gödöllő
és közvetlen körzetéből, fényképes bemutatkozó levelet
várunk: email: gaalautohaz@
opelgaal.hu
+ Részidejű munkatársat keresünk angol nyelvű összetett irodai munkára. Felsőfokú
végzettség előny. A fényképes
önéletrajzokat az alábbi e-mail
címre várjuk: info@adjuvo-online.com
+ Fiatal, munkájában igényes,
megbízható,
leinformálható
hölgy TAKARÍTÁST VÁLLAL!
Tel: 06-30-352-5234
+ Gödöllői Ipari Parkba, kolbász
műhelybe húsipari gyakorlattal
rendelkező női munkatársat keresünk. Önéletrajzokat a gallo.
orsolya@pk.hu e-mail címre
várjuk. Érdeklődni: 06-70-4426752
+ Gödöllői lottózóba lottóvizsgával rendelkező kollégát keresünk azonnali kezdéssel. Tel:
06-70-673-2880
+ A Gödöllői Török Ignác Gimnázium
PORTÁS-KARBANTARTÓ munkakör betöltésére
keres két munkaerőt. (Nyugdíjas is lehet.) Teljes munkaidő,
bérezés a Munka Törvénykönyve szerint. Önéletrajzot elektronikus (igazgato@tig-godollo.
hu) vagy postai úton (2100
Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1214.) lehet beküldeni.
+ Fiatal, munkájában igényes,
megbízható,
leinformálható
hölgy TAKARÍTÁST VÁLLAL!
Tel: 06-30-898-5111
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SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 06-20-5562653, 06-20-543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@
gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza
most rám! Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás.
Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés, faültetés.
Ágak, levelek elszállítása.
Ereszcsatorna tisztítás. Kert
takarítás. Gépi permetezés.
Kerítésfestés. Kerti tavak tisztítása. 06-30-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada.
Tel: 30/592-1856, 30/5081380, 28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek,
vízvezetékek felújítása. CIRKÓK,
GÁZKÉSZÜLÉKEK,
KONVEKTOROK karbantartása felújítása, javítása. Tel: 0620-9527-289, 06-28-476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 0630-333-9201
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 06-20-4359-650
+
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ KUTYÁUL ÉRZED MAGAD
ÉS ELEGED VAN BELŐLE?
Betegségednek lelki okai vannak, melyeket oldani lehet.
Szeretnéd visszanyerni az
uralmat életed felett? Gyere
el Te is egy kezelésemre! Betegségek lelki okait oldom 4
év tapasztalatával Gödöllőn.
További infót, véleményeket
a www.ThetaGodollo.hu oldalamon találsz. A kezelés ára
9900 Ft. Garantálom Neked,
hogy a végén elégedetten
távozol. Ellenkező esetben
ingyen adom. Élj kevesebb
stresszel hosszabb ideig!
Adsz esélyt magadnak? Ha
igen, KÉRJ IDŐPONTOT
MOST: 06-20-367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE,
lomtalanítás.
Pianínó-,
páncélszekrény
szállítás. Hétvégén is. NEER
TEHER 06-70-648-7660
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+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok
cseréje. Csatorna kamerázás.
VÍZSZERELÉS.
06-20-4915089
+ LAKÁSSZERVIZ! -Nyílászárók, ajtók, ablakok javítása. -Zárak, zsanérok, statikus
pántok javítása, heveder zár
felszerelése. -Burkolás, vízszerelés: konyha, fürdő, wc.
-Bútorszerelés: új, meglévő
javítása. -Laminált padló lerakás, kisebb festési munkák.
06-70-201-1292
+ APOLLO AMBULANCE
SERVICE Kft. Vállalunk személyre
szabott
személyszállítást a nap 24 órájában.
Szakrendelésre, CT, MRI,
vizsgálatokra, kórházba, illetve onnan haza, családi eseményre,
gyászszertartásra,
stb. Tel: 06-70-7702-338
+ VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES KERESÉSE – javítása,
kamerás
csatornavizsgálat.
Vízvezeték cseréje lakásban
és udvaron, ásással is. 06-70544-4050
+ Azonnali kezdéssel vállalok
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitelezéssel, KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST,
VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST! Tel:
06-70-361-9679
+ Velux árnyékolók 1 hetes
szállítási határidővel: -külső
hővédő rolók, -belső fényzáró
rolók, -roletták, -stb. Érd.: KorMon Nyílászáró Kft. Gödöllő,
Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30280-9375; 06-30-398-4815
+ Műanyag és alu redőnyök,
fix, rolós, nyíló szúnyoghálók,
harmonika ajtók, reluxák 2-3
hetes gyártási határidővel!
Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.:
06-30-398-48-15, 06-28-423739. Web: www.kormon.hu;
Email: kormon@invitel.hu
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT,
BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény
esetén LOMTALANÍTÁS, TAKARÍTÁS, ABLAKTISZTÍTÁS.
Hétvégén és ünnepnapokon
is. Tel: 06-70-621-6291
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítása, tetőszerkezeti
munkák, tetőfedés, ácsmunka, bádogos munka, ereszcsatorna, Lindab tetőfedés,
lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, madárdeszkák festése,
palajavítások, kúpcserép lekenése, leszögelése. Bármilyen kisebb javításokat is
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vállalok. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény! Érdeklődni: 0630-526-8532
+ FŰNYÍRÁS, FŰKASZÁLÁS,
BOZÓTIRTÁS, TELEK TISZTÍTÁS profi gépparkkal a hét
minden napján. 06-70-6170693 Balázs Ádám egyéni
vállalkozó.
+ VILLANYSZERELÉS 06-70573-4183

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem,
szemölcs, bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm
kezelése, ápolása. Talpmas�százs. Óvakodjon a feketén
dolgozó házaló kontároktól!
30 év szakmai háttér. Bárándi
József 06-20-532-7275
+ Böröcz Csilla (GYÓGYMASSZŐR) várja vendégeit
a BALANCE EGÉSZSÉG ÉS
SZÉPSÉG Stúdióban, Gödöllő Szent János utca 40-42.
Érdeklődés és időpont foglalás:06-70-539-7692
OKTATÁS
+ Matematika, fizika és kémia
felzárkóztatást, vizsgára, pótvizsgára felkészítést vállalok
5-12. osztályig. Középiskolába indulóknak felkészítés.
Tel: 06-30-908-4130.
ÜDÜLÉS
+ Gyulán a Hőforrás Üdülőben 1 szobás, 3 fő részére
2 hetes üdülés átadó 07.12.
- 07.25-ig. Érd: 06-30-2023650
ADÁS-VÉTEl
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia
szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle
szobrokat, vitrin dísztárgyakat,
ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket, könyveket, bizsukat és ékszereket,
borostyánt, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk első
vevőként! Tel: 70/942-0806,
20/465-1961
+ TORTAKÉSZÍTŐK FIGYELEM! Eredeti Wilson alu, hlf.
formájú, figurális sütőtepsik,
torta állványok (kb. 45db), díszítéshez segédeszközök, angol nyelvű képes magazinok és
könyvek (tortás, sütis) jutányos
áron, költözés miatt eladók.

Eredeti Singer varrógép (nem
működik) ugyanott! 06-28-415685, 06-30-268-5596
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
melőtől, a Ludányi
szetből! Akác-, Virág-,
Gesztenye-, Repce
Lépesméz, Propolisz,

a terMéhéHárs-,
krém-,
Virág-

por kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk.06-30-9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Repce, Akác-, Hárs-,
Akác-hárs-, Napraforgóméz.
720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3.
28/417-913
+ Eltartási, illetve életjáradéki
szerződést kötnék olyan idős
hölggyel, úrral, akinek kevés
a nyugdíja, kiegészítésre van
szüksége, mert nem bír belőle megélni vagy olyat, aki
egyedül érzi magát és egy kis
törődésre vágyik, segítségre
orvoshoz, illetve bevásárláshoz stb. Kérem, hívjon bizalommal. 06-70-3818-029
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Beküldési határidő:
2019. július 31.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Szalay Gábor, Tóth Márk
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Sógor Petra, Zsirmon Máté
A Happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: Pojzel Éva
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Benczné Horváth Gizella, Demeter Ildikó
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Ajtai Adrienn, Rácz Ilona Bíborka
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 adják meg!
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