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Hagyományosan idén is államala-
pító Szent István királyunk ünne-
pén, augusztus 20-án adták át a 
Gödöllő Város Díszpolgára címet. 
Az elismeréssel idén dr. Ángyán 
József egyetemi tanárt tüntette ki 
a képviselő-testület. 

Az átadási ünnepségre augusz-
tus 20-án kora este, az Erzsébet Királyné Szál-
loda dísztermében került sor, ahol dr. Ángyán 
József dr. Gémesi György polgármestertől 
vehette át az elismerő címmel járó oklevelet és 
aranygyűrűt. A kitüntetéssel a Gödöllői Agrártu-
dományi Egyetemen, majd annak jogutódján, a 
Szent István Egyetemen végzett magas szintű 
felsőoktatási, oktatásfejlesztési és tudományos 
munkáját, a mezőgazdaságtudományi- és me-
zőgazdaság kutatói tevékenységében nyújtott 
kimagasló szakmai eredményeit, továbbá a vi-
dékfejlesztésért tett erőfeszítéseit, példaértékű 
szakmai helytállását ismerte el a képviselő-tes-
tület.

(folytatás a 2. oldalon)

gödöllő új
díszpolgára

dr. ángyán józsef
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(folytatás 
az 1. oldalról)

Az ünnepségen dr. 
Gémesi György mon-
dott köszöntőt, aki úgy 
fogalmazott: Ángyán 
József személyében 
olyasvalaki kapja a Gö-
döllő Város Díszpolgára 
kintüntető címet, aki hite 
szerint vállalja az érték-
rendjét, nem hajlandó 
megalkudni, és akinek a 
gerince nem hajlik, csak 
törik. Teljesítménye, a 
GMO-mentesség kap-
csán végzett munkája 
erre érdemessé teszi. 

Dr. Ángyán József 
agrármérnök, mezőgaz-
dasági kutató-szakmér-
nök, egyetemi tanár, 
intézetigazgató, az MTA 
doktora, 2006-2014 
között országgyűlési képviselő, 
2010–2012 között a Vidékfejleszté-
si Minisztérium parlamenti ügyekért 
felelős államtitkára volt. 

A Gödöllői Agrártudományi Egye-
temen 1977-ben szerzett okleveles 
agrármérnöki diplomát. Két évvel 
később mezőgazdaság-tudományi 
egyetemi doktori címet és mezőgaz-
dasági kutató szakmérnöki diplomát 
szerzett. 1993-tól a mezőgazda-
ság-tudomány kandidátusa, 1998-
ban a környezettudományok terüle-
tén habilitált. 2007-ben megkapta az 
MTA doktora címet. 

Munkahelyei a Gödöllői Agrártu-
dományi Egyetemhez, majd annak 
jogutódjához, a Szent István Egyetemhez 
kötik, ahol 1999-ben kapott egyetemi tanári 
kinevezést. Felsőoktatási, oktatásfejlesz-
tési, tudományos tevékenysége keretében 
1990-ben munkatársaival az agrár-felsőok-
tatásban elsőként kezdeményezte okleve-
les környezetgazdálkodási agrármérnöki 
egyetemi szak kidolgozását és indítását. 
1991-1996 között a Környezet- és Tájgaz-
dálkodási Intézet alapító igazgatóhelyette-
seként, majd annak igazgatójaként tevé-
kenykedett. Vezetésével az egyetem tíz új 
tanszéket alapított. 

Közreműködött a kormányzat földbir-
tok-szabályozási rendszer tervének kidol-
gozásában, a Nemzeti Vidékstratégia és 
annak végrehajtását szolgáló Darányi-terv 
elkészítésében.

Dr. Ángyán 
József meg-
köszönve az 
elismerést kije-
lentette: „Annál 
nagyobb elis-
merés számom-
ra nem lehet, 
mint, hogy az a 
közösség, aho-
vá közel fél év-
százada tarto-
zom, méltónak 
talál arra, hogy 
díszpolgárai so-
rába fogadjon.”

  

Úgy fogalmazott: A kitüntetés a családjá-
nak és a kollégáinak is szól. 

Azt kívánja, hogy Gödöllő továbbra is 
olyan emberléptékű, élhető és szerethető 
város legyen, amilyenné nem csak történel-
me, hanem az elmúlt 25-30 év tette. 

Dr. Ángyán József, a díszpolgári címmel 
járó pénzbeli elismerést a gödöllői rászoru-
ló családok javára ajánlotta fel. 

ElismErés Dóczi isTvÁnnAk 
Dr. Gémesi György augusztus 20-án 

Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért elis-
merést adott át Dóczi Istvánnak, elismerve 
60 éves sport- és 40 éves edző pályájának 
eredményeit.

Dóczi istván sportolói és edzői pályafutá-
sával egyaránt Gödöllő hírnevét gyarapítot-
ta. A gödöllői női röplabda-szakosztályban 
végzett kimagasló edzői tevékenységéért, 
az utánpótlás válogatott sikeres csapattá 
kovácsolásáért, ami számos rangos elis-

merést hozott városunk versenyzőinek 
és Gödöllőnek. 

A kitüntetetteket ünnepi műsor kö-
szöntötte, amelyben Benedek krisz-
tina népdalénekes, reményi Anna 
énekművész és Horváth viktor, a 
Szent István Egyetem egykori hallgató-
ja közreműködött. 

A lapzártánk után megtartott au-
gusztus 20-ai ünnepségről a szolgalat.
com-on és lapunk jövő heti számában 
számolunk be, valamint a város hivata-
los Facebook-oldalán (www.facebook.
com/godollovaros) olvashatnak részle-
tes összefoglalót.

(kj)

dr. ángyán józsef
gödöllő város új díszpolgára
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Sokan várták már a hírt:
mcDonald’s Gödöllőn

Újabb eredményes városi pályázat

megÚjult a piaci csarnok 
üvegteteje

A korábbi eredményes pályázatokat 
követően, ismét sikerrel szerepelt 
Gödöllő Város Önkormányzata, ez-
úttal 6.000.000 forintos támogatást 
nyert a Nemzeti Kulturális Alap ál-
tal közzétett, „Műemléképületek 
elválaszthatatlan részét képező 
képzőművészeti alkotások restau-
rálásának támogatására” című pá-
lyázaton.

Ennek keretében a Várkapitányi 
Lakban található faliképek restau-
rálása történik meg, ami kapcsoló-
dik a jelenleg is zajló belső felújítási 
munkákhoz.

Mivel a belső vakolatok nagy 
része elpusztult, ezért kiterjedt fe-
lületen kell új, műemléki vakolatot 
készíteni festő-restaurátor műve-
zetésével. A hamarosan véget érő 
helyreállítás során elkészülnek az 
épület belső épületgépészeti mun-
kái, akadálymentes mosdókat alakí-
tanak ki, valamint sor kerül az ingat-
lan területén belüli közműmunkákra: 
víz-csatorna, gázbevezetés, égés-
termék-elvezetés, fűtés-szellőzés... 
A helyreállítás során elvégzik az 
épület belső épületelektromossági 
munkáit, valamint az ingatlan terü-
letén belüli elektromos munkákat. A 
kivitelezést – közbeszerzési eljárás 
eredményeként – a Belvárosi Építő 
és Szolgáltató Kft. végzi. A munkák 
szeptemberben fejeződnek be.

(j.)

A napokban befejeződik a Gödöllői 
Városi Piac csarnoka üvegtetejének 
cseréje. A július második felében 
megkezdett, nettó 24,9 millió Ft-ba 
kerülő beruházást a Gödöllői Piac 
Kft. saját forrásból, eredménytarta-
léka terhére végeztette el. 

A munkát több ajánlattevő közül 
a Tusor BAU Kft. nyerte el, amely 
nemcsak a legkedvezőbb árajánla-

tot adta, hanem a határidő és ga-
rancia terén is kiváló feltételekkel 
vállalta a feladat elvégzést. A cse-
rére már nagy szükség volt, mert a 
korábbi, rossz állapotú tető a beá-
zásokkal gyakran nehezítette a pia-
con folyó munkát.

Lapzártánk idején az utolsó simí-
tásitok zajlottak.

(k.)

Tovább bővül Gödöl-
lő főterének kínálata: 
a múlt héten a helyé-
re emelték ugyanis a 
Sissi Fagyizó újabb 
egységének épületét.

A fagyizó az önkor-
mányzat által meg-
hirdetett pályázaton 
nyerte el a lehetősé-
get, hogy ilyen irány-
ban is bővítse tevé-
kenységét.

A külön erre a hely-
színre legyártatott 
építményben a megszokott 
termékek lesznek kapha-
tók, és a tervek szerint a 
Belvárosi Napokra (szep-

tember 7-8.) már kinyit-
nak. A fagyizó itt egy kiülős 
résszel is bővül, egészen a 
sakktábláig.    A

A városban már hosszú ide-
je várták ezt az hírt. Nem 
titok, sokan már jó pár évvel 
ezelőtt szerették volna, ha a 
McDonald’s is megérkezik 
Gödöllőre. Időről-időre fel-
röppent a pletyka, a találga-
tás, de azok nem bizonyul-
tak valósnak – eddig.

A Dózsa György úton, 
az egyik saroktelken már 
meg is kezdődött az egyik 
legmodernebb magyaror-
szági McDonald’s étterem 

építése. A megszokott kíná-
lat mellett fontos hangsúlyt 
fektetnek arra, hogy a legki-
válóbb hazai alapanyagok-
ból készüljenek a termékek, 
legyen szó húsról, zöldség-
ről vagy akár a ketchupról.

Hogy meddig kell várni 
az első mekis hamburger 
kiadására Gödöllőn? Nos, 
mint azt megtudtuk, azon 
lesznek, hogy ez minél ha-
marabb, már 2020 elején 
elérhető legyen.             (t.a.)

a várkapitányi lak helyreállításához...

Ilyen érintőképernyős 
rendelési felületek lesznek 

a Gödöllőn épülő étteremben is

SiSSi faGyizó a főtéren iS
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BiztonSáGoSaBB GyaloGoS-
átkeléS a petőfi téren

Új „okos” zebra készült
Elkészült az okos zebra a 
Bajcsy-Zsilinszky utca és a 
Petőfi tér kereszteződésénél. 
A fejlesztést a Generali a Biz-
tonságért Alapítvány  támo-
gatásával végezték el.

Az Safecross Okos Zebra 
rendszer keretében az út két 
szélén (megfelelő távolság-
ban az útpadkától) oszlopo-
kat helyeztek el, az ezekben 
lévő szenzorok érzékelik 
a gyalogosok áthaladását. 
Amikor az érzékelők bekap-
csolnak, egy vezérlő egysé-
gen keresztül jelzést adnak 
az útburkolatba helyezett 
aktív LED lámpáknak, ezzel 
megállásra figyelmeztetve 
a gépjárművezetőket. Ez a 
jelzés kizárólag addig 
tart, ameddig a gyalo-
gos áthalad az úttesten. 
Így a jelzés csak akkor 
lép működésbe, amikor 
az valóban indokolt. A 
rendszer célja, hogy az 
adott gyalogátkelőnél a 
járművezetők számítsa-
nak rá, hogy ha villog a 
LED, akkor gyalogosát-
kelés történik és meg 
kell állniuk. 

A rendszer beüzeme-
lését az ELMÜ végzi el.

(ny.f.)

Befejeződött a közvilágítás korszerűsítése a Szabadság úton, az Ady End-
re sétány és a HÉV-sorompó közötti szakaszon, valamint a Haraszti úton.  

A májusban megkezdett munkák során a két területen a teljes közvilá-
gítás korszerűsítése megtörtént, ami jelentős megtakarítást eredményez a 
város számára. Az oszlopok és a vezetékek cseréjét az ELMŰ, a korszerű, 
energiatakarékos, LED-es lámpatesteket az önkormányzat finanszírozta.

A kivitelezést az ELCO-TECH Kft. végezte.            (k.)

A nyár folyamán elkészült a 
Gödöllői Egyesített Szociá-
lis Intézmény főbejáratának 
akadálymentesítése. 

A munkálatok során az 
Ady Endre sétányon lévő in-
tézmény épületi és kerti be-
járatát átépítették. A lépcső 
egy részén kerekesszékkel 
is kényelmesen használha-
tó, korláttal ellátott rámpát 
alakítottak ki. 

A lépcső átalakítása és 
az akadálymentes felhaj-
tó kiépítésére 11.361.000 
forintot fordított az önkor-
mányzat. 

Az át-
a lakí tás-
hoz szük-
ség volt 
egy elekt-
r o m o s 
szekrény 
á t s z e r e -
l é s é r e 
is, amit 
1.181.000 

forintba került, valamint egy 
az intézmény udvari bejá-
ratának átépítésére is, ami 
2.375.000 forintot igényelt. 

A fejlesztést az önkor-
mányzat saját forrásból 
hajtotta végre, s része egy 
más korábban megkezdett 
folyamatnak. Az első lé-
pés az épület földszintjén 
egy akadálymentes mosdó 
kialakítása volt, a további 
tervekben pedig egy lift ki-
alakítása szerepel.

(db)

Új gyalogosátkelőt alakítanak ki a Petőfi téren a Kossuth 
Lajos utcánál. Az itt lévő, szigettel elválasztott úton eddig is 
folyamatos volt a gyalogos közlekedés, a munkálatok vé-
geztével azonban zebra teszi ezt biztonságosabbá. A szük-
séges megvilágítást az ELMŰ építi ki.                      (k.j.)

AkAdálymentes lett
az eszi főbejárata

Korszerűbb, led-es KözvIláGítás



Közélet2019. augusztus 21. gödöllői szolgálat 5

tájékoztató
Közterületen 
történő 
permetezésről

A VÜSZI Nonprofit Kft. tájékoztatja 
a tisztelt lakosságot, hogy Gödöllő vá-
ros közterületein – az időjárás függ-
vényében – 2019. augusztus 23. és 
szeptember 8. között, napnyugta után 
megtörténik a gesztenyefák permete-
zése.

Felhasználásra kerülő szerek: Di-
milin 25 WP (rovarölő, 0,5 kg/ha), 
Topas 100 EC (gombaölő, 0,5 l/ha), 
Vektafid A (rovarölő, 1 l/ha) 

Élelmezésegészségügyi várakozá-
si idő: 90 nap

Munkaegészségügyi várakozási 
idő: 0 nap

Méhekre veszélyesség: Nem ve-
szélyes 

jól haladnak a
KörforGalom építésI munKálataI
Folyamatosan dolgoznak a Szőlő-Röges-Szent János utcai körforgalom kialakításán. A 
DMRV már levonult a munkaterületről. Jelenleg a szegély- és csapadékvíz elvezető rendszer 
építési munkái folynak. Az önkormányzat megbízásából a Lanzo Kft. közvilágítás kialakí-
tásának mun-
káit végzi. A 
közv i l ág í t ás 
kiépítése mi-
att galylyazási 
munkákat is 
kellett végezni.

A faápolási 
és egyéb nö-
vényvéde lmi 
munkák vá-
rosszerte fo-
l y a m a t o s a n 
zajlanak. Ezek 
mellett szintén 
folyamatos a 
fűnyírás a vá-
ros által kezelt 
területeken.

(db)

Az eredeti terveknek megfelelően haladnak a vasútépítési mun-
kák Gödöllő területén. 

Várhatóan idő-
re, szeptember 
második felére 
elkészül a vas-
útállomásnál ki-
alakított aluljáró, 
ami az egyetemi 
városrészből ve-
zet át a HÉV-ál-
lomáshoz, és az 
ősz folyamán 
átadják a Köztár-
saság úti vasúti 
felüljárót is. Az itt 
folyó munkák mi-
att a Swietelsky 
Vasúttechnika Kft. 
munkaterületen belüli útszűkí-
tést vezetett be, ami fokozott 
figyelmet kíván az erre gépjár-
művel közlekedőktől. 

Az Állomás utca és a Köz-
társaság út közötti ideiglenes 
út Állomás utca felőli szaka-
szán a munkavégzés miatt 
van szükség a korlátozásra, 
ami várhatóan szeptember 
1-jéig marad érvényben.

Jó hír, hogy a Gödöllő–Má-
riabesnyőn létesített Gárdonyi 
Géza és Klapka György utcát 
összekötő ideiglenes terelő 

utat augusztus első hetében már elbontották, a közúti 
forgalom ismét az eredeti állapot szerint zajlik a Klapka 
György utcán, valamint a Gárdonyi Géza utcán keresz-
tül.

(kj.)

Vasútfelújítás lEzÁrÁs!
A Strabag Vasútépítő Kft. tájékoztatása szerint az 

Isaszeg és Gödöllő között vasúti átépítési munkák 
során (a tavalyi évi gyakorlat szerint) az Isaszegi úti 
vasúti átjáró félpályás és teljes lezárásra kerül az 
alábbi időpontokban: 

Félpályás útzár: 2019. szeptember 8., 21:00–
szeptember 9., 1:10

Teljes útzár: 2019. szeptember 9., 1:10–3:10
Félpályás útzár: 2019. szeptember 9., 3:10–szep-

tember 13., 14:00
A teljes útzár időtartama alatt kerülni a Gödöllő - 

Kistarcsa - Nagytarcsa - Isaszeg útvonalon lehet.
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Augusztus 2-án ünnepélyesen átadták a 
Patrónus Házat. A tizenkét autista fiatalnak 
otthont adó intézménybe az ország különbö-
ző településeiről érkeznek a lakók, akik ha-
marosan be is költözhetnek. Az otthon főként 
magántőkéből és részben adományokból 
valósult meg. 

A létesítmény másfél év alatt készült el, s 
az ideköltöző fiatalok szobái mellett többek 
között sószoba, relaxáló és fejlesztő is helyet 
kapott benne. A kert kialakításánál is fontos 
szempont volt, hogy az minél jobban szolgál-
ja a lakók fejlesztését.

A rendezvényen somorjai éva alapító 
és testvére, németh ildikó a Patrónus Ház 
Nonprofit Kft. vezetője, valamint Jádi krisz-
tina intézményvezető beszéltek az otthonról 
és a hamarosan megkezdődő munkáról. 

Somorjai Éva köszönetet mondott minda-
zoknak, akik az egyedülálló kezdeményezés 
mellé álltak, és segítették, hogy felépüljön 

a 340 négyzetméter 
alapterületű, nonprofit 
bentlakásos otthon, ami 
tizenkét fő számára nyújt 
megoldást, életük felnőtt 
szakaszában is. A be-
költözők ellátásáról és 
fejlesztéséről megfelelő 
szakemberek gondos-
kodnak. 

A rendezvényen dr. 
Gémesi György polgár-
mester mondott köszön-
tőt, aki úgy fogalmazott, 
a XXI. században is 
vannak csodák, ennek az ott-
honnak a megvalósulása is egy 
ilyen csoda. Elismeréssel szólt 
Somorjai Éva és Németh Ildikó 
munkájáról, és támogatásáról 
biztosította a további fejlesztése-

ket is. 
Az alapítók ugyanis kö-

vetkező lépésként az otthon 
mellett egy fejlesztő-közpon-
tot szeretnének létrehozni, 
ahol 40-50 fő, megváltozott 
munkaképességű felnőttet 
tudnának foglalkoztatni.

***
A Patrónus Ház támogatására ajánlot-

ták fel annak a jótékony célú koncertnek 
a bevételét, amit a Hetednapi Adventista 
Egyház rendezett a Gödöllői Királyi Kas-
tély lovardájában augusztus 6-án este. 

Az adományokat a relaxációs szoba beren-
dezésére fogják fordítani.

(Az átadásról és a koncertről bővebben 
és több fotóval a szolgalat.com-on olvas-
hatnak.)                 kJ

Sikeresen teljesítette 
terveit a városunkban 
tevékenykedő Első Bu-
dapest–Gödöllői Lions 
Club, amely az elmúlt 
időszakban jelentős tá-
mogatást nyújtott a Gö-
döllői Mentőállomásnak 
és a Gödöllői Egyesített 
Szociális Intézmény 
Nefelejcs Napközi Otthoná-
nak.

A Lions Club 2014 óta folytat aktív mun-
kát Gödöllőn a szociális szférában, s minden 
„Lions évben” kiemelt célokat határoznak 
meg; 2018/19-ben a Nefelejcs Napközi Ott-
hon és a mentőállomás támogatását helyez-
ték előtérbe.

A Nefelejcs Napközi Otthonban már koráb-
ban is végeztek munkákat, pl. kerítés festést, 
most pedig egy belső átjárót alakítottak ki, ami 
összeköti a főépületet a foglalkoztatóval. 

A Gödöllői Mentőállomás részére a Lions 
évzáró rendezvényén adtak át 2 db laptopot 
(elsősegélynyújtás, újraélesztési program-

hoz), 1 db Boscarol Baby 
Tris táskát (mentőautóba), 
1 db ET tubusrögzítőt gyer-
mek részére (mentőautó-
ba) és 1 db egyszer hasz-
nálatos lélegeztető ballont 
(mentőautóba), amiket a 
februárban rendezett jóté-
konysági bál adományaiból 
sikerült beszerezni. 

Hogy miért is fontos a 
laptop a mentősöknek? Nos, ezek is segítik 
a mentőállomás munkatársai által tar-
tott elsősegélynyújtási és újraéleszté-
si oktatások lebonyolítását, amiken 
eddig több mint 200 diák vett részt a 
Premontrei Szent Norbert Gimnázi-
umból, a Török Ignác Gimnáziumból 
és a Gödöllői Református Líceumból. 
Ezekre a Lions Club által támogatott 
oktatásokra nagy az igény és rend-
kívül eredményesek. Szintén nagy 
sikerrel folynak azok a pályaorientá-
ciós beszélgetések, amelyeket a klub 
tagjai tartanak a diákok számára, 

akik így azon személyek beszámolói alapján 
ismerhetnek meg egy-egy szakmát/hivatást, 
akik azt hosszú ideje eredményesen művelik. 

Az Első Budapest–Gödöllői Lions Club 
következő időszakra vonatkozó munkatervé-
ről és támogatási céljairól hamarosan dönt a 
tagság. Aki szeretne munkájukkal alaposab-
ban megismerkedni, az a Belvárosi Napokon 
megteheti, a Civil Utcában ugyanis – első al-
kalommal – ők is bemutatkoznak a nagykö-
zönségnek.

(ny.f.)

Várja lakóit a patrónus ház

Célba értek a lions Club-támogatások
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Nyolcadik alkalommal rendezte 
meg Gödöllő város önkormány-
zata a Nemzetközi Ifjúsági Tábort 
Balatonlellén 2019. július 7-13. 
között, ahol városunkból és test-
vér- és partnertelepüléseiről, tíz 

országból közel száz gyermek ta-
lálkozott és ismerkedett egymás 
kultúrájával, hagyományaival. 
Dunaszerdahelyről (Szlovákia), 
Brandýs nad Labem-Stará Boles-
lavból (Csehország), Csíkszere-
dából (Románia), Zentáról (Szer-
bia), Zywiecből (Lengyelország), 
Forssából (Finnország), Valde-
moróból (Spanyoloroszág) Beit 

Aryeből (Izrael) és Zhanghzouból 
(Kína) érkeztek a fiatalok, hogy 
tovább mélyítsék a különböző 
népek közötti kapcsolatot. A gye-
rekeket az egyhetes program 
során csoportos feladatok, játé-

kok, sportfoglal-
kozások, kirán-
dulások várták. 
Természetesen 
ellátogattak a 
Gödöllői Kirá-
lyi Kastélyba és 
megismerkedtek 
a főváros neve-
zetességeivel is. 
A tábor prog-
ramjának közép-

pontjában 
idén is 
egymás, a 
különböző 
ku l tú rák , 
v a l l á s o k 
megisme-

rése, megértése és elfogadása 
állt, ami sokat segíthet abban, 
hogy a jövőben pozitívan viszo-
nyuljanak egymáshoz és nyitot-
tabban tekintsenek a világra. 
A tábor az Európai Unió Europe 
for Citizens programja „Interna-
tional week on the future of our 
Europe” pályázat 14 615 eurós 
támogatásával valósult meg.

Gödöllői fiatalok is-
merkedtek Izraellel au-
gusztus 4-8 között a 
Gödöllő-Beit Arye/Ofar-
im cserediák program 
keretében. Városunk fi-
ataljait Beit Arye/Ofarim 
polgármestere, Yehuda 
Elboym fogadta a meg-
érkezést követően. 
Az ötnapos program 
során a résztvevők Iz-
rael történelmi, vallási 

és természeti szépségeivel is-
merkedtek. Ellátogattak töb-
bek között Jeruzsálembe, ahol 
megnézték a Szent sír templo-

mot, jártak a Siratófalnál és az 
Olajfák hegyén. Felkeresték 
Nazarethet, ahol többek között 
megtekintették a Mária kútja 
templomot, és az Angyali üd-
vözlet bazilikát, valamint elláto-
gattak a Jordán folyóhoz is. 

A gyerekek mindezek mellett 
sportprogramokon vettek részt, 
és önkéntes munkát is végez-
tek: a hadsereg katonái részé-

re főztek. Ezt 
a munkát vé-
gezni, Izrael-
ben az egyik 
l e g n a g y o b b 
e l i s m e r é s -
nek számít. 
A gyerekeket 
– ahogy a ko-

rábbi években – idén is csalá-
dok látták vendégül nagy szere-
tettel. 
A program Gödöllő Város Ön-
kormányzata, Beit Arye /Ofarim 
önkormányzata és az ELAL tá-
mogatásával valósul meg.

Közel 800 résztvevővel érkeztek ismét Gödöllőre augusztus 12-én az 
Az Europ’Raid  túra résztvevői, akik  Franciaországból, Belgiumból, 
Spanyolországból, az Egyesült Királyságból és Lengyelországból ke-
rekedtek fel, már évek óta városunkat is érintik a húsz országot érintő 
útjuk során.   A túra célja, hogy  iskolai, sport- és orvostechnikai esz-
közöket juttassanak el a  hátrányos helyzetű bosznia-hercegovinai, 
albániai, észak-macedóniai és bulgáriai iskoláknak. 

Határok nélkül – Balatonlellén a jövő naGyKöveteI
fIataloK Izraelben

Europ’raid: ismét Gödöllőn
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Augusztus 15. Nagy-
boldogasszony nap-
ja, amikor Szűz Mária 
halálát és mennybe-
vételét ünnepeljük.
Hagyományosan eh-
hez kapcsolódóan 
tartották meg augusz-
tus 17-18-án a Má-
riabesnyői Nagybol-
dogasszony Bazilika 
főbúcsúját. 
Vasárnap délelőtt a szabadtéri oltárnál 10 órakor Márfi Gyula emeritus 
veszprémi érsek mutatta be az ünnepi szentmisét, amit körmenet zárt. 
(Bővebben, több fotóval a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon)

Vitéz Nagybányai Horthy István 
(1904-1942), Magyarország kor-
mányzó-helyettese halálának 
évfordulója alkalmából megem-
lékezést és koszorúzást tartott 
augusztus 16-án kora este a Gö-
döllői Királyi Kastély parkjában, a 
„Kiskormányzó” szobránál a Tör-
ténelmi Vitézi Rend. A helyszí-
nen dr. vitéz Bucsy László törzs-
kapitány mondott beszédet, majd a részvevők a szobornál koszorúikkal 
tisztelegtek. Gödöllő Város Önkormányzata nevében Gémesi György 
polgármester és Pelyhe József alpolgármester koszorúzott.

nagyBoldogasszony ünnepén 

A Gödöllői Civil Kerekasz-
tal Egyesület a Belvárosi 
napok keretében hagyo-
mányaihoz híven ebben 
az évben is megrendezi 
a civil Utcát szeptember 
7-8–án, szombaton és va-
sárnap 10.00-18.00 órá-
ig, mely ismét a jól bevált 
helyszínen az Alsópark-
ban, a Grassalkovich kas-
téllyal szemközti sétányo-
kon kerül kialakításra.
A civil utcán a civil szerve-
zeteknek lehetőségük van 
● bemutatni tevékenysé-
güket a város lakosainak, 
bevonni őket munkájukba;
● a szervezetek megismer-
hetik egymást, kapcsoló-
dási pontokat alakíthatnak 
ki; 
● kötetlenül találkozhatnak 
és gondolatokat cserélhet-
nek a város polgáraival, 
vezetőivel.
Bár a jelentkezés már elő-
zetesen meghirdetésre ke-

rült, augusztus 23-ig még 
fogadjuk további szerveze-
tek jelentkezését az alábbi 
elérhetőségen. Ameny-
nyiben lehetőségük van 
rá, a szervezésben idén is 
nagy segítséget jelent a 
kitelepüléshez szükséges 
eszközök (sátor, asztalok, 
székek) önerőből való biz-
tosítása!
A civil Utcán az elmúlt 
évek gyakorlata szerint a 
szervezetek nagy része 
szombaton szokott részt 
venni, de idén külön öröm-
mel fogadjuk, ha minél 
többen  vasárnap is tudják 
vállalni a kitelepülést, kér-
jük ezt is előre jelezni!

Jelentkezés és további in-
formáció:
kecskés Judit, civil refe-
rens 
Email: 
kecskesj.civil@gmail.com
Tel.: +36 20 508 3802

emlékezés a kiskormányzóra

civil utca
2019. szeptember 7-8., szombat és vasárnap, 

10:00-18:00, Gödöllő, alsópark
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Több mint hetven progra-
mot foglal magába idén 
a GödöllŐsz Fesztivál. A 
nagyszabású kulturális rendez-
vénysorozat szeptember 6-án 
este a Gödöllői Szimfonikus Ze-
nekar Európai népek táncai című 
koncertje nyitja meg a Gödöllői 

Királyi Kastély Lovardájában, és 
november 30-án a Művészetek 
Házában, Molnár Ferenc két szín-
művének, az Ibolya és az Egy, 
kettő három című egyfelvonáso-
sának bemutatója zárja.  E három 
hónap folyamán számtalan kon-
cert, kiállítás, színházi előadás 
várja az érdeklődőket, javarészt 
a gödöllői művészeti közösségek 
közreműködésével. 
A GödöllŐsz Fesztivál egyik ki-
emelt eseménye lesz a Nagy Sán-
dor kiállítás, amellyel szeptember 
14-én a GIM-ház, október 12-én 
pedig a Gödöllői Városi Múzeum 
tiszteleg gödöllői művész születé-
sének 150. évfordulója alkalmá-
ból. 
A rendezvénysorozat részeként 

kerül sor szeptember 20-án Gö-
döllő történelmi képeskönyv má-
sodik, bővített kiadásának bemu-
tatójára. Az Országos Könyvtári 
Napok rendezvénye-
inek sorában mutat-
ják be nemes Péter, 
Amerigo Totról szóló 
könyvét, valamint az 
irodalomkedvelők ta-
lálkozhatnak többek 
között Lackfi János 
költővel és Berg Ju-
dit íróval. 
A képzőművészetet 
kedvelők is külön-
legességekre szá-
míthatnak: a már említett Nagy 
Sándor-kiállítás mellett Vadász 
Endre festőművész emléke előtt 
tisztelgünk.  
A színházrajongók számára sok 
izgalmat tartogat példá-
ul a Színházak Éjszakája 
szeptember 21-én, amikor 
Hegedűs Gyulára emléke-
zünk.
A GödöllŐsz ez alaklom-
mal is több színvonalas 
zenei eseményt foglal 
magába: Így a Nemzet-
közi Hárfafesztivált, ami 
a hangszer legnagyobb 
művészeit hozza el Gödöl-

lőre, a Liszt Fesztivált, valamint 
az Ars Sacra Fesztivált, amelyen 
a városunkban élő előadók kon-
certjei várják a közönséget. 

Mindez persze csak ízelítő, a több 
mint hetven kulturális esemény-
ből. A GödöllŐsz Fesztivál prog-
ramjáról lapunk folyamatosan tá-
jékoztatja az olvasókat.         (k.j.)

Közeleg a 

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA
Hittel és szerelemmel

Charlotte-nak elegáns 
menyasszonyi ruhabutikja 
van az alabamai Birming-
hamben. Különleges te-
hetsége van ahhoz, hogy 
menyasszonyokat öltöz-
tessen fel a nagy napra. És 
ezt őszinte szenvedéllyel 
teszi. Ám a saját esküvői 
ruhájával valahogy nincs 
ideje foglalkozni, hiába kö-
zeledik a nagy nap. Az es-
küvői előkészületek azonban nem 
csak nála, hanem vőlegényénél, 
Timnél is mindig háttérbe szorulnak. 
Mi ez? Talán intő jel?
A sors furcsa játéka, hogy amikor 
Charlotte egy árverésen megvásá-
rol egy ütött-kopott ládát, abban egy 
régi menyasszonyi ruhára bukkan. 
A ruha vadonatújnak látszik, csupa 
csillogó selyem és gyöngy, kézzel 
varrt, a fazonja időtálló. De honnan 
származik? Ki viselte? Ki forrasz-
totta le a zárat, ki dugta egy katona 
dögcéduláját a kis erszénybe, ami 
mellette feküdt? Ki hagyta a pincé-
ben egy tízéves kislány számára? 
És ki a lila mellényes titokzatos férfi, 
aki azt állítja, hogy a ruhát „megvál-
tották”?
Charlotte a ruha történetét kutatja, 

keresi, ki lehet az új 
menyasszony, aki 
viselhetné… De a 
történet önálló életre 
kel, ahogy megisme-
ri a lányokat, akik a 
ruhát viselték. 1912-
ből Emilyt. 1939-ből 
Mary Grace-t. 1968-
ból Hillaryt. Mind-
hármuk története 
tele van ígéretekkel, 

fájdalommal és sorsszerűséggel. 
És mind valami páratlant osztanak 
meg, hiszen a gyönyörű százéves 
ruhába aranyszállal beleszőtték az 
igazságot…
Igazság, titkok, kérdések. Szerelem 
a múltban és a jelenben. Charlotte 
nem is sejti, hogy a láda mennyi 
titkot rejt! Ám nagyot téved az, aki 
azt gondolja, hogy ez a történet egy 
szokásos romantikus regény. Char-
lotte és a különleges ruha megnyit-
ja a múlt kapuját és bemutatja egy 
letűnt kor szellemiségét. Mindezek 
mellett az olvasó egy különleges, 
a bátorság és a hit erejéről szóló 
könyvet tart a kezében. 
(Rachel Hauck:Négy menyasszony. 
Egy ruha.)

(ny.f.)

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 kedvez-
mény a bizonyítvány felmutatása mellett, egyszeri alkalommal vehető 
igénybe.
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2018-ban alapították meg és ad-
ták át először az OPUS KLASSIK 
német zenei díjat, amelynek ala-
pítói között megtalálhatók lemez- 
és zeneműkiadók, a függetlenek 
szervezete, valamint fesztivá-
lintendánsok. A legjobbakat 24 
kategóriában díjazzák, a jelöltek 

között a gödöllői Baráth Emőke 
kiemelt helyen szerepel, hiszen 
három díjra is esélyes.
A kiváló operaénekest  „Az év 
énekesnője”, „Az év fiatal művé-

sze” és „Az év szólistája” kategó-
riában is jelölték a Voglio Cantar 
című, Barbara Strozzi darabjai-
ra fókuszáló lemezéért, amely a 
Gramofon áprilisi listájának élére 
került. 
Az énekesnő az Ombra mai fu 
című albumon is közreműködik, 

ez a lemez szintén több kategóriá-
ban várományosa a díjnak. 
A díjátadó október 13-án lesz a 
berlini Konzerthausban.

(Forrás: Papageno)

2020. január 1-jé-
től Horvátország 
tölti be az Európai 
Unió Tanácsának 
soros elnöki szere-
pét, februártól pe-
dig Rijeka (Fiume) 
és Opatija (Abbá-
zia) egy éven át 
Európa Kulturális 
Fővárosa lesz.
Ennek egyik nyitó rendezvénye-
ként július 14-én Opatijában, az 
Angol parkban található felújított 
múzeum épületében nyílt meg 
czédly mónika Erzsébet király-
né emlékkiállítása, tizennégy 
Erzsébet királyné ruha rekonst-
rukciót, és két Andrássy Gyula 

ruha rekonstrukciót csodálhat 
meg a közönség. 
A kiállítás külön érdekesség-
ként is szolgált a helyieknek, 
mivel eddig csak feltételezték, 
hogy Erzsébet királyné járt Ab-
báziában. A kiállítás kapcsán 
Pálinkás zita Patrícia törté-

nész külön kutatást 
is végzett, aminek 
eredményeként ki-
derült, hogy a király-
né - ha csak átutazó-
ban is - de valójában 
megfordult a város-
ban.
ivo Dujmic, Opatija 
polgármestere nagy 
örömmel köszöntöt-
te a kiállítást.

Gémesi György, Gödöllő pol-
gármestere a megnyitón el-
mondta, hogy Bad Ischl mind-
két település testvérvárosa és 
annak polgármestere, Hannes 
Heide egyfajta hídként segítette 
a megvalósulást. 

A kiállítás tíz hónapon át, a jövő 
év áprilisáig lesz látható, mely-
nek létrejöttét Optaija önkor-
manyzata, Gödöllő Város ön-
kormányzata, a Gödöllői Királyi 
Kastély, a D’Elia Szalon és ma-
gánszemélyek támogatták.
A megnyitón és az azt követő 
ruhabemutatón közel ezer em-
ber vett részt.

Gödöllő opatijában, Európa Kulturális Fővárosában

opus KlassiK: Három díjra is 
jElöltéK barátH EmőKét

Fotó: Raffay Zsófia
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Gyűrődések a levendulá-
ban 

Vendégszereplésen zywiecben

A krakkói művészeti fesztiválon 
vendégeskedett a Gödöllői Városi 
Vegyeskar. A Pechan Kornél által 
vezetett kórus ellátogatott lengyel 
testvérvárosunkban Zywiecbe is, 

ahol szintén koncertet 
adtak. A fellépések mel-
lett lengyel barátaink 
kellemes időtöltésről is 
gondoskodtak: a kórus 
tagjait többek között 
városismereti túrát te-
hettek Zywiecben, va-
lamint hajókirándulást 

tehettek a Visztulán és ellátogattak 
a wieliczkai sóbányába is. 
Az út kiváló lehetőséget adott mind 
a kulturális, mind a baráti kapcsola-
tok fejlesztésére. 

Valahol Európában, Gödöllő főtErén

Augusztus 17-én és 18-
án, szombaton és va-
sárnap a Gödöllői Fiatal 
Művészek Egyesületének 
előadásában mutatták be 
minden idők egyik legsike-
resebb hazai musicaljét, a 
Valahol Európábant, mely-
nek alapjául Radványi 
Géza 1947-ben készült, 
világsikert aratott filmje 
szolgált.
Az előadás különlegességét az 
adta, hogy szabadtéren, egy szo-

katlan színházi térben, Gödöllő fő-
terén játszódik, ahol most először 
volt látható színházi előadás. 
A műsorban 32 gödöllői és kör-
nyékbeli gyermek szerepel, akiket 
közel 20 felnőtt 
szereplő egészít 
ki. Az előadást 
rendezte dr. Hor-
váth Zoltán.
A musical, aminek 
alapjául Radványi 
Géza 1947-ben 
készült, világsi-
kert aratott filmje 

szolgált, a II. világháború idején 
játszódik. Az Állami Javítóintézet 
bombázását átvészelő fiúk próbál-

ják túlélni a háború 
viszontagságait. 
A fiúk csapatuk-
ba veszik a fiatal 
kisfiút, Kuksit is. 
Időközben egy-
re több gyerekkel 
találkoznak. Vala-
honnan előbukkan-
nak, kimásznak, 
megmenekülnek, 
világgá szaladnak. 
Menekülnek az 
öldöklés elől, egy 
kegyetlen világból, 
ami csaknem fel-
nőtté változtatta 
őket. Félnek, gyű-
lölnek, de szeretet-
re vágynak, és nem 

bíznak senkiben. Rájönnek, hogy 
csak együtt vészelhetik át ezt az 
időszakot.
Több fotó: szolgalat.com, face-
book.com/godollovaros
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GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

konteXtus
temesi apol és 

ÚJszászi tÜNDe 
textilművészek kiállítása

A kiállítás a két fiatal textilter-
vező művész munkáin keresztül a kortárs textiltervezés tenden-
ciáira, megközelítési módjaira, a különböző művészeti területek, 
képző-és iparművészet összefonódására, átjárhatóságára fóku-
szál. Temesi Apol és Újszászi Tünde textilművészek alkotásaiban 
újragondolt vagy újrafelhasznált anyagok jelennek meg, új kontex-
tusba helyezve. Újszászi Tünde különböző formájúra hajtogatott 
papírelemekből, fényvisszaverő csíkokból alkot képzőművészeti 
installációkat, míg Temesi Apol textilipari gyapjú hulladékok újra-

gondolásával hoz létre alkalmazott felületeket. 

tel/fax: 06 28 419 660 • email: gimhaz@invitel.hu • www.gimhaz.hu

Városunk egyik sokak által 
várt rendezvénye a Belvárosi 
Napok, ami idén is valameny-
nyi korosztálynak kellemes 
kikapcsolódást ígér. Szep-
tember 7-én és 8-án többek 
között Halász Judit, az Anna 
and the Barbies, az Asphalt 
Horsemen és Fenyő Miklós 
várja majd a közönséget. 

A Belvárosi Napok idén is igazi 
kulturális kavalkád lesz, ahol 
bőséges kínálat lesz zenéből, 
színházi produkciókból, sport- 
és táncbemutatókból. A ko-
rábbi évek hagyományait foly-
tatva, ismét lesz Folk Udvar, 
ahol a népi játékokkal lehet 

ismerkedni, s 
a nagyszín-
padi koncer-
tek mellett a 
szombaton a 
NoVo stage-en 
is egymást vál-
ják majd a fel-
lépők. 
A kétnapos 
r e n d e z v é n y 
kulturális prog-
r a m j a i n a k 
egyik helyszí-
ne a Magyar 
Teátrum Szín-
házi Sátor, 
ahol szomba-
ton 11 órától 
Mikó István, 
Herrer Pál és 
Szabó Anikó előadásában a 
Folytassa Svejk! című előa-
dást láthatják, vasárnap pe-
dig, szintén 11 
órától Szabó Ba-
lázs (gitár, ének) 
és Vecsei H. 
Miklós főszerep-
lésével a Szívár-
nyék: Pilinszky 
János két han-
gon című pro-
dukcióját mutat-
ják be. Ide várja 
a közönséget 

a Club Színház is, valamint 
koncertek, könyvbemutató és 
gyermek előadások színesítik 
a kínálatot.  Mindezek mellett 

a szervezők idén is várják a 
játékoskedvű színházrajon-
gókat a népszerű Magyar 
Teátrumi KVÍZ játékra.
(A Belvárosi napok rész-
letes programja a www.
szolgalat.com-on az ese-
mények rovatban.)

Belváros Napok 
kikapcsolódás miNdeN korosztályNak 
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Július közepén, ünnepélyes ke-
retek között a Testne-
velési Egyetem éves 
diplomaosztóján ve-
hette át szörényi 
istván, a GEAC atlé-
tika-szakosztályának 
rúdugró mesteredző-
je a Magyar Edzők 
Társasága által min-
den évben odaítélt 
Edzői Életmű díjat.
Az elismerést az ösz-

szes sportágat figyelembe véve 
azok a 60 év feletti edzők kap-
ják, akik egy életen át a saját 
sportágukban maradandót alkot-
tak, színvonalas és eredményes 
munkát végeztek. A díj 2015-ös 
életre hívása óta hazánkban 
összesen 19-en vehették át ezt 
az elismerést, közéjük csatlako-
zott most a gödöllői szakember.
A rúdugrók edzője meghatódva 
köszönte meg a sok gratulációt 
és hozzáfűzte: „Nem volt hiába-
való, hogy végig kitartott az atlé-
tika és az edzői munka szeretete 
mellett.” 
(Fotó: Facebook.com)            -li-

szűk elit tAgjA lett A gödöllői rúdugró edző

átvette életműdíját szörényi István

A norvégiai Kvam-Lilleham-
merben rendezték meg az 
idei mountainbike Euró-
pa-bajnokságot, amelyen 
Gödöllői KTM Team Hun-
gary két versenyzője, sze-
keres viktória (bal oldali 
képen) és medgyes Gábor 
(jobb oldali képen) is rajthoz 
állt.

Az Eb idei helyszíne télen 

főként a síversenyek és prog-
ramok miatt híres, de évente 
rendeznek ezen az igen köves, 
gyökeres – a hegyeken kopár – 
technikás környéken számos ke-
rékpár versenyt is. A 7-13 fokos, 
nyárhoz képest hidegnek mond-
ható időjárásban megrendezett 
verseny nehézségét jelzi, hogy 
például a 75 kilométeres távot 
teljesítő master férfi kategória 
mezőnyének befutóját több mint 
négy órára várták a rajtidőpont-
hoz képest. A gödöllőiek közül 
Szekeres Viktória a negyedik, 
míg Medgyes Gábor a 10. helyen 

ért célba saját kategóriájában. -tt-
(Fotó: Szekeres Viktória)

kerékpársport – MountAinbike európA-bAjnokság

szekeres viktória az élmezőnyben

Igen eredményes au-
gusztus második hét-
végéjét  tudhat maga 
mögött a Gödöllői 
RC strandröplabda 
szakosztályának pá-
rosa, a vecsey Fan-
ni (a képen jobbra), 
Vasvári Zsófia duó, 
akik a Lupa-tónál ren-
dezett felnőtt FIVB 
World Tour-sorozaton 
a kilencedik, míg az 
ugyan itt megrende-
zett U18-as korosz-

tályos MEVZA-tornán (Közép 
Európa Liga) a második helyen 
végzett.

Az egy csillagos minősítésű 
World Tour-sorozathoz tartozó 
világranglista pontszerző felnőtt 
versenyen egyedüli magyar pá-
rosként jutott tovább csoportjából 
a hölgyeknél a Vecsey-Vasvári 
duó, ami végül a végállomást je-
lentette a számukra, miután a ne-
gyeddöntőbe jutásért egy japán 
párossal már nem bírtak. Vecsey 
Fanniék a kilencedik helyen vé-

geztek ezzel.
Párhuzamosan a felnőtt ranglista 
versennyel szintén a Lupa-tónál 
rendezték meg az U18-as kor-
csoport számára a MEVZA-tornát 
(Közép-európai Liga), ahol egé-
szen a döntőig menetelt a gödöl-
lői páros. A fináléban egy szlovén 
párossal kerültek össze Fanniék 
és ugyan 1-0-ra vezettek, a nagy 
meleg és a sűrű program okozta 
fáradtság (kilenc meccset kellett 
lejátszani a már említett World 
Tour-sorozat párharcaival együtt) 
végül kibabrált velük, 2-1-re nyert 
a szlovén páros.
További gödöllői érdekeltségű 
eredmények: grcvolley.hu oldalon 
(fotó: www.hunvolley.hu)         -tl-

strAndröplAbdA – neMzetközi versenyek hAzAi környezetben

mevza ezüstérmes a vecsey fanni, vasvári zsófia duó
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Kiválóan szerepeltek a gödöllői 
atléták a július végén, immáron 
124. alkalommal megrendezett 
atlétikai országos bajnokságon, 
valamint az augusztus elején 
megtartott összetett ob-n, illetve 
a szuperliga versenyen. A remek-
lő gödöllői különítmény összesen 
öt arany-, három ezüst- és kettő 
bronzéremet szerzett.

Az egyéni ob-n aranyéremnek 
örülhetett simonváros csanád 
(a bal felső képen edzőjével, 
SZörényi Istvánnal) rúdugrásban, 
aki 510 cm-es ugrással nyert, 
nádházy Evelin (középső képen 
edzőjével Karakas Ferencnével)  
400 méter síkfutásban, aki 53,06 

mp-es idővel ért célba, valamint 
renner luca, aki a magasugrás 
női mezőnyében diadalmasko-
dott 181 cm-es ugrással.
Ezüstérmet szerzett a versenyen 
200 m-en nádházy Evelin, vala-
mint Pápai márton 800 méteren, 
míg a dobogó harmadik fokára 
állhatott fel remek teljesítményt 
követően répási Petra, aki 100 
m gáton, 13,51-es idővel lett 
bronzérmes.
További értékes eredmények kö-
zött kell megemlíteni Bézsenyi 
Gergely szereplését, aki 100 
méteren (10.83mp) is és 200 mé-
teren (21.75) is 5. helyet szerzett. 
Pápai márton 1500 méteren ért 

célba ötödikként, 3:54.95 perces 
idővel. mihály Ádám rúdugrás-
ban ezúttal 450 centiméterig jutva 
lett a hatodik helyezett.  A Takács 
Ákos, Deák-nagy marcell, Pá-
pai márton, Bézsenyi Gergely 
összeállítású 4x400 méteres vál-
tó 4. helyet szerzett. A sportolók 
edzői: karakas Józsefné Hasz-
nos Jutka, Farkas roland, De-
utsch Péter, szörényi istván és 
kovács Gábor krisztián. 

Az összetett atlétikai bajnoksá-
gon a férfi felnőtt és junior tízpró-
ba megmérettetésen és a Szuper 
Liga sorozat 1500 méteres távján 
örülhettünk érmeknek. Tízpróbá-
ban az élete utolsó felnőtt ver-
senyén rajthoz álló háromszoros 
olimpikon zsivoczky-Pandel At-
tila legyőzhetetlennek bizonyult, 
a dobogó második és 
harmadik fokát viszont 
kibérelték a gödöllőiek. 
Ezüstérmes lett a fel-
nőttek között a tavalyi 
bajnok kriszt Botond 
(6323 ponttal), míg 
bronzéremnek örülhe-
tett Tóth zsombor. 
A harmadik gödöllői, 
kemenes Ákos a ha-
todik helyen végzett, 

így hármuk eredménye a fel-
nőtt csapatversenyben bajnoki 
címet eredményezett! (Képen 
balról jobbra Kriszt Botond, Tóth 
Zsombor és Kemenes Ákos, fotó: 
Kriszt Balázs) Mindhármuk edző-
je: Zsivoczky-Pandel Attila. A ju-
nioroknál a rúdugrásban U18-as 
Európa-bajnoki döntős mihály 
Ádám nyakába került az aranyé-
rem, aki 6334 pontot szerezve 
lett első. A bajnok edzői: szöré-
nyi istván, körmendy katalin 
és máté Alpár.
Az összetett ob alatt Szuper Liga 
versenyszámokat is rendeztek, 
ahol a GEAC-os Pápai márton, a 
már megszokott kiváló hajrájának 
is köszönhetően megnyerte a 
férfi 1500 métert. Az ideje 3:49.85 
perc, ami idei legjobb eredmé-
nyének számít.          -kb-

AtlétikA – egyéni és összetett országos bAjnokság

Kiválóan szerepeltek a GeaC atlétái

Beragadt a Gödöllői SK lab-
darúgó csapata az idénykez-
detnél, miután előbb a Magyar 
Kupa selejtezőjében maradt 
alul a Vecsés ellen és esett ki, 
majd az elmúlt hétvégén, a me-
gyei I. osztályú bajnokság első 
játéknapján a Veresegyház el-
len kapott ki hazai pályán 1-0-
ra.

nenad Pozder együttese nagy 
reményekkel várta a 2019/2020-
as szezont, tehette ezt joggal, 
hiszen az előző bajnoki 
szezonban a megyei I. 
osztályban ezüstérmes 
lett a csapat. A bajnok-
ság első fordulója előtt 
jó főpróbának ígérkezett 
a Magyar Kupa Pest me-
gyei ágán a legjobb hat 
közé jutásért a Vecsés 
FC elleni hazai derbi, de 
a 0-0-s végeredményt 
követő büntető párbaj-
ból a vendégek jöttek ki 
győztesen.
Az elmúlt hétvégén már 
bajnoki pontokért lép-
tek pályára a csapatok, 

a Gödöllő ellenfele a nyáron a 
megye kettőből feljutó Veres-
egyház VSK volt. Az újonc igen-
csak meglepte a tavalyi ezüs-
térmest agresszív játékával, 
amely ellen nem volt ellenszere 
a hazaiaknak. Az első félidőben 
gólt szerző vendégek örülhettek 
a három pontnak.
A Gödöllő a következő forduló-
ban a Pilisi LK vendége lesz.
Pest megyei i. osztály, 1. for-
duló: Gödöllői SK – Veresegy-
ház VSK 0-1 (0-1)          -ll-

lAbdArúgás – vereség Az idénykezdeten

Kupabúcsú és pontatlan bajnoki nyitány

A GSK őszi hazai programja:
2019. szeptember 1., vasárnap 16:30: 

Gödöllői SK – Törteli KSK
2019. szeptember 14., szombat 16:00: 

Gödöllői SK – Tököl VSE
2019. szeptember 28., szombat 16:00: 

Gödöllői SK – Nagykőrösi Kinizsi SE
2019. október 12., szombat 15:00: 

Gödöllői SK – Maglódi TC
2019. október 26., szombat 13:30: 

Gödöllői SK – VS Dunakeszi
2019. november 2., szombat

13:30: Gödöllői SK – Szentendre VSE
2019. november 16., szombat 13:00: 

Gödöllői SK – Nagykáta SE
(Helyszín: Táncsics Mihály úti Sport-

centrum, őszi menetrend: www.mlsz.hu)

Jó úton halad Tokió felé a Gé-
mesi csanád, szilágyi Áron, 
szatmári András, Decsi 
Tamás alkotta magyar férfi 
kardcsapat, akik a hazai ren-
dezésű, júliusi olimpiai kvalifi-
kációs világbajnokságon elért 
második hellyel újabb fontos 
pontokat gyűjtöttek.

Az eddig lebonyolított egy 
kvalifikációs világkupa, a 
kontinens-bajnokságok és a 
vb után a listavezető Dél-Ko-
rea (232 pont) mögött Ma-
gyarország a második (192 
p.), míg a harmadik helyen 

Olaszország csapata áll (184 
p.) jelenleg. Az olimpiáig még 
négy világkupa versenyt ren-
deznek: Algír (novemberben), 
Varsó (2020 február), Padova 
és Budapest (mindkettő 2020 
márciusában) után zárul a 
kvalifikáció. Az öt vk-verseny 
leggyengébb eredményét 
minden nemzet törölheti a 
ranglistáról, az így kialakult 
rangsor alapján az első négy 
nemzet vehet majd részt a 
2020-as nyári játékokon. A to-
vábbi rangsorból minden föld-
résznek jár egy-egy indulási 
kvóta.        -tl-  

vívás – rAnglistA A világbAjnoki ezüst után

jó úton tokió felé a férfi kardcsapat
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Kutyáknál megszokhattuk már, 
hogy emésztési zavarok ese-
tén gyakran „legelnek” füvet a 
kertben, vagy séta közben. Ke-
vesen tudják azonban, hogy a 
cicák is szívesen élnek ezzel a 
megoldással, ha gyomorbán-
talmakkal küzdenek. 

A lakásban tartott macskák a 
legtöbb esetben nem jutnak 
hozzá ehhez a természetes 
táplálékkiegészítőhöz, hiszen 
sok macskatartó nem veszi fi-
gyelembe ennek fontosságát. 
A fűevés márpedig hasznos, 

hiszen amellett, hogy gazdag 
ásványi anyagokban és vita-
minokban, a benne lévő ter-
mészetes rostok is nélkülözhe-
tetlenek kedvencünk számára. 
Persze nem csak a táplálkozás 
szempontjából bír nagy jelen-
tőséggel cicánk életében, az 

emésztésben, valamint a tisz-
tálkodás során lenyelt szőrszá-
lak természetes kiürítésében is 
segíti kedvencünket. 
Amennyiben macskánk nem 
kijárós, úgy érdemes beszerez-
nünk kisállatkereskedésből egy 

csomag macskafüvet, melyet 
egész évben könnyedén nevel-
hetünk a lakásban, akár a szek-
rény tetején is. Vannak olyan 
cicák, akik eleinte nem mutat-
nak érdeklődést a macskafű 
irányába. Őket érdemes 
kézből megkínálni pár 
zsenge szállal. Ez kicsit 
időigényes program is 
lehet, de ebben az eset-

ben mindenképp helytálló 
a mondás, miszerint a tü-
relem rózsát terem. Jelen 
helyzetben a rózsa most 
kedvencünk emésztésének 

támogatását, egészségének 
biztosítását jelenti.
A citromfű illatáért rajonganak 
a minitigrisek, valamint szíve-
sen rágcsálják is azt, ez pedig 
a szájhigiéniájuk fontos eleme 
lehet a mindennapokban.
A macskamenta és a macs-
kagyökér hatására cicánk virá-
gos jókedvre derülhet. Ezeket 
a növényeket akkor érdemes 
bevetnünk, ha úgy véljük, 
macskánk ellustult, nem mozog 
eleget. Amellett, hogy a cicák 
imádják a mentát, az egereket 
távol tartja, így mindenképp 
hasznos a tartása. 
Cicatartással kapcsolatos fel-
szereléseket és kiegészítőket, 
valamint prémium tápjainkat 
keresse üzletünkben (2100 Gö-
döllő, Kenyérgyári u. 2.) vala-
mint webáruházunkban (www.
vetashop.hu).

Örömmel tudatjuk, hogy a 
gödöllői Pálmaház Kertészet 
és Herbárium már 4 éve várja 
kedves látogatóit és vásárló-
it. légy részese az ünneplés-
nek 2019. augusztus 31-én és 
szeptember 1-jén! szeretettel 
hívunk, hogy velünk ünne-
peld ezt a jeles eseményt.

Élményekben gazdag, sok-
színű családi hétvégével sze-
retnénk kedveskedni Neked és 
családodnak, ahol nem csak a 
felnőttek, hanem a gyerekek is 
jól érzik majd magukat. Szom-
bat reggel 9 órától egészen 
este 6-ig, vasárnap reggel 9 
órától délután 4-ig várunk tite-
ket ingyenes programjainkra.
A kisebbeknek népi játékokkal, 
körhintával, kalandparkkal, arc-
festéssel és kabalakő készítés-
sel szeretnénk örömet okozni. 
Amíg a gyerekek felhőtlenül 
szórakoznak, a felnőttek kü-
lönböző gasztronómiai progra-
mokkal tölthetik a napjukat.
Ebédidőben beizzítjuk a Me-
diterrán mintakertünkben a 

grillsütőnket. Grillhúsokkal, grill 
zöldségekkel és sajtokkal vár-
juk kedves vendégeinket. Grill 
ételeink a Fűszerész egyedi és 
különleges fűszerkeverékeivel 
készülnek.

9-16 óra között minden kedves 
látogató vendégünk lesz egy 
csésze ízletes Herbárium teá-
ra, egy különleges ízű házi ké-
szítésű szörpre, valamint egy 
egészségvédő homoktövislére. 

Ezenkívül herbáriumunk ter-
mékeivel is lesz lehetőséged 
megismerkedni.
Ha megtaláltad kedvenc, sze-
retett növényed, akkor készíts 
vele egy SZELFI-T, és posztolj 
a Pálmaház Kertészet Face-
book-oldalra. Hidd el megéri, 
hiszen a legtöbb like-ot kapó 
fotó tulajdonosa 10.000Ft-os 
ajándékutalványban részesül.

Megéri tehát ellátogatni hoz-
zánk, garantáltan jól fogod ma-
gad érezni családoddal együtt 
nálunk! Változatos programok, 
óriási kedvezmények és ki-
hagyhatatlan akciók várnak.

Cím: 2100 Gödöllő, Martino-
vics Ignác u. 2/a.
nyitva tartás: hétfő-szombat 
8-18, vasárnap 9-16 
Mobil: 06 (20)-415-0063
e-mail: info@palmahazkerte-
szet.hu
www.palmahazkerteszet.hu

facebook.com/palmahazker-
teszet

nöVények, amiket cicánk imádni fog

négy éVes a pálmaház kertészet és herBárium családi 
hétVége kicsiknek és nagyoknak
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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

öcsi: Fiatal kan, játékos, emberba-
rát, a szukákkal jól kijön.

kagi: 3 éves kan. Nagy mozgás- 
igényű, területét védi. Gyerekbarát, 
szukákkal jól elvan.

A szokásosnál korábban, már 
lassan egy hónapja elindultak 
Afrikába a fehér gólyák.
Márton András, a dömösi ma-
dármentő állomás tulajdonosa 
és vezetője szerint ennek oka 
a szeszélyes, évszakokat meg-
hazudtoló időjárás, a fészkek 
ennek következtében bekövet-
kezett tönkremenetele, a fiókák 
pusztulása lehet.
A gólyáknak idén sajnos nagyon 
rossz évük volt, a szélsőséges 
időjárás megtizedelte őket. A 

bekamerázott bogyiszlói fé-
szekben májusban öt fióka is el-
pusztult a hideg és az esőzések 
következtében, de a gemenci 
fészek kisgólyái sem maradtak 
életben.
Bár sok gólya még itthon van, 
számos, hazánkból, illetve Ke-
let-Európából vonuló példány 
már a Boszporusznál jár, majd 
onnan indul tovább Afrika felé. A 
többségük ott telel át, de akad-
nak, melyek Izraelben marad-
nak a téli hónapokra.

Hogyan képzelje el a vonulást a 
földi halandó?
Nagyon egyszerűen. A fiókák 
többsége már júliusban kirepült 
a fészekből, s bár visszatért 
oda, és a szülők még napokon 
át élelmet hordtak nekik. A kicsik 
fejlettségüknek megfelelően el-
kezdenek “szárnyalni”, ilyenkor 
magukhoz vonzzák társaikat, 
majd kisebb-nagyobb csapatok-
ba verődve, a gólyaösztönnek 
megfelelően útnak indultak. Ők 
lassabban haladnak – hiszen 

először vonulnak -, mint a szü-
lők. A költőpárok mindig később 
“rajtolnak”, de jó időjárási körül-
mények között akár napi 400 
kilométert is képesek repülni. 
Amikor a kicsik kirepülnek és 
már nem térnek vissza a fészek-
be, a szülők vesznek egy nagy 
levegőt, és önállóan kezdik meg 
a vonulást. Mintha azt monda-
nák egymásnak: pajtás, jövőre 
majd találkozunk ugyanitt.

(sokszinuvidek)

bundás: Nagy testű, jámbor, já-
tékos, szeretnivaló energiabomba. 
Nem szökős.

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

idén a szoKásosnál jóval Korábban ElindultaK tElElni a GólyáK

turul 
GÖDÖLLŐI

állatkórház
(Gödöllő, Szabadság út 21. 

a HÉV-fordulónál)

állatpatika

Hétvégén is nyitva  
tartó ügyelet

9.00–19.00

tel: 06-30-943-9898
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PArTnErséGi EGYEzTETés
(munkaközi tájékoztatás)

Gödöllő Város településrendezési eszközeinek
módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy elkészült Gödöllő vá-
ros településrendezési eszközei – településszerkezeti terv és helyi 

építési szabályzat – módosításának tervezete.
A tervezetek megtekinthetők az önkormányzat honlapján (godollo.hu), 
valamint nyomtatásban a Gödöllő, Petőfi Sándor tér 4-6. szám alatt 
található ügyfélszolgálaton a Főépítészi Iroda ügyfélfogadási idejében 

(szerdánként 8.00-16.30-ig).
A tervezetekkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat írásban 
2019. szeptember 4-ig adhatják meg Gödöllő város főépítészének 

címezve
postai úton: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda (2100 
Gödöllő, Szabadság tér 6.) vagy e-mailen: foepitesz@godollo.hu.
Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezés-

re kerülő lAkossÁGi FórUmon is, amely
2019. AUGUszTUs 27-én 17 órAkor kerül megtartásra a Városi 

Könyvtárban (2100 Gödöllő, Dózsa György út 8.).
Dr. Gémesi György polgármester

GÖDÖLLŐ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
 VEZETŐJÉNEK KÖZLEMÉNYE

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. 
§ (1) bekezdésében foglalt jogkörömben megállapítom, hogy 

Gödöllő településen 

Polgármesterjelölt állításához 300 fő

1. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 31 fő
2. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 30 fő
3. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 29 fő
4. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 26 fő
5. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 27 fő
6. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 19 fő
7. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 24 fő
8. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 24 fő
9. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 29 fő
10. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 21 fő

választópolgár ajánlása szükséges.

A központi névjegyzék 2019. augusztus 7. napi adatai alapján 
Gödöllő településen a választópolgárok száma 25.521 fő.

Tájékoztatom továbbá a tisztelt lakosságot, hogy a Nemzeti 
Választási Bizottság 183/2019. számú határozata alapján Gö-
döllőn az alábbi települési nemzetiségi önkormányzati válasz-

tásokat tűzte ki 2019. október 13. napjára:

OrvOsi ügyelet
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

gyógyszertári ügyelet
Augusztus 19-25.: 

Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Augusztus 26-szeptember 1.: 

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

Gödöllő, 2019. augusztus 8.

Dr. Kiss Árpád sk. HVI vezetője
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kiADó lAkÁsokAT kErEsünk 
A szEnT isTvÁn EGYETEm 

nEmzETkÖzi HAllGATói szÁmÁrA

A város lakói jártukban-keltükben többször találkozhattak már 
a városunkban élő és itt tanuló külföldi diákokkal. Jelenleg 

közel 1300 külföldi tanul a Szent István Egyetemen.

Szeptembertől a felsőbb éves hallgatók egy része 
Gödöllőn szeretne lakást bérelni. 

Az angolul jól beszélő, az egyetem által garantáltan 
megbízható háttérrel érkező hallgatókkal való kapcsolat hasz-

nos lehet többek között a nyelvtanulás szempontjából is. 
A Szent István Egyetem ezúton is keres hosszabb távra kiadó 

szobákat és lakásokat nemzetközi diákjai 
számára általában 1-3 évre. 

Kiadó lakás ajánlatokkal jelentkezni lehet a következő email 
címen: international@szie.hu.
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inGATlAn
+ Központban gyorsan birtok-
ba vehető 3.emeleti, két és 
félszobás erkélyes lakás el-
adó! Iár. 28.9MFt! Tel: 20/539-
1988
+ Bontandó házat vagy építé-
si telket vennék Gödöllőn! Tel: 
20/944-7025
+ Szadán, tárolóval össze-
érő, CSOK-képes, minőségi 
új építésű, egyszintes, iker-
ház központban, n+3 szobá-
val, 450m2-es telekkel eladó! 
Irányár: 43Mft. Tel: 20/772-
2429 
+ Új építésű csok képes iker-
ház Gödöllőn, egyszintes 
nagy telekkel eladó! Irány-

ár: 45,9Mft Tel: 20/804-2102 
www.godolloihaz.hu 
+ Gödöllőn, Kampis téren 
nagyméretű teremgarázs ki-
adó! Bérleti díj: 18.000.-ft/hó. 
Tel: 20/944-7025
+ Gödöllő keresett részén új 
építésű, extra energiatakaré-
kos n+3 szobás lakás dupla 
kocsibeállóval eladó! Irányár: 
47Mft Tel: 20/772-2429
+ Központban 82m2-es sor-
ház, udvari beállóval, N+3szo-
bával jó állapotban eladó! Iár: 
43.5MFt!! Tel: 20/539-1988
+ Gödöllő központi részén, 
130m2-es stabil kockaház 
577m2-es telekkel eladó! Tel: 
20/944-7025

+ Egyetemi parkerdő mellett 
eladó n+3 szobás, garázsos 
sorház közel HÉV, vasútállo-
máshoz! Irányár: 52MFt Tel: 
20/804-2102
+ Központban, 4.emeleti, 
55m2-es, két szobás felújítan-
dó lakás SÜRGŐSEN eladó! 
Iár: 23.75MFt! Tel: 20/539-
1988
+ Gödöllőn, központhoz közel 
120m2-es, Csok-képes iker-
házi lakás garázzsal eladó! 
Irányár: 49,9Mft Tel.: 20/772-
2429
+ Eladó lakást keresek köz-
pontban! Tel: 20/944-7025 
+ Gödöllőn, központban 
750m2-es széles telken ösz-
szközműves, felújítandó tég-
laház eladó! Irányár: 40MFt! 
Tel: 20/539-1988
+ Sürgősen eladó egy családi 
ház telekkel. 120 nm felújítan-
dó ház, 1100 nm telek. Irány-
ár: 30M Ft. Érd: 06-30-475-
2266 
+ Gödöllőn az Irtványban 
1500 nm-es, bekerített te-
lek gyümölcsfákkal, szőlővel, 
málnással, 12 nm-es faházzal 
eladó. Iár: 2 millió Ft. Érd: 06-
30-858-6229, 06-30-362-2270 

+ Tulajdonostól eladó, gyorsan 
birtokba vehető, Gödöllő bel-
városában, Paál László utcai 
lakótelepen 2.em. 2 szobás 

lakás +1 félszoba 
külön bejárattal. 

57nm-es, csendes, erkélyes, 
szomszéd felé szigetelt, par-
kettás új nyílászárókkal, gáz-
konvektorral, villanybojlerrel, 
nagy zárható pincerésszel, 
CSOK-képes. Iár: 29,5M Ft. 
06-30-330-6873 
+ Eladó Gödöllőn a blahai 
dombon egy déli fekvésű, te-
tőteres, téglából épült, szige-
telt kúria, mely áll amerikai 
konyhás, teraszkapcsolatos 
nappali+ 3szoba 1500nm-es 
telken rendezett kerttel, ri-
asztóval, öntözőrendszerrel 
felszerelve csodálatos pano-
rámával. I.á.: 65 mFt 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi 
részén egy 2szintes, 2gene-
rációs, 4szobás, 2konyhás, 
2fürdőszobás családi ház fel-
újítva, új tetővel, melléképüle-
tekkel 773nm-es telken. I.á.: 
48 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhe-
gyi úton egy 2,5 szobás, ösz-
szkomfortos, teljesen felújított 
lakóház nagy méretű garázs-
zsal, 2300nm-es telken. I.á.: 
45 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Ambrus 
közben egy 1,5 szobás, felújí-

tott, 4. emeleti öröklakás. I.á.: 
26,5 mFt. 06-20-919-4870
+ Eladó 2,5 szobás felújítandó 
családi ház Gödöllőn a Rad-
nóti Miklós utcában. I.á.: 27 
mFt 0620-919-4870
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+ 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 igény-
be vehető az ingatlanra. E.á.: 
48,9 mFt/db 0620-919-4870
+ Eladó most épülő, földszin-
tes ikerházak Gödöllőn a Lá-
zár Vilmos és a Gerle utcában, 
hitelre és CSOK-ra alkalmas. 
I.á.: 52,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet 
Királyné körúton egy 2,5 szo-
bás, téglából épült, erkélyes, 
3. emeleti öröklakás konvek-
toros fűtéssel. I.á.: 29,5 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai 
dombon egy 2 helyrajzi szá-
mon lévő, 2200nm-es telken 
lakóház udvar megjelölésű 
ingatlan, mely áll nappali+ 
2szoba összkomfortból. I.á.: 
42 mFt 0620-919-4870

AlBérlET kiADó
+ Kiadó Szilasligeten egy 1,5 
szobás, bútorozott lakás a 
HÉV-től 2 percre. Érd: 06-20-
944-2705
+ Kiadó Gödöllőn egy 73nm-
es luxus, most épült, nappa-
li+2szobás, erkélyes lakás 
185.000 Ft/hó + rezsi össze-
gért. Érdeklődni: 0620-919-
4870
+ TESCO mellett 3 szoba + 
nappalis kertes családi ház 
kiadó július 10-től. 200.000 Ft 
+ rezsi + 2 havi kaució. Érd: 
06-70-779-8529
+ Gödöllő – Palotakerten al-
bérlet kiadó hosszútávra. Bő-
vebb tájékoztatás 18.00 után 
a 06-30-916-3701 telefonon. 
+ Kiadó Gödöllőn a Szt. János 
utcában 60 nm-es, 1. emele-
ti lakás + garázs. Tel: 06-30-
9519-619 
+ Gödöllő központjában a 
Petőfi téren kiadó egy telje-
sen felújított, klimatizált lakás 
ipari légcserélővel, napkollek-
torral, riasztóval. Három szo-
ba külön bejárattal, nappali, 
konyha, két galéria, előszoba, 
fürdőszoba, WC, mosókony-
ha, 40nm terasz alatta fedett 
parkolóval, 2000nm-nél több 
hátsó udvarral. Bérleti díj: 
250.000,-Ft (+rezsi) +3havi 
kaució. 06-20-3433-930 

üzlET, iroDA, GArÁzs
+ Utcára nyíló üzlethelyiség 

kiadó egyéni mérőórákkal a 
gödöllői Szent János utcai 
Szolgáltatóházban. Tel: 06-
30-513-6490
+ FODRÁSZ kollégákat ke-
resünk felújított üzletünkbe 
Gödöllőre a Szent János ut-
cai Szolgáltatóházba kedvező 
feltételekkel! Tel: 06-30-513-
6490 
+ Üzlethelyiség kiadó a Rem-
sey körúton a Spar mögött! 
Tel.:0630-9349-817 

ÁllÁs
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BE-
TEGÁPOLÓT keresünk Kere-
pesen nappali munkára (reg-
gel 8 órától este kb 19 óráig) 
heti több alkalomra, hosszabb 
távon. Érd: 06-30-577-9661
+ Munkaidő pótlékkal egy és 
több műszakos munkarendbe 
műanyag feldolgozó gödöl-
lői kft. felvesz BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT, RAKTÁ-
ROST, SZERSZÁMKÉSZÍ-
TŐT, KARBANTARTÓT és 
FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁL-
LÍTÓT. Nyugdíjasokat is szí-
vesen fogadunk. Érd: 06-20-
9423-112, www.plastexpress.
hu 
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzéri-
ába kiemelt fizetéssel PIZZA 
FUTÁRT, PULTOS LÁNYT, 
PIZZA SZAKÁCSOT, ill. a Csí-
kos ABC-be BOLTI ELADÓT 
felveszünk. SZÁLLÁST BIZ-
TOSÍTUNK! Tel: 06-70-772-
7850 vagy személyesen a 
helyszínen! 
+ 19 éve működő műhelyünk-
be kollégákat keresünk AUTÓ-
SZERELŐ, illetve betanított 
SEGÉDMUNKÁS munkakör-
be! Bejelentett 8 órás állás, 
bérezés megegyezés szerint! 
Jelentkezni a +3630-4666-
930-as telefonszámon, illetve 
a papgumi@invitel.hu e-mail 
címen lehet. 
+ UDVAROS-KARBANTAR-
TÓT keresünk részmunkaidő-
re. Nyugdíjas jelentkezését is 
várjuk. Érd: 06-20-917-4555
+ ANTEA Kft. temető üzemel-
tetéshez munkatársat keres 
csapatába. Jelentkezés a 
nagytarcsai vagy a csömö-
ri temetőben személyesen 
vagy a +36(30)6386848 szá-
mon lehetséges. Önéletrajzot 
office@antea.hu címre kérjük 
küldeni. 

szolGÁlTATÁs
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSO-
LÁS 50 nyelven, anyanyelvi, 
diplomás, gyakorlott szakfor-
dítókkal! Kedvezményes árak. 
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, 

Körösfői u. 2. Tel.: 06-20-556-
2653, 06-20-543-1775, e-ma-
il: info@ili.hu, ili.godollo@
gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza 
most rám! Fakivágás, sövény-
vágás, bozótirtás, fűnyírás, fű-
kaszálás. Füvesítés, gyepfel-
újítás, vegyszeres gyomirtás. 
Rotációs kapálás. Gyepszel-
lőztetés. Metszés, faültetés. 

Ágak, levelek elszállítása. 
Ereszcsatorna tisztítás. Kert 
takarítás. Gépi permetezés. 
Kerítésfestés. Kerti tavak tisz-
títása. 06-30-747-6090 
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, 
munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Irodák: Gödöllő, Szada. 
Tel: 30/592-1856, 30/508-
1380, 28/784-752 
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+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszo-
bák, régi fűtési rendszerek, 
vízvezetékek felújítása. CIR-
KÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, 
KONVEKTOROK karbantartá-
sa felújítása, javítása. Tel: 06-
20-9527-289, 06-28-476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉPES problé-
mája van? Hívjon bizalommal, 
házhoz megyek. Számítógép 

szerelés, rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás garan-
ciával. Hétvégén is! Tel: 06-
30-333-9201 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Ta-
más 06-70-502-5620
+ KUTYÁUL ÉRZED MAGAD 
ÉS ELEGED VAN BELŐLE? 
Betegségednek lelki okai 
vannak, melyeket oldani le-

het. Szeretnéd 
visszanyerni az 
uralmat életed 
felett? Gyere 
el Te is egy ke-
zelésemre! Be-
tegségek lelki 
okait oldom 4 év 
tapasztalatával 
Gödöllőn. Továb-
bi infót, vélemé-
nyeket a www.
The taGodo l l o .
hu oldalamon ta-
lálsz. A kezelés 
ára 9900 Ft. Ga-
rantálom Neked, 
hogy a végén 
elégedetten tá-
vozol. Ellenkező 
esetben ingyen 
adom. Élj keve-
sebb stresszel 
hosszabb ide-
ig! Adsz esélyt 
magadnak? Ha 
igen, KÉRJ IDŐ-

PONTOT MOST: 06-20-367-
4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖL-
TÖZTETÉSE, lomtalanítás. 
Pianínó-, páncélszekrény 
szállítás. Hétvégén is. NEER 
TEHER 06-70-648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS 
falbontás nélkül. Ázások cső-
törések megszüntetése. Vé-

cék tartályok csapok szifonok 
cseréje. Csatorna kamerázás. 
VÍZSZERELÉS. 06-20-491-
5089
+ APOLLO AMBULANCE 
SERVICE Kft. Vállalunk sze-
mélyre szabott személy-
szállítást a nap 24 órájában. 
Szakrendelésre, CT, MRI, 
vizsgálatokra, kórházba, illet-
ve onnan haza, családi ese-
ményre, gyászszertartásra, 
stb. Tel: 06-70-7702-338
+ VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZE-
RES KERESÉSE – javítása, 
kamerás csatornavizsgálat. 
Vízvezeték cseréje lakásban 
és udvaron, ásással is. 06-70-
544-4050
+ Azonnali kezdéssel vállalok 
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitele-
zéssel, KŐMŰVES MUNKÁT, 
BURKOLÁST, VÍZSZERE-
LÉST, TETŐJAVÍTÁST! Tel: 
06-70-361-9679 
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, 
BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény 
esetén LOMTALANÍTÁS, TA-
KARÍTÁS, ABLAKTISZTÍTÁS. 
Hétvégén és ünnepnapokon 
is. Tel: 06-70-621-6291 
+ TETŐFEDÉS Régi és új te-
tők javítása, tetőszerkezeti 
munkák, tetőfedés, ácsmun-
ka, bádogos munka, eresz-
csatorna, Lindab tetőfedés, 
lécezés, fóliázás, ereszdesz-
kák, madárdeszkák festése, 
palajavítások, kúpcserép le-
kenése, leszögelése. Bár-
milyen kisebb javításokat is 
vállalok. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény! Érdeklődni: 06-
30-526-8532 

EGészséG, TEsTÁPolÁs
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, 
szemölcs, bőrkeményedés, 
vastag benőtt gombás köröm 
kezelése, ápolása. Talpmasz-
százs. Óvakodjon a feketén 
dolgozó házaló kontároktól! 
30 év szakmai háttér. Bárándi 
József 06-20-532-7275

okTATÁs
+ Kezdő I. Kineziológia tanfo-
lyam indul Gödöllőn aug.31.-
szept.1. II. Tanulási képes-
ségek fejlesztése: szept.6-8. 
Pedagógusoknak 20% ked-
vezmény. Előzetes jelentke-
zés: Barna Krisztina 06-20-
323-1856. 
+ Nehéz a matematika? Szí-
vesen segítek! Felső tago-
zatos diákok korrepetálását, 
felvételire való felkészítését 
vállalom. Nyugdíjas matema-
tika szakos tanár. 06-30-990-
6634 
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ADÁs-véTEl
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia 
szakbecsüs díjtalan kiszállás-
sal vásárol antik bútorokat, fest-
ményeket, órákat, mindenféle 
szobrokat, vitrin dísztárgyakat, 
ezüstöt (hibás és hiányos dara-
bokat is), régi pénzeket, köny-
veket, bizsukat és ékszereket, 
borostyánt, mindenféle régisé-
get és HAGYATÉKOT. Legma-
gasabb áron vásárolunk első 
vevőként! Tel: 70/942-0806, 
20/465-1961 
+ Vásárolnék 60 cm széles bel-
téri ajtót bontásból is! És össze-
csukható vendég-ágyat jó álla-

potban. Tel: 06-30-8965-735
 
 
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden tí-
pusú gépjárműhöz szaküzle-
tünkben vagy kiszállítással. 
Szolgáltatásaink: beszerelés, 
bevizsgálás, töltés-mérés, 
szaktanácsadás. Minőségi ak-
kuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa 
Gy. út 50. (Temetővel szemben) 
06-30-536-4300, 28/611-728 
www.akkugodollo.hu 
+ Első tulajdonostól eladó egy 
2003-as Suzuki WagonR 1.3-as 
klímás autó. A kocsiban sok a 

kilométer (324.000), 
használtam. Éppen ezért 
figyeltem rá, amit kellett 
és kért, mindent megka-
pott. Érd: 06-30-9482-694

EGYéB
+ MÉZET közvetlenül a ter-
melőtől, a Ludányi Méhé-
szetből! Akác-, Virág-, Hárs-, 
Gesztenye-, Repce krém-, 
Lépesméz, Propolisz, Virág-
por kapható. 3kg fölött házhoz 
szállítjuk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTAT-

LAN, OMME zárszalagos 
mézet közvetlenül a terme-
lőtől! Repce, Akác-, Hárs-, 
Akác-hárs-, Napraforgóméz. 
720ml-es csavaros tetejű be-
főttes üveget cserébe elfoga-
dok. Házhoz szállítás. Szabó 
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 
28/417-913 

dolgozzon 
lakásához közel!

ÚjsáG, 
szórólap 

terjesztésére 

keresek 
munkájára 

igényes személyt. 
Gödöllői lakost! 

a munka végez-
hető iskola, 

nyugdíj illetve 
munka mellett is. 

jelentkezés: 
06/20 495-24-20
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BEKüLDÉSI HATÁRIDŐ:
2019. AUGUszTUs 27.

megfejtés: Idézet Szilágyi Domokos: Új kenyér 
című verséből 

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utal-
ványát nyerte: 
Hajnal Éva, Szabó Anna
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utal-
ványát nyerte: 
Nagy Vince, Csarnó György
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalvá-
nyát nyerte: 
Haraszti Adrián
A városi mozi ajándékát nyerte: 
Deme Istvánné, Hadi Béláné
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte: 
Oláh Krisztián, Tóth Dóra 
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nye-
reménysorsoláson való részvételhez elengedhetet-
len, hogy – akár postai úton, akár e-mailen küldik 
be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai 
címüket is adják meg!


