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dr. ángyán józsef
Hagyományosan idén is államalapító Szent István királyunk ünnepén, 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 augusztus 20-án kora este, az Erzsébet Királyné Szálloda dísztermében került sor, ahol dr. Ángyán
József dr. Gémesi György polgármestertől
vehette át az elismerő címmel járó oklevelet és
aranygyűrűt. A kitüntetéssel a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, majd annak jogutódján, a
Szent István Egyetemen végzett magas szintű
felsőoktatási, oktatásfejlesztési és tudományos
munkáját, a mezőgazdaságtudományi- és mezőgazdaság kutatói tevékenységében nyújtott
kimagasló szakmai eredményeit, továbbá a vidékfejlesztésért tett erőfeszítéseit, példaértékű
szakmai helytállását ismerte el a képviselő-testület.
(folytatás a 2. oldalon)

Fotó: Tatár Attila

gödöllő új
díszpolgára
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dr. ángyán józsef

Gödöllő város új díszpolgára
Úgy fogalmazott: A kitüntetés a családjának és a kollégáinak is szól.
Azt kívánja, hogy Gödöllő továbbra is
olyan emberléptékű, élhető és szerethető
város legyen, amilyenné nem csak történelme, hanem az elmúlt 25-30 év tette.
Dr. Ángyán József, a díszpolgári címmel
járó pénzbeli elismerést a gödöllői rászoruló családok javára ajánlotta fel.
Elismerés Dóczi Istvánnak
Dr. Gémesi György augusztus 20-án
Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért elismerést adott át Dóczi Istvánnak, elismerve
60 éves sport- és 40 éves edző pályájának
eredményeit.
Dóczi István sportolói és edzői pályafutásával egyaránt Gödöllő hírnevét gyarapította. A gödöllői női röplabda-szakosztályban
végzett kimagasló edzői tevékenységéért,
az utánpótlás válogatott sikeres csapattá
kovácsolásáért, ami számos rangos elismerést hozott városunk versenyzőinek
és Gödöllőnek.
A kitüntetetteket ünnepi műsor köszöntötte, amelyben Benedek Krisztina népdalénekes, Reményi Anna
énekművész és Horváth Viktor, a
Szent István Egyetem egykori hallgatója közreműködött.
A lapzártánk után megtartott augusztus 20-ai ünnepségről a szolgalat.
com-on és lapunk jövő heti számában
számolunk be, valamint a város hivatalos Facebook-oldalán (www.facebook.
com/godollovaros) olvashatnak részletes összefoglalót.
(kj)

Fotók: Tatár Attila

(folytatás
az 1. oldalról)
Az ünnepségen dr.
Gémesi György mondott köszöntőt, aki úgy
fogalmazott: Ángyán
József
személyében
olyasvalaki kapja a Gödöllő Város Díszpolgára
kintüntető címet, aki hite
szerint vállalja az értékrendjét, nem hajlandó
megalkudni, és akinek a
gerince nem hajlik, csak
törik. Teljesítménye, a
GMO-mentesség kapcsán végzett munkája
erre érdemessé teszi.
Dr. Ángyán József
agrármérnök, mezőgazdasági kutató-szakmérnök, egyetemi tanár,
intézetigazgató, az MTA
doktora,
2006-2014
között országgyűlési képviselő,
2010–2012 között a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti ügyekért
felelős államtitkára volt.
A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1977-ben szerzett okleveles
agrármérnöki diplomát. Két évvel
később mezőgazdaság-tudományi
egyetemi doktori címet és mezőgazdasági kutató szakmérnöki diplomát
szerzett. 1993-tól a mezőgazdaság-tudomány kandidátusa, 1998ban a környezettudományok területén habilitált. 2007-ben megkapta az
MTA doktora címet.
Munkahelyei a Gödöllői Agrártudományi Egyetemhez, majd annak
jogutódjához, a Szent István Egyetemhez
kötik, ahol 1999-ben kapott egyetemi tanári
kinevezést. Felsőoktatási, oktatásfejlesztési, tudományos tevékenysége keretében
1990-ben munkatársaival az agrár-felsőoktatásban elsőként kezdeményezte okleveles környezetgazdálkodási agrármérnöki
egyetemi szak kidolgozását és indítását.
1991-1996 között a Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet alapító igazgatóhelyetteseként, majd annak igazgatójaként tevékenykedett. Vezetésével az egyetem tíz új
tanszéket alapított.
Közreműködött a kormányzat földbirtok-szabályozási rendszer tervének kidolgozásában, a Nemzeti Vidékstratégia és
annak végrehajtását szolgáló Darányi-terv
elkészítésében.

Dr.
Ángyán
József
megköszönve
az
elismerést kijelentette: „Annál
nagyobb
elismerés számomra nem lehet,
mint, hogy az a
közösség, ahová közel fél évszázada tartozom, méltónak
talál arra, hogy
díszpolgárai sorába fogadjon.”
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Újabb eredményes városi pályázat Sokan várták már a hírt:

A Várkapitányi Lak helyreállításához...

A korábbi eredményes pályázatokat
követően, ismét sikerrel szerepelt
Gödöllő Város Önkormányzata, ezúttal 6.000.000 forintos támogatást
nyert a Nemzeti Kulturális Alap által közzétett, „Műemléképületek
elválaszthatatlan részét képező
képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására” című pályázaton.
Ennek keretében a Várkapitányi
Lakban található faliképek restaurálása történik meg, ami kapcsolódik a jelenleg is zajló belső felújítási
munkákhoz.

Mivel a belső vakolatok nagy
része elpusztult, ezért kiterjedt felületen kell új, műemléki vakolatot
készíteni festő-restaurátor művezetésével. A hamarosan véget érő
helyreállítás során elkészülnek az
épület belső épületgépészeti munkái, akadálymentes mosdókat alakítanak ki, valamint sor kerül az ingatlan területén belüli közműmunkákra:
víz-csatorna, gázbevezetés, égéstermék-elvezetés, fűtés-szellőzés...
A helyreállítás során elvégzik az
épület belső épületelektromossági
munkáit, valamint az ingatlan területén belüli elektromos munkákat. A
kivitelezést – közbeszerzési eljárás
eredményeként – a Belvárosi Építő
és Szolgáltató Kft. végzi. A munkák
szeptemberben fejeződnek be.
(j.)

McDonald’s Gödöllőn
A városban már hosszú ideje várták ezt az hírt. Nem
titok, sokan már jó pár évvel
ezelőtt szerették volna, ha a
McDonald’s is megérkezik
Gödöllőre. Időről-időre felröppent a pletyka, a találgatás, de azok nem bizonyultak valósnak – eddig.
A Dózsa György úton,
az egyik saroktelken már
meg is kezdődött az egyik
legmodernebb magyarországi McDonald’s étterem

építése. A megszokott kínálat mellett fontos hangsúlyt
fektetnek arra, hogy a legkiválóbb hazai alapanyagokból készüljenek a termékek,
legyen szó húsról, zöldségről vagy akár a ketchupról.
Hogy meddig kell várni
az első mekis hamburger
kiadására Gödöllőn? Nos,
mint azt megtudtuk, azon
lesznek, hogy ez minél hamarabb, már 2020 elején
elérhető legyen.
(t.a.)

Ilyen érintőképernyős
rendelési felületek lesznek
a Gödöllőn épülő étteremben is

Sissi fagyizó a főtéren is

Megújult a piaci csarnok
üvegteteje
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, eredménytartaléka 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 garancia terén is kiváló feltételekkel
vállalta a feladat elvégzést. A cserére már nagy szükség volt, mert a
korábbi, rossz állapotú tető a beázásokkal gyakran nehezítette a piacon folyó munkát.
Lapzártánk idején az utolsó simí- Tovább bővül Gödöltásitok zajlottak.
lő főterének kínálata:
(k.) a múlt héten a helyére emelték ugyanis a
Sissi Fagyizó újabb
egységének épületét.
A fagyizó az önkormányzat által meghirdetett
pályázaton
nyerte el a lehetőséget, hogy ilyen irányban is bővítse tevékenységét.
A külön erre a helyszínre
legyártatott
építményben a megszokott
termékek lesznek kaphatók, és a tervek szerint a
Belvárosi Napokra (szep-

tember 7-8.) már kinyitnak. A fagyizó itt egy kiülős
résszel is bővül, egészen a
sakktábláig.		
A
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új „okos” zebra készült
Elkészült az okos zebra a
Bajcsy-Zsilinszky utca és a
Petőfi tér kereszteződésénél.
A fejlesztést a Generali a Biztonságért Alapítvány támogatásával végezték el.
Az Safecross Okos Zebra
rendszer keretében az út két
szélén (megfelelő távolságban az útpadkától) oszlopokat helyeztek el, az ezekben
lévő szenzorok érzékelik
a gyalogosok áthaladását.
Amikor az érzékelők bekapcsolnak, egy vezérlő egységen keresztül jelzést adnak
az útburkolatba helyezett
aktív LED lámpáknak, ezzel
megállásra
figyelmeztetve
a gépjárművezetőket. Ez a
jelzés kizárólag addig
tart, ameddig a gyalogos áthalad az úttesten.
Így a jelzés csak akkor
lép működésbe, amikor
az valóban indokolt. A
rendszer célja, hogy az
adott gyalogátkelőnél a
járművezetők számítsanak rá, hogy ha villog a
LED, akkor gyalogosátkelés történik és meg
kell állniuk.
A rendszer beüzemelését az ELMÜ végzi el.
(ny.f.)

Korszerűbb, led-es közvilágítás

Befejeződött a közvilágítás korszerűsítése a Szabadság úton, az Ady Endre sétány és a HÉV-sorompó közötti szakaszon, valamint a Haraszti úton.
A májusban megkezdett munkák során a két területen a teljes közvilágítás 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.)

Biztonságosabb gyalogosátkelés a petőfi téren

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 végeztével azonban zebra teszi ezt biztonságosabbá. A szükséges megvilágítást az ELMŰ építi ki.
(k.j.)

Akadálymentes lett
az eszi főbejárata
A nyár folyamán elkészült a
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény főbejáratának
akadálymentesítése.
A munkálatok során az
Ady Endre sétányon lévő intézmény épületi és kerti bejáratát átépítették. A lépcső
egy részén kerekesszékkel
is kényelmesen használható, korláttal ellátott rámpát
alakítottak ki.
A lépcső átalakítása és
az akadálymentes felhajtó kiépítésére 11.361.000
forintot fordított az önkormányzat.
Az átalakításhoz szükség volt
egy elektr o m o s
szekrény
átszerelésére
is,
amit
1.181.000

forintba került, valamint egy
az intézmény udvari bejáratának átépítésére is, ami
2.375.000 forintot igényelt.
A fejlesztést az önkormányzat saját forrásból
hajtotta végre, s része egy
más korábban megkezdett
folyamatnak. Az első lépés az épület földszintjén
egy akadálymentes mosdó
kialakítása volt, a további
tervekben pedig egy lift kialakítása szerepel.
(db)
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Vasútfelújítás
Az eredeti terveknek megfelelően haladnak a vasútépítési munkák Gödöllő területén.
Várhatóan időre, szeptember
második felére
elkészül a vasútállomásnál kialakított aluljáró,
ami az egyetemi
városrészből vezet át a HÉV-állomáshoz, és az
ősz
folyamán
átadják a Köztársaság úti vasúti
felüljárót is. Az itt
folyó munkák miatt a Swietelsky
Vasúttechnika Kft.
munkaterületen belüli útszűkítést vezetett be, ami fokozott
figyelmet kíván az erre gépjárművel közlekedőktől.
Az Állomás utca és a Köztársaság út közötti ideiglenes
út Állomás utca felőli szakaszán a munkavégzés miatt
van szükség a korlátozásra,
ami várhatóan szeptember
1-jéig marad érvényben.

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–szeptember 13., 14:00
A teljes útzár időtartama alatt kerülni a Gödöllő Kistarcsa - Nagytarcsa - Isaszeg útvonalon lehet.

utat augusztus első hetében már elbontották, a közúti
forgalom ismét az eredeti állapot szerint zajlik a Klapka
György utcán, valamint a Gárdonyi Géza utcán keresztül.
(kj.)

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

Tájékoztató
közterületen
történő
permetezésről
A VÜSZI Nonprofit Kft. tájékoztatja
a tisztelt lakosságot, hogy Gödöllő város közterületein – az időjárás függvényében – 2019. augusztus 23. és
szeptember 8. között, napnyugta után
megtörténik a gesztenyefák permetezése.
Felhasználásra kerülő szerek: Dimilin 25 WP (rovarölő, 0,5 kg/ha),
Topas 100 EC (gombaölő, 0,5 l/ha),
Vektafid A (rovarölő, 1 l/ha)
Élelmezésegészségügyi várakozási idő: 90 nap
Munkaegészségügyi
várakozási
idő: 0 nap
Méhekre veszélyesség: Nem veszélyes

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 kialakításának munkáit végzi. A
közvilágítás
kiépítése miatt galylyazási
munkákat
is
kellett végezni.
A faápolási
és egyéb növényvédelmi
munkák
városszerte folyamatosan
zajlanak. Ezek
mellett szintén
folyamatos a
fűnyírás a város által kezelt
területeken.
(db)
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Várja lakóit a patrónus ház
Augusztus 2-án ünnepélyesen átadták a
Patrónus Házat. A tizenkét autista fiatalnak
otthont adó intézménybe az ország különböző településeiről érkeznek a lakók, akik hamarosan 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 szolgálja a lakók fejlesztését.
A rendezvényen Somorjai Éva alapító
és testvére, Németh Ildikó a Patrónus Ház
Nonprofit Kft. vezetője, valamint Jádi Krisztina intézményvezető beszéltek az otthonról
és a hamarosan megkezdődő munkáról.
Somorjai Éva köszönetet mondott mindazoknak, 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 beköltözők ellátásáról és
fejlesztéséről megfelelő
szakemberek gondoskodnak.
A rendezvényen dr.
Gémesi György polgármester mondott köszöntőt, aki úgy fogalmazott,
a XXI. században is
vannak csodák, ennek az otthonnak a megvalósulása is egy
ilyen csoda. Elismeréssel szólt
Somorjai Éva és Németh Ildikó
munkájáról, és támogatásáról
biztosította a további fejlesztéseket is.
Az alapítók ugyanis következő lépésként az otthon
mellett egy fejlesztő-központot szeretnének létrehozni,
ahol 40-50 fő, megváltozott
munkaképességű felnőttet
tudnának foglalkoztatni.
***
A Patrónus Ház támogatására ajánlották fel annak a jótékony célú koncertnek
a bevételét, amit a Hetednapi Adventista
Egyház rendezett a Gödöllői Királyi Kastély lovardájában augusztus 6-án este.

Az adományokat a relaxációs szoba berendezésére fogják fordítani.
(Az átadásról és a koncertről bővebben
és több fotóval a szolgalat.com-on olvashatnak.)			
KJ

Célba értek a lions club-támogatások
Sikeresen
teljesítette
terveit a városunkban
tevékenykedő Első Budapest–Gödöllői Lions
Club, amely az elmúlt
időszakban jelentős támogatást nyújtott a Gödöllői Mentőállomásnak
és a Gödöllői Egyesített
Szociális
Intézmény
Nefelejcs Napközi Otthonának.
A Lions Club 2014 óta folytat aktív munkát Gödöllőn a szociális szférában, s minden
„Lions évben” kiemelt célokat határoznak
meg; 2018/19-ben a Nefelejcs Napközi Otthon és a mentőállomás támogatását helyezték előtérbe.
A Nefelejcs Napközi Otthonban már korábban 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 gyermek részére (mentőautóba) és 1 db egyszer használatos lélegeztető ballont
(mentőautóba), amiket a
februárban rendezett jótékonysági bál adományaiból
sikerült beszerezni.
Hogy miért is fontos a
laptop a mentősöknek? Nos, ezek is segítik
a mentőállomás munkatársai által tartott elsősegélynyújtási és újraélesztési oktatások lebonyolítását, amiken
eddig több mint 200 diák vett részt a
Premontrei Szent Norbert Gimnáziumból, a Török Ignác Gimnáziumból
és a Gödöllői Református Líceumból.
Ezekre a Lions Club által támogatott
oktatásokra nagy az igény és rendkívül eredményesek. Szintén nagy
sikerrel folynak azok a pályaorientációs 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 munkatervéről és támogatási céljairól hamarosan dönt a
tagság. Aki szeretne munkájukkal alaposabban megismerkedni, az a Belvárosi Napokon
megteheti, a Civil Utcában ugyanis – első alkalommal – ők is bemutatkoznak a nagyközönségnek.
(ny.f.)
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Határok nélkül – Balatonlellén

Nyolcadik alkalommal rendezte
meg Gödöllő város önkormányzata a Nemzetközi Ifjúsági Tábort
Balatonlellén 2019. július 7-13.
között, ahol városunkból és testvér- és partnertelepüléseiről, tíz

országból közel száz gyermek találkozott és ismerkedett egymás
kultúrájával, hagyományaival.
Dunaszerdahelyről (Szlovákia),
Brandýs nad Labem-Stará Boleslavból (Csehország), Csíkszeredából (Románia), Zentáról (Szerbia), Zywiecből (Lengyelország),
Forssából (Finnország), Valdemoróból (Spanyoloroszág) Beit

Aryeből (Izrael) és Zhanghzouból
(Kína) érkeztek a fiatalok, hogy
tovább mélyítsék a különböző
népek közötti kapcsolatot. A gyerekeket az egyhetes program
során csoportos feladatok, játékok, sportfoglalkozások, kirándulások várták.
Természetesen
ellátogattak
a
Gödöllői
Királyi Kastélyba és
megismerkedtek
a főváros nevezetességeivel is.
A tábor programjának középpontjában
idén
is
egymás, a
különböző
kultúrák,
vallások
megismerése, megértése és elfogadása
állt, ami sokat segíthet abban,
hogy a jövőben pozitívan viszonyuljanak egymáshoz és nyitottabban tekintsenek a világra.
A tábor az Európai Unió Europe
for Citizens programja „International week on the future of our
Europe” pályázat 14 615 eurós
támogatásával valósult meg.
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A jövő nagykövetei
Fiatalok Izraelben
Gödöllői fiatalok ismerkedtek Izraellel augusztus 4-8 között a
Gödöllő-Beit Arye/Ofarim cserediák program
keretében. Városunk fiataljait Beit Arye/Ofarim
polgármestere, Yehuda
Elboym fogadta a megérkezést követően.
Az ötnapos program
során a résztvevők Izrael történelmi, vallási

és természeti szépségeivel ismerkedtek. Ellátogattak többek 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 üdvözlet bazilikát, valamint ellátogattak a Jordán folyóhoz is.

A gyerekek mindezek mellett
sportprogramokon vettek részt,
és önkéntes munkát is végeztek: a hadsereg katonái részére főztek. Ezt
a munkát végezni, Izraelben az egyik
legnagyobb
elismerésnek
számít.
A gyerekeket
– ahogy a korábbi években – idén is családok látták vendégül nagy szeretettel.
A program Gödöllő Város Önkormányzata, Beit Arye /Ofarim
önkormányzata és az ELAL támogatásával valósul meg.

Europ’Raid: Ismét Gödöllőn

Közel 800 résztvevővel érkeztek ismét Gödöllőre augusztus 12-én az
Az Europ’Raid túra résztvevői, akik Franciaországból, Belgiumból,
Spanyolországból, az Egyesült Királyságból és Lengyelországból kerekedtek fel, már évek óta városunkat is érintik a húsz országot érintő
útjuk során. A túra célja, hogy iskolai, sport- és orvostechnikai eszközöket juttassanak el a hátrányos helyzetű bosznia-hercegovinai,
albániai, észak-macedóniai és bulgáriai iskoláknak.
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Nagyboldogasszony ünnepén
Augusztus 15. Nagyboldogasszony napja, amikor Szűz Mária
halálát és mennybevételét ünnepeljük.
Hagyományosan ehhez
kapcsolódóan
tartották meg augusztus 17-18-án a Máriabesnyői Nagyboldogasszony 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)

Emlékezés a Kiskormányzóra
Vitéz Nagybányai Horthy István
(1904-1942), Magyarország kormányzó-helyettese
halálának
évfordulója alkalmából megemlékezést és koszorúzást tartott
augusztus 16-án kora este a Gödöllői Királyi Kastély parkjában, a
„Kiskormányzó” szobránál a Történelmi Vitézi Rend. A helyszínen dr. vitéz Bucsy László törzskapitány mondott beszédet, majd a részvevők a szobornál koszorúikkal
tisztelegtek. Gödöllő Város Önkormányzata nevében Gémesi György
polgármester és Pelyhe József alpolgármester koszorúzott.

Civil Utca

2019. szeptember 7-8., szombat és vasárnap,
10:00-18:00, Gödöllő, Alsópark
A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület a Belvárosi
Napok keretében hagyományaihoz híven ebben
az évben is megrendezi
a Civil Utcát szeptember
7-8–án, szombaton és vasárnap 10.00-18.00 óráig, mely ismét a jól bevált
helyszínen az Alsóparkban, a Grassalkovich Kastéllyal szemközti sétányokon kerül kialakításra.
A Civil utcán a civil szervezeteknek lehetőségük van
● bemutatni tevékenységüket a város lakosainak,
bevonni őket munkájukba;
● a szervezetek megismerhetik egymást, kapcsolódási pontokat alakíthatnak
ki;
● kötetlenül találkozhatnak
és gondolatokat cserélhetnek a város polgáraival,
vezetőivel.
Bár a jelentkezés már előzetesen meghirdetésre ke-

rült, augusztus 23-ig még
fogadjuk további szervezetek jelentkezését az alábbi
elérhetőségen.
Amen�nyiben lehetőségük van
rá, a szervezésben idén is
nagy segítséget jelent a
kitelepüléshez szükséges
eszközök (sátor, asztalok,
székek) önerőből való biztosítása!
A Civil Utcán az elmúlt
évek gyakorlata szerint a
szervezetek nagy része
szombaton szokott részt
venni, de idén külön örömmel fogadjuk, ha minél
többen vasárnap is tudják
vállalni a kitelepülést, kérjük ezt is előre jelezni!
Jelentkezés és további információ:
Kecskés Judit, civil referens
Email:
kecskesj.civil@gmail.com
Tel.: +36 20 508 3802
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Hittel és szerelemmel

Charlotte-nak
elegáns
menyasszonyi ruhabutikja
van az alabamai Birminghamben. Különleges tehetsége van ahhoz, hogy
menyasszonyokat öltöztessen fel a nagy napra. És
ezt őszinte szenvedéllyel
teszi. Ám a saját esküvői
ruhájával valahogy nincs
ideje foglalkozni, hiába közeledik a nagy nap. Az esküvői 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 megvásárol 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 forrasztotta le a zárat, ki dugta egy katona
dögcéduláját a kis erszénybe, ami
mellette feküdt? Ki hagyta a pincében egy tízéves kislány számára?
És ki a lila mellényes titokzatos férfi,
aki azt állítja, hogy a ruhát „megváltották”?
Charlotte a ruha történetét kutatja,

keresi, ki lehet az új
menyasszony,
aki
viselhetné… De a
történet önálló életre
kel, ahogy megismeri a lányokat, akik a
ruhát viselték. 1912ből Emilyt. 1939-ből
Mary Grace-t. 1968ból Hillaryt. Mindhármuk
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. Charlotte és a különleges ruha megnyitja 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 kedvezmény a bizonyítvány felmutatása mellett, egyszeri alkalommal vehető
igénybe.

Közeleg a
Több mint hetven programot foglal magába idén
a GödöllŐsz Fesztivál. A
nagyszabású kulturális rendezvénysorozat szeptember 6-án
este a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Európai népek táncai című
koncertje nyitja meg a Gödöllői

Királyi Kastély Lovardájában, és
november 30-án a Művészetek
Házában, Molnár Ferenc két színművének, az Ibolya és az Egy,
kettő három című egyfelvonásosának bemutatója zárja. E három
hónap folyamán számtalan koncert, kiállítás, színházi előadás
várja az érdeklődőket, javarészt
a gödöllői művészeti közösségek
közreműködésével.
A GödöllŐsz Fesztivál egyik kiemelt eseménye lesz a Nagy Sándor kiállítás, amellyel szeptember
14-én a GIM-ház, október 12-én
pedig a Gödöllői Városi Múzeum
tiszteleg gödöllői művész születésének 150. évfordulója alkalmából.
A rendezvénysorozat részeként

kerül sor szeptember 20-án Gödöllő történelmi képeskönyv második, bővített kiadásának bemutatójára. Az Országos Könyvtári
Napok rendezvényeinek sorában mutatják be Nemes Péter,
Amerigo Totról szóló
könyvét, valamint az
irodalomkedvelők találkozhatnak többek
között Lackfi János
költővel és Berg Judit íróval.
A képzőművészetet
kedvelők is különlegességekre
számíthatnak: a már említett Nagy
Sándor-kiállítás mellett Vadász
Endre festőművész emléke előtt
tisztelgünk.
A színházrajongók számára sok
izgalmat tartogat például a Színházak Éjszakája
szeptember 21-én, amikor
Hegedűs Gyulára emlékezünk.
A GödöllŐsz ez alaklommal is több színvonalas
zenei eseményt foglal
magába: Így a Nemzetközi Hárfafesztivált, ami
a hangszer legnagyobb
művészeit hozza el Gödöl-

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

Mindez persze csak ízelítő, a több
mint hetven kulturális eseményből. A GödöllŐsz Fesztivál programjáról lapunk folyamatosan tájékoztatja az olvasókat.
(k.j.)
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Gödöllő Opatijában, Európa Kulturális Fővárosában
2020. január 1-jétől Horvátország
tölti be az Európai
Unió Tanácsának
soros elnöki szerepét, februártól pedig Rijeka (Fiume)
és Opatija (Abbázia) egy éven át
Európa Kulturális
Fővárosa lesz.
Ennek egyik nyitó rendezvényeként július 14-én Opatijában, az
Angol parkban található felújított
múzeum épületében nyílt meg
Czédly Mónika Erzsébet királyné emlékkiállítása, tizennégy
Erzsébet királyné ruha rekonstrukciót, és két Andrássy Gyula

Gémesi György, Gödöllő polgármestere a megnyitón elmondta, hogy Bad Ischl mindkét település testvérvárosa és
annak polgármestere, Hannes
Heide egyfajta hídként segítette
a megvalósulást.

ruha rekonstrukciót csodálhat
meg a közönség.
A kiállítás külön érdekességként is szolgált a helyieknek,
mivel eddig csak feltételezték,
hogy Erzsébet királyné járt Abbáziában. A kiállítás kapcsán
Pálinkás Zita Patrícia történész külön kutatást
is végzett, aminek
eredményeként kiderült, hogy a királyné - ha csak átutazóban is - de valójában
megfordult a városban.
Ivo Dujmic, Opatija
polgármestere nagy
örömmel köszöntötte a kiállítást.

Opus Klassik: Három díjra is
jelölték Baráth Emőkét
sze” és „Az év szólistája” kategóriában is jelölték a Voglio Cantar
című, Barbara Strozzi darabjaira fókuszáló lemezéért, amely a
Gramofon áprilisi listájának élére
került.
Az énekesnő az Ombra mai fu
című albumon is közreműködik,

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

ez a lemez szintén több kategóriában várományosa a díjnak.
A díjátadó október 13-án lesz a
berlini Konzerthausban.
(Forrás: Papageno)

Fotó: Raffay Zsófia

2018-ban alapították meg és adták át először az OPUS KLASSIK
német zenei díjat, amelynek alapítói között megtalálhatók lemezés zeneműkiadók, a függetlenek
szervezete, valamint fesztiválintendánsok. A legjobbakat 24
kategóriában díjazzák, a jelöltek
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A kiállítás tíz hónapon át, a jövő
év áprilisáig lesz látható, melynek létrejöttét Optaija önkormanyzata, Gödöllő Város önkormányzata, a Gödöllői Királyi
Kastély, a D’Elia Szalon és magánszemélyek támogatták.
A megnyitón és az azt követő
ruhabemutatón közel ezer ember vett részt.
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Valahol Európában, Gödöllő főterén
Augusztus 17-én és 18án, szombaton és vasárnap a Gödöllői Fiatal
Művészek Egyesületének
előadásában mutatták be
minden idők egyik legsikeresebb hazai musicaljét, a
Valahol Európábant, melynek alapjául Radványi
Géza 1947-ben készült,
világsikert aratott filmje
szolgált.
Az előadás különlegességét az
adta, hogy szabadtéren, egy szo-

katlan színházi térben, Gödöllő főterén játszódik, ahol most először
volt látható színházi előadás.
A műsorban 32 gödöllői és környékbeli gyermek szerepel, akiket
közel 20 felnőtt
szereplő egészít
ki. Az előadást
rendezte dr. Horváth Zoltán.
A musical, aminek
alapjául Radványi
Géza 1947-ben
készült, világsikert aratott filmje

szolgált, a II. világháború idején
játszódik. Az Állami Javítóintézet
bombázását átvészelő fiúk próbálják túlélni a háború
viszontagságait.
A fiúk csapatukba veszik a fiatal
kisfiút, Kuksit is.
Időközben
egyre több gyerekkel
találkoznak. Valahonnan előbukkannak,
kimásznak,
megmenekülnek,
világgá szaladnak.
Menekülnek
az
öldöklés elől, egy
kegyetlen világból,
ami csaknem felnőtté
változtatta
őket. Félnek, gyűlölnek, de szeretetre vágynak, és nem
bíznak senkiben. Rájönnek, hogy
csak együtt vészelhetik át ezt az
időszakot.
Több fotó: szolgalat.com, facebook.com/godollovaros

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 mellett lengyel barátaink
kellemes időtöltésről is
gondoskodtak: a kórus
tagjait többek között
városismereti túrát tehettek Zywiecben, valamint hajókirándulást
tehettek a Visztulán és ellátogattak
a wieliczkai sóbányába is.
Az út kiváló lehetőséget adott mind
a kulturális, mind a baráti kapcsolatok fejlesztésére.
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Belváros Napok
Kikapcsolódás minden korosztálynak
Városunk egyik sokak által
várt rendezvénye a Belvárosi
Napok, ami idén is valamen�nyi korosztálynak kellemes
kikapcsolódást ígér. Szeptember 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, sportés táncbemutatókból. A korábbi évek hagyományait folytatva, ismét lesz Folk Udvar,
ahol a népi játékokkal lehet

ismerkedni, s
a
nagyszínpadi koncertek mellett a
szombaton a
NoVo stage-en
is egymást válják majd a fellépők.
A
kétnapos
rendezvény
kulturális programjainak
egyik helyszíne a Magyar
Teátrum Színházi
Sátor,
ahol szombaton 11 órától
Mikó
István,
Herrer Pál és
Szabó Anikó előadásában a
Folytassa Svejk! című előadást láthatják, vasárnap pedig, szintén 11
órától Szabó Balázs (gitár, ének)
és Vecsei H.
Miklós főszereplésével a Szívárnyék: Pilinszky
János két hangon című produkcióját mutatják 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 színházrajongókat a népszerű Magyar
Teátrumi KVÍZ játékra.
(A Belvárosi Napok részletes programja a www.
szolgalat.com-on az események rovatban.)

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
KONTEXTUS

TEMESI APOL és
ÚJSZÁSZI TÜNDE
textilművészek kiállítása

A kiállítás a két fiatal textiltervező művész munkáin keresztül a kortárs textiltervezés tendenciáira, megközelítési módjaira, a különböző művészeti területek,
képző-és iparművészet összefonódására, átjárhatóságára fókuszál. Temesi Apol és Újszászi Tünde textilművészek alkotásaiban
újragondolt vagy újrafelhasznált anyagok jelennek meg, új kontextusba helyezve. Újszászi Tünde különböző formájúra hajtogatott
papírelemekből, fényvisszaverő csíkokból alkot képzőművészeti
installációkat, míg Temesi Apol textilipari gyapjú hulladékok újragondolásával hoz létre alkalmazott felületeket.
Tel/fax: 06 28 419 660 • email: gimhaz@invitel.hu • www.gimhaz.hu
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Strandröplabda – Nemzetközi versenyek hazai környezetben

MEVZA ezüstérmes a Vecsey Fanni, Vasvári Zsófia duó
Igen eredményes augusztus második hétvégéjét tudhat maga
mögött a Gödöllői
RC
strandröplabda
szakosztályának párosa, a Vecsey Fanni (a képen jobbra),
Vasvári Zsófia duó,
akik a Lupa-tónál rendezett felnőtt FIVB
World Tour-sorozaton
a kilencedik, míg az
ugyan itt megrendezett U18-as korosz-

Kerékpársport – Mountainbike Európa-bajnokság

Szekeres Viktória az élmezőnyben
A norvégiai Kvam-Lillehammerben rendezték meg az
idei mountainbike Európa-bajnokságot, amelyen
Gödöllői KTM Team Hungary két versenyzője, Szekeres Viktória (bal oldali
képen) és Medgyes Gábor
(jobb oldali képen) is rajthoz
állt.
Az Eb idei helyszíne télen

Szűk elit tagja lett a gödöllői rúdugró edző

Átvette Életműdíját Szörényi István

Július közepén, ünnepélyes keretek között a Testnevelési Egyetem éves
diplomaosztóján vehette át Szörényi
István, a GEAC atlétika-szakosztályának
rúdugró mesteredzője a Magyar Edzők
Társasága által minden évben odaítélt
Edzői Életmű díjat.
Az elismerést az ös�-

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

tályos MEVZA-tornán (Közép
Európa Liga) a második helyen
végzett.
Az egy csillagos minősítésű
World Tour-sorozathoz tartozó
világranglista pontszerző felnőtt
versenyen egyedüli magyar párosként jutott tovább csoportjából
a hölgyeknél a Vecsey-Vasvári
duó, ami végül a végállomást jelentette a számukra, miután a negyeddöntőbe jutásért egy japán
párossal már nem bírtak. Vecsey
Fanniék a kilencedik helyen véfőként a síversenyek és programok miatt híres, de évente
rendeznek ezen az igen köves,
gyökeres – a hegyeken kopár –
technikás környéken számos kerékpár versenyt is. A 7-13 fokos,
nyárhoz képest hidegnek mondható időjárásban megrendezett
verseny nehézségét jelzi, hogy
például a 75 kilométeres távot
teljesítő master férfi kategória
mezőnyének befutóját több mint
négy órára várták a rajtidőponthoz képest. A gödöllőiek közül
Szekeres Viktória a negyedik,
míg Medgyes Gábor a 10. helyen

2019. augusztus 21.
geztek ezzel.
Párhuzamosan a felnőtt ranglista
versennyel szintén a Lupa-tónál
rendezték meg az U18-as korcsoport számára a MEVZA-tornát
(Közép-európai Liga), ahol egészen a döntőig menetelt a gödöllői 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)
-tlért célba saját kategóriájában. -tt(Fotó: Szekeres Viktória)
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Atlétika – Egyéni és összetett országos bajnokság

Kiválóan szerepeltek a GEAC atlétái

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 remeklő gödöllői különítmény összesen
öt arany-, három ezüst- és kettő
bronzéremet szerzett.

mp-es idővel ért célba, valamint
Renner Luca, aki a magasugrás
női mezőnyében diadalmaskodott 181 cm-es ugrással.
Ezüstérmet szerzett a versenyen
200 m-en Nádházy Evelin, valamint 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 között kell megemlíteni Bézsenyi
Gergely szereplését, aki 100
méteren (10.83mp) is és 200 méteren (21.75) is 5. helyet szerzett.
Pápai Márton 1500 méteren ért

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

célba ötödikként, 3:54.95 perces
idővel. Mihály Ádám rúdugrásban ezúttal 450 centiméterig jutva
lett a hatodik helyezett. A Takács
Ákos, Deák-Nagy Marcell, Pápai Márton, Bézsenyi Gergely
összeállítású 4x400 méteres váltó 4. helyet szerzett. A sportolók
edzői: Karakas Józsefné Hasznos Jutka, Farkas Roland, Deutsch Péter, Szörényi István és
Kovács Gábor Krisztián.
Az összetett atlétikai bajnokságon a férfi felnőtt és junior tízpróba megmérettetésen és a Szuper
Liga sorozat 1500 méteres távján
örülhettünk érmeknek. Tízpróbában az élete utolsó felnőtt versenyén rajthoz álló háromszoros
olimpikon Zsivoczky-Pandel Attila legyőzhetetlennek bizonyult,
a dobogó második és
harmadik fokát viszont
kibérelték a gödöllőiek.
Ezüstérmes lett a felnőttek között a tavalyi
bajnok Kriszt Botond
(6323 ponttal), míg
bronzéremnek örülhetett Tóth Zsombor.
A harmadik gödöllői,
Kemenes Ákos a hatodik helyen végzett,
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így hármuk eredménye a felnőtt csapatversenyben bajnoki
címet eredményezett! (Képen
balról jobbra Kriszt Botond, Tóth
Zsombor és Kemenes Ákos, fotó:
Kriszt Balázs) Mindhármuk edzője: Zsivoczky-Pandel Attila. A junioroknál a rúdugrásban U18-as
Európa-bajnoki döntős Mihály
Ádám nyakába került az aranyérem, aki 6334 pontot szerezve
lett első. A bajnok edzői: Szörényi 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 eredményének számít.		
-kb-

Vívás – Ranglista a világbajnoki ezüst után

Labdarúgás – Vereség az idénykezdeten

Jó úton Tokió felé a férfi kardcsapat

Kupabúcsú és pontatlan bajnoki nyitány

Jó úton halad Tokió felé a Gémesi Csanád, Szilágyi Áron,
Szatmári András, Decsi
Tamás alkotta magyar férfi
kardcsapat, akik a hazai rendezésű, júliusi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon elért
második hellyel újabb fontos
pontokat gyűjtöttek.

Beragadt a Gödöllői SK labdarúgó csapata az idénykezdetnél, miután előbb a Magyar
Kupa selejtezőjében maradt
alul a Vecsés ellen és esett ki,
majd az elmúlt hétvégén, a megyei I. osztályú bajnokság első
játéknapján a Veresegyház ellen kapott ki hazai pályán 1-0ra.

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

Olaszország csapata áll (184
p.) jelenleg. Az olimpiáig még
négy világkupa versenyt rendeznek: 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 további rangsorból minden földrésznek jár egy-egy indulási
kvóta.			
-tl-

a Gödöllő ellenfele a nyáron a
megye kettőből feljutó Veresegyház VSK volt. Az újonc igencsak meglepte a tavalyi ezüstérmest agresszív játékával,
amely ellen nem volt ellenszere
a hazaiaknak. Az első félidőben
gólt szerző vendégek örülhettek
a három pontnak.
A Gödöllő a következő fordulóban a Pilisi LK vendége lesz.
Pest megyei I. osztály, 1. forNenad Pozder együttese nagy
duló: Gödöllői SK – Veresegyreményekkel várta a 2019/2020ház VSK 0-1 (0-1)
as szezont, tehette ezt joggal,
-llhiszen az előző bajnoki
A GSK őszi hazai programja:
szezonban a megyei I. 2019. szeptember 1., vasárnap 16:30:
osztályban ezüstérmes
Gödöllői SK – Törteli KSK
lett a csapat. A bajnok- 2019. szeptember 14., szombat 16:00:
ság első fordulója előtt
Gödöllői SK – Tököl VSE
jó főpróbának ígérkezett 2019. szeptember 28., szombat 16:00:
a Magyar Kupa Pest meGödöllői SK – Nagykőrösi Kinizsi SE
gyei ágán a legjobb hat
2019. október 12., szombat 15:00:
közé jutásért a Vecsés
Gödöllői SK – Maglódi TC
FC elleni hazai derbi, de
2019. október 26., szombat 13:30:
a 0-0-s végeredményt
Gödöllői SK – VS Dunakeszi
követő büntető párbaj2019. november 2., szombat
ból a vendégek jöttek ki
13:30: Gödöllői SK – Szentendre VSE
győztesen.
2019. november 16., szombat 13:00:
Az elmúlt hétvégén már
Gödöllői SK – Nagykáta SE
bajnoki pontokért lép(Helyszín: Táncsics Mihály úti Sporttek pályára a csapatok, centrum, őszi menetrend: www.mlsz.hu)
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ben mindenképp helytálló
a mondás, miszerint a türelem rózsát terem. Jelen
helyzetben a rózsa most
kedvencünk emésztésének
támogatását,
egészségének
biztosítását jelenti.
A citromfű illatáért rajonganak
a minitigrisek, valamint szívesen rágcsálják is azt, ez pedig
a szájhigiéniájuk fontos eleme
lehet a mindennapokban.
A macskamenta és a macskagyökér hatására cicánk virágos 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 felszereléseket és kiegészítőket,
valamint prémium tápjainkat
keresse üzletünkben (2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 2.) valamint webáruházunkban (www.
vetashop.hu).

Növények, amiket cicánk imádni fog
Kutyáknál megszokhattuk már,
hogy emésztési zavarok esetén gyakran „legelnek” füvet a
kertben, vagy séta közben. Kevesen tudják azonban, hogy a
cicák is szívesen élnek ezzel a
megoldással, ha gyomorbántalmakkal küzdenek.

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

hiszen amellett, hogy gazdag
ásványi anyagokban és vitaminokban, a benne lévő természetes rostok is nélkülözhetetlenek kedvencünk számára.
Persze nem csak a táplálkozás
szempontjából bír nagy jelentőséggel cicánk életében, az

emésztésben, valamint a tisztálkodás során lenyelt szőrszálak természetes kiürítésében is
segíti kedvencünket.
Amennyiben macskánk nem
kijárós, úgy érdemes beszereznünk kisállatkereskedésből egy

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

NÉGY ÉVES A PÁLMAHÁZ KERTÉSZET ÉS HERBÁRIUM CSALÁDI
HÉTVÉGE KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
Örömmel tudatjuk, hogy a
gödöllői Pálmaház Kertészet
és Herbárium már 4 éve várja
kedves látogatóit és vásárlóit. Légy részese az ünneplésnek 2019. augusztus 31-én és
szeptember 1-jén! Szeretettel
hívunk, hogy velünk ünnepeld ezt a jeles eseményt.
Élményekben gazdag, sokszínű családi hétvégével szeretnénk kedveskedni Neked és
családodnak, ahol nem csak a
felnőttek, hanem a gyerekek is
jól érzik majd magukat. Szombat reggel 9 órától egészen
este 6-ig, vasárnap reggel 9
órától délután 4-ig várunk titeket ingyenes programjainkra.
A kisebbeknek népi játékokkal,
körhintával, kalandparkkal, arcfestéssel és kabalakő készítéssel szeretnénk örömet okozni.
Amíg a gyerekek felhőtlenül
szórakoznak, a felnőttek különböző gasztronómiai programokkal tölthetik a napjukat.
Ebédidőben beizzítjuk a Mediterrán mintakertünkben a

Ezenkívül herbáriumunk termékeivel is lesz lehetőséged
megismerkedni.
Ha megtaláltad kedvenc, szeretett növényed, akkor készíts
vele egy SZELFI-T, és posztolj
a Pálmaház Kertészet Facebook-oldalra. Hidd el megéri,
hiszen a legtöbb like-ot kapó
fotó tulajdonosa 10.000Ft-os
ajándékutalványban részesül.
Megéri tehát ellátogatni hozzánk, garantáltan jól fogod magad érezni családoddal együtt
nálunk! Változatos programok,
óriási kedvezmények és kihagyhatatlan akciók várnak.

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

9-16 óra között minden kedves
látogató vendégünk lesz egy
csésze ízletes Herbárium teára, egy különleges ízű házi készítésű szörpre, valamint egy
egészségvédő homoktövislére.

Cím: 2100 Gödöllő, Martinovics Ignác u. 2/a.
Nyitva tartás: hétfő-szombat
8-18, vasárnap 9-16
Mobil: 06 (20)-415-0063
e-mail: info@palmahazkerteszet.hu
www.palmahazkerteszet.hu
facebook.com/palmahazkerteszet
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Idén a szokásosnál jóval korábban elindultak telelni a gólyák

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

bekamerázott bogyiszlói fészekben májusban öt fióka is elpusztult a hideg és az esőzések
következtében, de a gemenci
fészek kisgólyái sem maradtak
életben.
Bár sok gólya még itthon van,
számos, hazánkból, illetve Kelet-Európából vonuló példány
már a Boszporusznál jár, majd
onnan indul tovább Afrika felé. A
többségük ott telel át, de akadnak, melyek Izraelben maradnak 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 elkezdenek “szárnyalni”, ilyenkor
magukhoz vonzzák társaikat,
majd kisebb-nagyobb csapatokba verődve, a gólyaösztönnek
megfelelően útnak indultak. Ők
lassabban haladnak – hiszen

először vonulnak -, mint a szülők. A költőpárok mindig később
“rajtolnak”, de jó időjárási körülmények között akár napi 400
kilométert is képesek repülni.
Amikor a kicsik kirepülnek és
már nem térnek vissza a fészekbe, a szülők vesznek egy nagy
levegőt, és önállóan kezdik meg
a vonulást. Mintha azt mondanák egymásnak: pajtás, jövőre
majd találkozunk ugyanitt.
(sokszinuvidek)

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

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

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!

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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PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

(munkaközi tájékoztatás)
Gödöllő Város településrendezési eszközeinek
módosításáról
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy elkészült Gödöllő város 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 megrendezésre 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

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

8. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 24 fő

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

9. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 29 fő

Ózon pajzs Polgárőr egyesület: 06-30/621-2968

10. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 21 fő

Közterület-felügyelet: 06 28/529-169

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

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 Gödöllőn az alábbi települési nemzetiségi önkormányzati választásokat tűzte ki 2019. október 13. napjára:

Gödöllő, 2019. augusztus 8.
Dr. Kiss Árpád sk. HVI vezetője

2019. augusztus 21.

hirdetmények

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 hasznos 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 birtokba vehető 3.emeleti, két és
félszobás erkélyes lakás eladó! Iár. 28.9MFt! Tel: 20/5391988
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn! Tel:
20/944-7025
+ Szadán, tárolóval összeérő, CSOK-képes, minőségi
új építésű, egyszintes, ikerház központban, n+3 szobával, 450m2-es telekkel eladó!
Irányár: 43Mft. Tel: 20/7722429
+ Új építésű csok képes ikerház Gödöllőn, egyszintes
nagy telekkel eladó! Irány-

hirdetés

ár: 45,9Mft Tel: 20/804-2102
www.godolloihaz.hu
+ Gödöllőn, 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
+ Központban 82m2-es sorház, udvari beállóval, N+3szobával 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

2019. augusztus 21.

+ Egyetemi parkerdő mellett
eladó n+3 szobás, garázsos
sorház közel HÉV, vasútállomáshoz! Irányár: 52MFt Tel:
20/804-2102
+ Központban, 4.emeleti,
55m2-es, két szobás felújítandó lakás SÜRGŐSEN eladó!
Iár: 23.75MFt! Tel: 20/5391988
+ Gödöllőn, központhoz közel
120m2-es, Csok-képes ikerházi lakás garázzsal eladó!
Irányár: 49,9Mft Tel.: 20/7722429
+ 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
+ Sürgősen eladó egy családi
ház telekkel. 120 nm felújítandó ház, 1100 nm telek. Irányár: 30M Ft. Érd: 06-30-4752266
+ Gödöllőn az Irtványban
1500 nm-es, bekerített telek gyümölcsfákkal, szőlővel,
málnással, 12 nm-es faházzal
eladó. Iár: 2 millió Ft. Érd: 0630-858-6229, 06-30-362-2270

57nm-es, csendes, erkélyes,
szomszéd felé szigetelt, parkettás új nyílászárókkal, gázkonvektorral, villanybojlerrel,
nagy zárható pincerésszel,
CSOK-képes. Iár: 29,5M Ft.
06-30-330-6873
+ 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 Gödöllő királytelepi
részén egy 2szintes, 2generációs, 4szobás, 2konyhás,
2fürdőszobás családi ház felújítva, új tetővel, melléképületekkel 773nm-es telken. I.á.:
48 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi úton egy 2,5 szobás, ös�szkomfortos, teljesen felújított
lakóház nagy méretű garáz�zsal, 2300nm-es telken. I.á.:
45 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Ambrus
közben egy 1,5 szobás, felújí-

+ Tulajdonostól eladó, gyorsan
birtokba vehető, Gödöllő belvárosában, Paál László utcai
lakótelepen 2.em. 2 szobás
lakás +1 félszoba
külön bejárattal.

tott, 4. emeleti öröklakás. I.á.:
26,5 mFt. 06-20-919-4870
+ Eladó 2,5 szobás felújítandó
családi ház Gödöllőn a Radnóti Miklós utcában. I.á.: 27
mFt 0620-919-4870
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+ Eladó Gödöllő röges részén
most épülő ikerház 109nmes alapterülettel/db, nappali+
4 szoba, fürdőszoba kulcsra
kész állapotban 1046 nm-es
telken. CSOK és hitel igénybe vehető az ingatlanra. E.á.:
48,9 mFt/db 0620-919-4870
+ Eladó most épülő, földszintes ikerházak Gödöllőn a Lázár 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 szobás, téglából épült, erkélyes,
3. emeleti öröklakás konvektoros fűtéssel. I.á.: 29,5 mFt
0620-919-4870
+ 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 0620-919-4870
ALBÉRLET KIADÓ
+ Kiadó Szilasligeten egy 1,5
szobás, bútorozott lakás a
HÉV-től 2 percre. Érd: 06-20944-2705
+ Kiadó Gödöllőn egy 73nmes luxus, most épült, nappali+2szobás, erkélyes lakás
185.000 Ft/hó + rezsi összegért. Érdeklődni: 0620-9194870
+ 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 albérlet kiadó hosszútávra. Bővebb tájékoztatás 18.00 után
a 06-30-916-3701 telefonon.
+ Kiadó Gödöllőn a Szt. János
utcában 60 nm-es, 1. emeleti lakás + garázs. Tel: 06-309519-619
+ Gödöllő központjában a
Petőfi téren kiadó egy teljesen felújított, klimatizált lakás
ipari légcserélővel, napkollektorral, riasztóval. Három szoba külön bejárattal, nappali,
konyha, két galéria, előszoba,
fürdőszoba, WC, mosókonyha, 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
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kiadó egyéni mérőórákkal a
gödöllői Szent János utcai
Szolgáltatóházban. Tel: 0630-513-6490
+ FODRÁSZ kollégákat keresünk felújított üzletünkbe
Gödöllőre a Szent János utcai Szolgáltatóházba kedvező
feltételekkel! Tel: 06-30-5136490
+ Üzlethelyiség kiadó a Remsey körúton a Spar mögött!
Tel.:0630-9349-817
ÁLLÁS
+ 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 egy és
több műszakos munkarendbe
műanyag feldolgozó gödöllői kft. felvesz BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT,
RAKTÁROST,
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, KARBANTARTÓT és
FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat is szívesen fogadunk. Érd: 06-209423-112, www.plastexpress.
hu
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériába kiemelt fizetéssel PIZZA
FUTÁRT, PULTOS LÁNYT,
PIZZA SZAKÁCSOT, ill. a Csíkos ABC-be BOLTI ELADÓT
felveszünk. SZÁLLÁST BIZTOSÍTUNK! Tel: 06-70-7727850 vagy személyesen a
helyszínen!
+ 19 éve működő műhelyünkbe kollégákat keresünk AUTÓSZERELŐ, illetve betanított
SEGÉDMUNKÁS munkakörbe! Bejelentett 8 órás állás,
bérezés megegyezés szerint!
Jelentkezni a +3630-4666930-as telefonszámon, illetve
a papgumi@invitel.hu e-mail
címen lehet.
+ UDVAROS-KARBANTARTÓT keresünk részmunkaidőre. Nyugdíjas jelentkezését is
várjuk. Érd: 06-20-917-4555
+ ANTEA Kft. temető üzemeltetéshez munkatársat keres
csapatába. Jelentkezés a
nagytarcsai vagy a csömöri temetőben személyesen
vagy a +36(30)6386848 számon lehetséges. Önéletrajzot
office@antea.hu címre kérjük
küldeni.

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
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+ 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
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szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 0630-333-9201
+
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 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 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: 06-20-3674274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE,
lomtalanítás.
Pianínó-,
páncélszekrény
szállítás. Hétvégén is. NEER
TEHER 06-70-648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vé-
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cék tartályok csapok szifonok
cseréje. Csatorna kamerázás.
VÍZSZERELÉS.
06-20-4915089
+ 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
+ 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
vállalok. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény! Érdeklődni: 0630-526-8532

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
OKTATÁS
+ Kezdő I. Kineziológia tanfolyam indul Gödöllőn aug.31.szept.1. II. Tanulási képességek fejlesztése: szept.6-8.
Pedagógusoknak 20% kedvezmény. Előzetes jelentkezés: Barna Krisztina 06-20323-1856.
+ Nehéz a matematika? Szívesen segítek! Felső tagozatos diákok korrepetálását,
felvételire való felkészítését
vállalom. Nyugdíjas matematika szakos tanár. 06-30-9906634
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potban. Tel: 06-30-8965-735

kilométer

(324.000),

+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia

használtam. Éppen ezért

szakbecsüs díjtalan kiszállás-

figyeltem rá, amit kellett

sal vásárol antik bútorokat, fest-

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

és kért, mindent megka-

ményeket, órákat, mindenféle

+ AKKUMULÁTOR minden tí-

pott. Érd: 06-30-9482-694

szobrokat, vitrin dísztárgyakat,

pusú

ezüstöt (hibás és hiányos dara-

tünkben

bokat is), régi pénzeket, köny-

Szolgáltatásaink:

veket, bizsukat és ékszereket,

bevizsgálás,

borostyánt, mindenféle régisé-

szaktanácsadás. Minőségi ak-

get és HAGYATÉKOT. Legma-

kuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa

gasabb áron vásárolunk első

Gy. út 50. (Temetővel szemben)

vevőként!

06-30-536-4300,

Tel:

70/942-0806,

gépjárműhöz
vagy

szaküzle-

kiszállítással.
beszerelés,
töltés-mérés,

28/611-728

20/465-1961

www.akkugodollo.hu

+ Vásárolnék 60 cm széles bel-

+ Első tulajdonostól eladó egy

téri ajtót bontásból is! És össze-

2003-as Suzuki WagonR 1.3-as

csukható vendég-ágyat jó álla-

klímás autó. A kocsiban sok a

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-,
Gesztenye-, Repce krém-,
Lépesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk.06-30-9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTAT-

LAN, 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

Dolgozzon
lakásához közel!
Újság,
szórólap
terjesztésére
keresek
munkájára
igényes személyt.
Gödöllői lakost!
A munka végezhető iskola,
nyugdíj illetve
munka mellett is.
Jelentkezés:
06/20 495-24-20
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2019. augusztus 21.

hirdetés

Beküldési határidő:
2019. augusztus 27.
Megfejtés: Idézet Szilágyi Domokos: Új kenyér
című verséből
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Hajnal Éva, Szabó Anna
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Nagy Vince, Csarnó György
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte:
Haraszti Adrián
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Deme Istvánné, Hadi Béláné
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Oláh Krisztián, Tóth Dóra
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!

