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Remek hangulatú Úrréti Tóünnep keretében adták át a tó és partjának újabb
fejlesztését vasárnap délután, aminek
során bővítették az itt lévő játszóteret és
megerősítésre került a tó partfala, ahová
stégeket helyeztek ki és – főleg gyerekeknek szánt – kézzel mozgatható tutaj
került a vízbe. A tavasz óta tartó fejlesztés eredményeként a tó környezete nemcsak szebb lett, hanem az eddigieknél
sokkal kényelmesebben használható is.
A fejlesztésre 15 millió forintot fordított az önkormányzat. Ennek része az a
„zöldpolip”, ami még tavasszal készült el
a Blaháért Társaság tagjainak segítségével.
A VIII. Úrréti Tóünnepre idén is sokan
látogattak ki, s nemcsak a blahai városrészből, hiszen a jó hangulatú rendezvény nagy népszerűségnek örvend a
gödöllőiek körében.
A családokat ez alkalommal is színes
programok várták. A szervezők valamen�nyi korosztály számára gondoskodtak
kellemes kikapcsolódási lehetőségről.
(folytatás a 7. oldalon)
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Augusztus 20.

„Legyen ez a nap hatással
a hétkönapokra is!”

Hagyományosan a Gödöllői Városi
Fúvószenekar térzenéjével kezdődött
a Szent István napi városi ünnepség
a főtéren. A Himnusz hangjai alatt a
802. sz. Szent Korona Cserkészcsapat tagjai hozták be nemzeti zászlónkat, majd dr. Gémesi György polgármester mondott köszöntőt.
Ezt követően Kertész Dániel református lelkész, Kozsuch Zsolt római
katolikus plébános, Albert Gábor
evangélikus lelkész és Sivadó János
görögkatolikus parókus áldották és
szentelték meg az új kenyeret, amit
a szertartást követően Gémesi György vágott fel; a kenyérosztás alatt Albert Anna
énekelt.
Ünnepi beszédet Albert Gábor, a Gödöllői Evangélikus Egyházközség lelkésze
mondott, aki többek között arról beszélt,
hogyan változott augusztus 20. megünneplésének módja és tartalma történelmünk során.
Gondolatai zárásaként úgy fogalmazott: „Lelkészként az ünnephez kapcsolva áldást kérek
a kenyérre és szimbolikusan az
életre, keresve egymás tisztelését
és szeretését, nem csupán a születésnapon. A születésnap legyen
töltés, töltekezés, de legyen hatása a hétköznapokra is!”
Albert Gábor gondolatai után a
„Miénk itt a tér” című zenés összeállítást
tekinthették meg az egybegyűltek. Közreműködtek a Gödöllői Fiatal Művészek
Egyesületének tagjai és az Erkel Ferenc
Általános Iskola diákjai.
Az ünnepi programot tűzijáték, majd
Darányi László tárogató játéka zárta. Az
ünnepségen megszegett új kenyeret az
Édes Lelkem Pékségben készítették.

(Bővebben, több fotóval
a szolgalat.com-on)
(k.j.)

Gödöllői tűzoltókat

tüntetett ki a belügyminiszter
Augusztus 20. alkalmából a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gödöllő Hivatásos
Tűzoltó Parancsnokság két munkatársa is elismerést vehetett át.
Bratkovics József Attila c. tűztoltó főtörzsőrmesternek, az Aszódi Katasztrófavédelmi Örs gépjárművezetőjének és Ladányi Károly c. tűzoltó
főtörzsőrmester beosztott tűzoltónak
dr. Pintér Sándor belügyminiszter
kiemelkedő helytállásuk és bátor

magatartásuk elismeréséül Bátorságért Érdemjelet adományozott és
jutalomban részesítette őket.
A két tűzoltó egy kigyulladt faszerkezetes családi házban felderítés során két propánbutángáz-palackot, egy nagyméretű oxigén- és
acetilén palackot találtak, amelyek
már feketére voltak égve. Hűteni
kezdték a palackokat és környezetüket, majd kivitték azokat az égő
épületből.
(ny.f.)
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Képviselő-testületi hírek
Rendkívüli ülést tartott Gödöllő város képviselő-testülete augusztus 22-én.
A testület elfogadta azokat a
nyilatkozatokat, amelyek ahhoz
szükségesek, hogy Gödöllő
Város Önkormányzata indulhasson a települési
önkormányzatok
számára, a helyi közösségi közlekedés
támogatására
kiírt
pályázaton. A települési önkormányzatok
vissza nem térítendő
költségvetési támogatást igényelhetnek.
A képviselők emellett
telekalakításokról is
döntöttek.
A rendkívüli ülésen
dr. Gémesi György
polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy dr. Lantai Csaba korábbi
alpolgármester megpályázta a Gödöllői
Ipari Park vezérigazgató pozícióját és ott
folytatja tovább munkáját.
Simon Gellért szerint csak
a gödöllői egészségüggyel
van baj az országban.
A Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgatója
kérésére a képviselő-testület
módosította a melléklet 4. számú táblázata szerint a Gödöllő
Város 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló
1/2019. (11.01.) számú önkormányzati rendeletet.
Eszerint a személyi juttatások előirányzatából 12.375 E
Ft-ot, a munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatából 2.625
E Ft, összesen 15.000 E Ft-ot
csoportosítottak át a dologi kiadások előirányzatra.
A korrekció végrehajtásának
az oka, hogy a szűkös források
miatt a dologi előirányzatra nem
volt megfelelő fedezet a tervezett költségvetésben, viszont
az éves gazdálkodás során a
betöltetlen álláshelyek miatt, a
személyi juttatások és járulékok
előirányzaton megtakarítás keletkezett.

Az előirányzat átcsoportosítás Gödöllő Város Önkormányzat és a Tormay Károly Egészségügyi Központ módosított
költségvetési előirányzatának
főösszegét nem érinti.
A szavazást megelőzően Simon Gellért fideszes képviselő

ezeket a képviselő-testület, valamint megjegyezte: A létszámhiány nem helyi, hanem országos probléma.
Gémesi György polgármester
emellett úgy fogalmazott: Nem
kell bizonygatni, hogy a magyar
egészségügy padlón van, né-

may Károly Egészségügyi Központ nem tehet meg.
(Mellesleg a Misszió Egészségügyi Központ honlapján
olvasható álláshirdetések szerint ott is több szakorvost, és
egészségügyi munkatársat keresnek. – a szerk.)
A polgármester emlékeztette a fideszes
képviselőt, hogy nem
Gödöllő Város Önkormányzata felelős a
járóbeteg szakellátásért.
Az önkormányzatoknak a törvényben
előírt kötelezettsége
az alapellátás, ami
Gödöllőn jól működik, sőt a szintén
idetartozó ügyeleti
ellátásba több millió forintot tesz bele
évente város, és
segít Szadának, Mogyoródnak és Isaszegnek, amelyek
nem tudják önállóan
megoldani ezt a feladatot.

arról tett fel kérdést, hogy az át- hány kórház kivételével, ameAmit Gödöllő vállalt azt teljecsoportosítás mennyi időre old- lyek extra pénzeket kapnak. A síti, az elmúlt öt évben is több
ja meg az intézmény pénzügyi működési és a fejlesztési kiadá- tíz millió, most plusz 120 millió
gondjait.
sok kevesebbek mint 5-8, vagy forintot fordít a Tormay Károly
Gémesi György polgármester 10 évvel ezelőtt. Az egészség- Egészségügyi Központra.
válaszában elmondta, ez a for- ügyben súlyos humánerőforrás
Az előirányzat átcsoportosírás a következő 1-2 hónapban hiány van, és a dolgozók élet- tást végül Simon Gellért is megmegoldja a problémát, s bízik kora is egyre magasabb.
szavazta.
abban, hogy az állam a köteMint mondta, a gödöllői helylességét teljesíti és a működési zet nem hasonlítható össze a
(A képviselő-testületi
forrásokat biztosítani fogja év veresegyházival, mivel a Mis�ülésről bővebben
végéig.
szió Egészségügyi Központban
a www.szolgalat.com-on
Simon Gellért ezt követően a szolgáltatások jelentős része
olvashatnak.)
– ahogy több korábbi testületi fizetős, ráadásul visszautasítKJ
ülésen – ismét az önkormány- hatja a betegeket, amit a Torzatot hibáztatta a forráshiány miatt, s mint
mondta, Gödöllőnek kell
hozzátenni a szükséHagyományosan szeptemberben
A két díjazott mellett Polgármesges pluszt a költséghez,
adják át a Gödöllő Vállalkozója Díteri Ezüstérem kitüntetést vehet át
s példaként hozta fel,
jat, amivel a városunkban kiemelErőssy Andrea, a Caravella Kávékedő munkát végző, a lakosság
hogy
Veresegyházon
zó vezetője, Szoboszlai Krisztina,
megelégedésére
tevékenykedő
milyen kiválóan műköa Christi’s Choco Csokoládé Manuvállalkozókat ismeri el a képvisedik a járóbeteg-szakelfaktúra, a PURE. Coffee and more
lő-testület. A díjat ketten vehetik át:
látás.
és az Amici Cafe Bar ügyvezetője,
A képviselőnek adott
Bujtás Anikó, a Bujtás-kert Bt. veMegyeri Péter, aki 1990 márciválaszban Pelyhe Józetője, Koncz Andrea, a Sissi Fausában indította gödöllői vállalkogyizó és Cukrászda tulajdonosa,
zsef
alpolgármester
zását, akkor nyitotta meg Gödöllő
valamint Benkó László és Benkófelhívta a figyelmet
első kerékpár szervizét, amit a mai
né Lénárd Mária, a Kék Virág 2003
arra, hogy itt előiránynapig más sporttokkal kiegészítve
Kft. tulajdonosai.
zat-átcsoportosításról
működteti, és
van szó, ami gyakori
Az ünnepélyes átadásra szepSzabadi Sándor Csaba, a
az intézményeknél, és
tember 19-én, a Művészetek HázáSmarni Étterem és a Pizza Palazzo
negyedévente tárgyalja
ban kerül sor.
vezetője.

Elismerés a gödöllői vállalkozóknak
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Önkormányzati választás, 2019
Választási tudnivalók
Hivatalosan megkezdődött augusztus 24-én, szombaton az
önkormányzati választási kampány. Október 13-án a választópolgárok a polgármestert, helyi
és nemzetiségi önkormányzati
képviselőket választanak.
A választási eljárásról szóló
törvény szerint a kampány a
választást megelőző 50. napon
kezdődik és a szavazás napjáig, a voksolás befejezéséig
tart. Az októberi önkormányzati választásra a jelölteknek és
jelölőszervezeteknek ajánlóíveken kell megszerezniük az
induláshoz szükséges – a település nagyságától és a választás típusától függően különböző számú – érvényes támogató
aláírást. Az ajánlásokat szeptember 9-ig gyűjthetik.

A megyei listát állító jelölőszervezetek szeptember
10-ig gyűjthetik az ajánlásokat.
Augusztus 23-ig mindenkinek
meg kellett kapnia a választási
értesítőt. Ha valakinek nem
kézbesítették, akkor a jegyzőnél jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet
csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható
vissza.
Az ajánlás önkéntes, a választási eljárási törvény szerint
tilos, hogy bárki az ajánlásért
cserébe bármilyen előnyt –
pénzt vagy ajándékot – ígérjen,
vagy adjon. Ez bűncselekménynek minősül.

Új gépkocsi segíti a gödöllői

polgárőrök munkáját

A múlt héten dr. Gémesi György polgármester átadta azt a Dacia
Duster típusú autót a Gödöllői Polgárőrségnek, amelyet Gödöllő
Város Önkormányzata adományozott a város közbiztonságáért
a saját idejükből saját gépkocsival rendszeresen sokat tevő polgárőröknek.
Az autót Kalotay Gabriella, a polgárőrség vezetője vette át. Elhangzott, hogy a jövő héten a rendőrségtől is kapnak egy Opel
Astra típusú kocsit. Mindkét jármű fényhíddal (villogó) és „Polgárőrség” felirattal lesz ellátva.
Kalotay Gabriella elmondta azt is: dolgoznak azon is, hogy szükség esetén lovas polgárőrök is megjelenhessenek Gödöllő közterületein. A polgárőrség az idei Belvárosi Napokon ehhez kapcsolódóan szeptember 8-án bemutatót tart az Alsóparkban.
A

Fontos
tudni,
hogy az önkormányzati választáson szigorúbbak
az átjelentkezés
feltételei mint a
többi
voksolás
esetében: a választópolgár nem
jelentkezhet
át
tetszőleges
magyarországi
településre, csak arra, ahol
a választás kitűzése előtt 30
nappal már tartózkodási helyet létesített. A választópolgárnak a lakóhelye szerinti település jegyzőjétől kell kérnie,
hogy választójogát a tartózkodási helye szerinti településen
gyakorolhassa. A kérelmet október 9-én, 16 óráig lehet benyújtani.

Az átjelentkezés lehetősége
nyitva áll a nemzetiségi választópolgárok számára is, azzal
a további megkötéssel, hogy
amennyiben a választópolgár
olyan településre jelentkezik át,
ahol az adott nemzetiségnek
nincs települési vagy területi
szintű választása, akkor elesik
a lehetőségtől, hogy a települési
szintű vagy területi szintű nemzetiségi önkormányzat jelöltjeire szavazhasson.
(ny.f.)

Tízezrekbe „fáj”
a tanévkezdés
Jövő héten hétfőn megkezdődik a 2019/20-as
tanév. A „nagyok” mellett országosan közel kilencvenezer gyermek ül
be első alkalommal az
iskolapadba.
A KSH adatai szerint
Magyarországon
körülbelül 700 ezren járnak általános iskolába,
akiknek hetede küzd
beilleszkedési nehézségekkel. Nem kis feladat
hárul tehát a tanárokra, akik azonban egyre
kevesebben vannak: A
Közszféra Állásportáljának adatai szerint, legalább 1073 tanári állást
hirdettek meg csak az általános és középiskolák, tankerületi
központok.
Bár a tankönyveket a 9. évfolyamig ingyen kapják a diákok,
mégis, sokan a megvásárlás mellett döntenek, mivel ezeket év
végén vissza kell adni, így, ha szükséges lenne az ismétlés,
nem lesz miből pótolni a hiányzó ismereteket.
Ingyen tankönyv ide vagy oda, a családoknak így is több 10
ezer forintba kerül az iskolakezdés. Egy alsós kisiskolás elindítása egy felmérés szerint tavaly 48 ezer forintot, egy felsősé
több mint 60 ezret igényelt. Nem nehéz ezt az összeget ös�szehozni, hiszen egy közepes minőségű iskolatáska ára 16.000
forint körül kezdődik.
Egyes felmérések szerint az első, az ötödik, és a kilencedik
évfolyamos gyerekek tanévkezdése kerül a legtöbbe.
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 közúti felüljárót
is. A zajvédő fal kiépítése
jelenleg egy építési szakaszhatárig készült el, de hamarosan folytatják a munkát a
vasútállomásig.
A hét folyamán megtörténik az Ady Endre sétányon
kialakított és az Állomás
utcában lévő csapadékvíz-

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.
elvezető-rendszer összekötése. Ez a közlekedést annyiban érinti, hogy az Ady sétányon a másik sávot zárják le, de a forgalmi
rend és irány nem változik.
A sávváltásra az utómunkák miatt van
szükség.
(kj.)

Tájékoztatás ivóvíz-szolgáltatás
szüneteléséről
A DMRV tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy ivóvíz-közműhálózati munkák miatt 2019. augusztus 29-én, 8 órától 14 óráig
nyomáscsökkenés, ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetése várható
a Bossányi Krisztina utcában, a
Kornya Mihály utcában, valamint
az ALDI, a Stop Shop és a Stop
Shop 2. területén.
A DMRV Zrt. az ideiglenes
lajtoskocsis vízellátásról gondoskodik, a Stop Shop-ban található
Kínai Büfé elé történő víz kihelyezéssel.
Kérik, hogy az érintett területek lakói időben gondoskodjanak
a háztartásukhoz elegendő vízmennyiség vételezéséről.
A karbantartás ideje alatt a
lerakódott üledék felhasználói
hálózatba jutásának elkerülése
érdekében kérik, hogy a vízvételi
helyeket (vagy a vízóra előtti főelzáró csapot) tartsák zárva!
A szolgáltatás beindításakor
az ivóvízben átmenetileg sárgásbarna elszíneződés, zavarosodás fordulhat elő. A mosatás,
fertőtlenítés miatt erősebb klórszag érezhető. Ez a jelenség az
egészségre ártalmatlan.
(bdz)

Hamarosan aszfaltozzák
a körforgalmat
Egyre több helyen
újul meg a járda
Végéhez közelednek a járdaépítési és felújítási munkák. A
Béri Balogh Ádám utcai, Kodály
Zoltán utcai és Honvéd utcai járdákat már használatba vették a
lakók, az ősz folyamán az Isaszegi úton is elkezdődik a járdaépítés.
A héten is folyamatosan zajlanak a közterület-rendezési
és a növényápolási munkák, a
virág- és cserjeágyások gyommentesítése, cserjék metszése.
Szintén a héten végzik a lakosság által korábban bejelentett
száraz és balesetveszélyes fák
gallyazását.
KJ

Folyamatosan dolgoznak a Szőlő-Röges-Szent
János
utcai körforgalom
kiépítésén.
A múlt héten a
szegélyépítési és
alépítményi munkák befejeződtek, s
elkészült az útalap
is. A héten a sziget
építésén
dolgoznak, valamint elvégzik a szükséges
útmarásokat.
Ezt
követően
kezdődhetnek meg
az
aszfaltozási
munkák.
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Gödöllői értékmentők
Szlovéniában
Két év előkészítő szervezés
után, 2019. július 17-21-e között egy tizennyolc fős csapat a
szlovéniai Volcja Draga város I.
világháborús császári és királyi
katonai temetőjének 507 sírkövét tisztította meg az előírásoknak megfelelően a mohától és
egyéb szennyeződésektől. A
Márton Danku István által ös�szefogott kezdeményezés tagjai
a már régen leesett névtáblák
rögzítő csavarjainak helyén maradt lyukakat speciális, gyorsan
kötő habarccsal tüntették el,
majd mindegyiket víztől és fagytól is megvédték tartósítószerrel.
Mindezek mellett a temetőt körbevevő kerítés betonlábazatát is
megtisztították a lerakódott kosztól
és nagynyomású vízsugárral lemosták.
Rence-Vogrsko önkormányzatának vezetése szeretettel fogadta a
kezdeményezésben résztvevőket,
sőt, kitüntetett figyelemmel és segítséggel támogatta munkájukat.
Tariq Zigon polgármester és Anja
Sedevcic mezőgazdasági és tu-

risztikai szakértő és Masa Klavora,
a Kobaridi Pot Miru-Béke Ösvénye
turisztikai szervezet egyik vezetője
beavatta a résztvevőket a jövőben
megvalósításra váró katonai temetőkkel és egy 3 mililárd forintos
Béke Park kivitelezésével kapcsolatos terveikkel. A helyi tűzoltóság
gondoskodott a szükséges vízmennyiségről, a munkáról pedig
a helyi sajtó is beszámolt. (Bővebben a szolgalat.com-on)

Ingyenes szemészeti
szűrővizsgálat a Belvárosi Napokon
Ingyenes szemészeti szűrővizsgálat a Belvárosi Napokon.
A Belvárosi Napok egyik célja,
hogy egészségünk megóvására
hívja fel a figyelmet. Az éleslátás és a szem egészségének
megőrzése érdekében helyszíni
szűréseket végzünk. A Művészetek Házában látásélesség
ellenőrzésen és zöldhályog szűrésen lehet majd ingyenesen
részt venni.
Napjainkban tetemes időt töltünk különböző kék fényt kibocsájtó elektromos „kütyük”
(mobiltelefon, monitor, laptop…
stb) előtt. Ezek jelentősen megterhelik szemünket.
Egyre többen tapasztaljuk a következő tüneteket, jellemzően a
nap végére:
-bepirosodott szemek, szemirritáció
-szemszárazság, könnyezés
-homályosabb látás
-szemfáradtság, hát, nyak, vállak fájdalma
-fejfájás
Ezek hátterében két fő ok áll:
1. Az egyik az úgynevezett magasenregiájú látható kék fény,

mivel az LCD és LED számítógépek, okostelefonok, TV
képernyők ilyen fényt bocsájtanak ki.
2. A másik probléma a rendszeres és folyamatos közelre
nézés. Szemünk úgy van megalkotva, hogy távolra nézéskor
lazulnak el a belső izmai, ekkor
pihen(ne). Na, de mikor? Amikor egész nap az elektromos
„kütyük” bűvkörében élünk…
Mindkét problémára lehet megoldást nyújtani!
A belvárosi napokon az MSE
Optika szűrőpontján, és az optika BlueControl standján az érdeklődők 25%-os kedvezményre jogosító kupont kapnak, amit
szeptember hónapban kékfényt
szűrő lencsére lehet beváltani
egy ingyenes teljeskörű látásvizsgálattal együtt.
Szeptember 7.-én, szombaton a Művészetek Házában 16
órakor lehetőség nyílik interaktív beszélgetésre dr. Elek Ilona
főorvossal. A szervezők minden
korosztály képviselőit, kicsi és
nagy szemészeti problémával,
egyaránt várják!
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Úrréti Tóünnep

(Folytatás az 1. oldalról)
A szervezők a programok összeállítás a során egyaránt gondoltak a mozgást kedvelőkre, és azokra, akik pihenni, beszélgetni vágytak.
Többek között játékos evezős verseny, tájfutás, vadászkutya vízi bemutató és kenuzás szerepelt a kínálatban, bár a nap sztárja a
gyerekek körében az újonnan felszerelt tutaj volt. A színpadon is egymást váltották a programok táncbemutatók, zenei előadások
szereztek kellemes perceket a kikapcsolódni vágyóknak. Felléptek többek között az Urban Verbunk díjat nyert táncosai, a Swinging
Kvartett, Gödöllő Város Népi Zenekara, de a harcművészetekbe is bepillanthattak az érdeklődők.

VI. Alvégi Családi Nap

Hatodik alkalommal rendezték meg az Alvégi Családi Napot, ami rengeteg embert vonzott az eseményre. Az Alvégi Civil Társaság
szervezésében megvalósított programon a városrész apraja és nagyja egyaránt talált magának szórakozást. A családi nap ez alkalommal is jótékony célokat szolgált, a befolyt összeggel a Gödöllői Mentőállomást támogatták. A főzőverseny győztese idén a
Kéklámpá-Sokk csapata lett, második helyezést ért el a Kaméleon brigád, míg a dobogó képzeletbeli harmadik fokára az Alvégi
családi kör állhatott fel.
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Tartalmas programok a hat
éve sikeres táborban

Egyre nagyobb az érdeklődés
a Megújult Nemzedékért Alapítvány tábora iránt, ami augusztus
12-16. között hatodik alkalommal várta a 6-12 éves gyerekeket Gödöllőn. A kezdetben
a Szeretet Lángja Gyülekezet
családjainak szervezett programon ma az egyházi közösségen
kívülről is sok, elsősorban rászoruló gödöllői gyermek vesz részt. Idén hatvan fő számára szerveztek
színes és tartalmas elfoglaltságot. A tábor alapgondolata hat évvel ezelőtt
Pál Anikó tanárnőtől indult.
A rengeteg játék mellett többek között kézműves foglalkozások, állatsimogató, tűzoltóbemutató és érzékenyítő program várta a gyerekeket,
akik játékos formában megismerkedhettek a közlekedési szabályokkal,
valamint tanító meséken, történeteken keresztül a legfontosabb erkölcsi
értékekkel is. Az öt nap során a teljes ellátást több magánszemély és az
Élelmiszerbank támogatása segítette, az esős napokon pedig a Waldorf
iskola biztosított megfelelő helyet a gyerekeknek, és az önkéntesként tevékenykedő segítőknek. A Megújult Nemzedékért Alapítvány a Belvárosi
Napokon a Civil Utcában is várja az érdeklődőket.

Civilek Gödöllőn
Gödöllőn, a Belvárosi Napok keretén belül, már 12. alkalommal kerül megrendezésre a Civil Utca. Szeptember 7-8–án, jórészt szombaton, de többekkel vasárnap
is itt találkozhatnak a gödöllőiek azon civil szervezetek közül, amelyek itt élnek és
tevékenykednek városunkban és munkájukkal, programjaikkal színesítik Gödöllő
és annak lakóinak életét.
Előreláthatólag közel 30 gödöllői civil
szervezet egy-egy standot felállítva ismertető anyagaikat mutatják be, csalogató programokkal igyekeznek megismertetni szervezetük célját és tevékenységét
a látogatókkal. Az érdeklődőknek lehetőségük van aktívan bevonódni a szervezetek életébe, programjaikba. Ha megtetszik
egy-egy szervezet munkája, kapcsolódhatnak hozzá bátran.
A Civil Utcán megjelenő szervezetek koordinálását a Gödöllői Civil Kerekasztal
Egyesület fogja össze. Jelenleg 23 gödöllői civil egyesület, alapítvány és magánszemély tagja ennek az ernyőszervezetnek, de rajtuk kívül más szervezetek is
képviseltetik magukat a rendezvényen. Az
aktív egyesületek mindegyike egyenként
is jelentős szerepet játszik Gödöllő civil
életében. A Civil Utcán megjelenő szerve-

zetek környezeti, kulturális, szociális és
számos más területen látnak el társadalmi feladatokat.
Egy város – és egy társadalom is – akkor
erős, ha minél több civil kezdeményezés
kap teret, mert a tudatos civilséggel bíró
emberek és a város működtetése egymást erősítő tevékenység lehet. Gödöllő
ebből a szempontból kiemelkedő helyet
foglal el, mert egyre erősebb a civil tevékenység, egyre több olyan program valósulhat meg, amit a civil szerveztek hoznak
létre. Tehát a közösségeknek igenis nagy
ereje van, csak tenni kell érte és nem várni másra, egy „jó gazdára”, aki csinálja
helyettünk. A saját felelősségünk az, hogy
milyen társadalmi környezetet hozunk létre magunk körül.
Az, hogy egy adott helyen mi, polgárok
mennyire vagyunk boldogak és mennyire
vagyunk aktív és elégedett tagja egy társadalomnak, vagy közösségnek, az a mi
felelősségünk is. Az, hogy az önszerveződött közösségeink meddig szolgálnak
a mi megelégedésünkre az az itt lakók felelőssége.
Gödöllőnek szüksége van civil szervezetekre és a Civil Utca remek alkalom arra,
hogy kapcsolódjunk a programjaikhoz.
Szabó Csaba,
a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület
alelnöke

Kedves Tagok,
Mozgáskorlátozottak!

A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális
Egyesületének Gödöllői területi
csoportja következő fogadóóráját szeptember 4-én, szerdán
15-16 óra között tartja.
Helyszín:
Civil Ház, Gödöllő, Szabadság
út 23.
E-mail:
mkmore.godollo@gmail.com
Telefon:
06 302952456
Web:
www.mozgasserultek.hu
Amiben tudunk a hozzánk
fordulóknak segíteni:
- tagkönyv érvényesítése;
- információszolgáltatás ügyintézéséhez
„Lakás Akadálymentesítési Állami Támogatások” (LÁT)
parkoló kártya, gépjármű adókedvezmény, autószerzési
támogatás
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Start két keréken
Kirándulni sokféleképpen lehet, s az elmúlt
években - talán a kerépárút hálózat fejlődésének is köszönhetően
- egyre többen pattannak nyeregbe, hogy
két keréken járják be
hazánkat. A Túrázók
nagykönyve
sorozat
legújabb kötete nekik ad kiváló tippeket,
hogy mere induljanak.
A könyben bemutatott
túrák valamennyi generáció számára kínálnak kellemes,
változatos kerékpáros túrákat,
amelyek közül mindenki kiválaszthatja a teherbírásának megfelelőt
A kötet változatos helyszínekre
invitál bennünket, a hegyi terepek
mellett jócskán lemegyünk a síkvidékekre is - a síksági vagy szelíd
dombvidéki területek gyalogosan
sokszor végeláthatatlannak tűnnek, ám biciklizve már befogadhatók és igazán érdekesek. A túrák során körbejárhatjuk a Fertő-,
a Velencei- és a Tisza-tavat, sőt
Románia, Szlovákia és Ausztria
felé is átléphetjük a határt. Nye-

regbe pattanva
nem csak a
Kárpát-medence természeti
szépségeit fedezhetjük fel,
hanem megismerhetjük az
egyes útvonalak mentén fekvő települések
múltját és látnivalóit is.
A könyvben bemutatott utak
változatos nehézségű kirándulásokat kínálnak, köztük számos olyat,
amelyeket akár gyerekekkel is
bátran kipróbálhatnak a családok.
Ahogy a sorozat korábbi köteteiben, az egyes útvonalakat gazdag
képanyag, áttekintő térkép és gyakorlati leírások teszik teljessé. A
könnyebb tervezés érdekében -az
érdeklődők mindenhol megtalálják
a nehézségi fokot, a pontos távolságot, a menetidőt, a szintemelkedést és a szükséges felszerelést is.
(Dr. Nagy Balázs: Magyarország
legszebb kerékpáros túraútvonalai)

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.

Európai körutazás a nyitó koncerten
A GödöllŐsz
Fesztivál
egyik hagyományos nyitó
rendezvénye
a a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar nagyszabású koncertje, ami idén is igazi különlegességnek ígérkezik.
Szeptember 6-án este a Gödöllői Királyi Kastély lovardájában a
szimfonikusok Pál István Szalonna és Bandája, valamint az Urban
Verbunk táncosainak közreműködésével mutatják be az EURÓPAI
NÉPEK TÁNCAI című előadást.
Az est folyamán Csajkovszkij,
Dvorák, Grieg, J. Strauss, Bizet,
Bartók és Kodály művei szólalnak meg. A gazdag összeállításban egy igazi európai körutazást
tehetünk: norvég, orosz, osztrák,
lengyel, provancei, román, kalota-

szegi, mezőségi, felvidéki, erdélyi,
kürti és galántai táncok dallamai
szólalnak meg. A közönség hallhat többek között keringőt, polkát,
csárdást és farandolét.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar több koncerttel várja a közönséget a GödöllŐsz Fesztivl
során. Az Ars Sacra Fesztivál
programjában a Gödöllői Evanglikus Templomban adnak hangversenyt szeptember 15-én és
22-én, fellépnek a Liszt Fesztiválon, és a Remekművek Gödöllőn
hangversenybérlet sorozat két
előadásával is gazdagítják a kulturális események sorát.

Elismerés a Talambának
Fotó: Biszkup Miklós

A Gödöllői Királyi Kastély
Barokk Randevú című rendezvényén koncertet adó
Talambát Fekete Péter kulturális államtitkár méltatta, majd dicsérő oklevelet
adott át az idén fennállásának 20. évfordulóját ünneplő együttes
tagjainak.
Az oklevelet nemzeti
és kulturális
örökségünk
gyarapításáért, és az
ifjúság
nevelése terén
végzett munkájuk elismeréseként vehették át.
A
Talamba
Ütőegyüttes
nem csak hazánkban,
hanem
külföldön
is sokat tesz a
magyar zenei kultúra népszerűsítéséért. Szeptemberben ennek részeként egy különleges

utazás vár rájuk,
nyolc napot töltenek Nigériában,
ahová a nigériai
magyar nagykövetség meghívására utaznak
el. A zenekar
három koncertet ad, s ezek
során
többek között a
Qartzbox homokanimátorokkal közös
produkciójuk
során
egy
Benedek Elek gyűjtéséből
származó magyar népmese és
egy nigériai népmese bemutatásában is közreműködnek.
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Sajtófotó kiállítás: Középpontban
a természet védelme
Szeptember
6-án 18 órkor
nyílik meg a
Művészetek
Házában a Sajtófotó kiállítás,
aminek a képanyaga – immár harminchetedszer – a
sajtófotó pályázat díjazott képeiből, illetve nem díjazott, de a
rendező által fontosnak, érdekesnek tartott fotókból áll.
A pályázaton a hagyományos
kategóriákban hírképek, képriportok, portrék, a művészetiés kulturális életet bemutató
képek, sportfotók és a társadalmi jelenségeket bemutató
alkotások szerepelnek. Idén ez
a kör a természetfotók kategóriájával bővült, ahol a lokalitás
mellett megjelent a globalitás.
A pályázatra a megszokottnál
több olyan felvétel érkezett,
mely a környezeti jelenségeket, elsősorban a felmelegedést és a szennyezést mutatja
be.
A pályázat történetében elő-

ször, olyan fotósorozat nyerte
a nagydíjat, amely tágabb környezetünk, az egész Föld egy
igen fontos jelenségét ábrázolja. A Természet és tudomány
kategória bravúros fotóit is
megelőzte egy olyan kép, ami
a környezetszennyezésre, a
Föld állatvilágát fenyegető veszélyekre hívja fel a figyelmet.
A plakátra Ifj.Lőrincz Ferenc:
Műanyag című képe került, a
fotó a Természet és tudomány
kategória 1. díját nyerte el.
A kiállítás a GödöllŐsz Fesztivál egyik nyitóeseménye.
(Részlet Radisics Milán: Hogyan formálja a víz a Földet,
című MÚOSz Nagydíjas képsorozatából.)

MUNDRUCZÓ KORNÉL LILIOM
RENDEZÉSE SALZBURGBAN DEBÜTÁLT
Ezúttal nem filmmel, hanem színházi rendezéssel arat sikert Mundruczó Kornél. A gödöllői rendező
ez alkalommal Molnár Ferenc
Liliom című művét állította színpadra, a bemutatóra pedig Salz-

burgban került sor. Az előadás a
Salzburgi Ünnepi Játékok és a
hamburgi Thalia Színház koprodukciójában valósult meg. Molnár
Ferenc szövegéhez Wéber Kata
írt egy jelenkori reflexiót, melyet

Kalász Orsolya és Peter Holland
fordított németre.
A bemutató a Salzburg melletti
Halleinban található Pernerinsel
egykori sólepárló épületében volt
2019. augusztus 17-én. Az elő-

adást nyolc alkalommal láthatja a
közönség, ezt követően pedig a
Liliom felkerül a hamburgi Thalia
Színház repertoárjára.
(Forrás: szinhaz.org
Fotó: Mathias Horn

Meseszerű, heves, délvidéki színek
a Levendula Galériában
Miroslav Jovancic festő- és
zeneművész alkotásaiból
nyílt kiállítás augusztus
24-én a Levendula Galériában. A szabadkai művész
alkotásai mintegy naplószerűen engednek bepillantást az alkotó életébe.
A meseszerű képek színei
a délvidék hevességét,
keménységét, bajtársiasságát tükrözik. Jelentős

szerepe van kékeinek, az egység
szimbólumának – mondta a kiállítást megnyitó Sz. Jánosi Erzsébet, a Levendula Galéria vezetője.
Miroslav Jovancicot Szekeres
Erzsébet 2013-ban ismerte meg,
amikor a gödöllői művészek

munkáiból
rendezett
kiállítást
Szabadkán.
Már akkor elhatározta, bemutatja Gödöllőn
a délvidéki művészt,
akinek képeiről így fogalmazott:„Mitikus,
életteli állatai, akár a
totemállatok védik életrekeltőjüket. Csendben
és fegyelmezetten állnak, erejük
van és a szemembe néznek. Zöld
macskaszempár, folyóban osonó
hal átható figyelése terel szelíden.”
A kiállítás szeptember 12-ig tekinthető meg.

12 gödöllői Szolgálat

kultúra

Baráth Emőke legújabb sikere
Fotó: Raffay Zsófia

Miközben nemrég számoltunk be arról, hogy
„Az év énekesnője”,
„Az év fiatal művésze”
és „Az év szólistája”
kategóriában is jelölték Baráth Emőkét
az OPUS KLASSIK
német zenei díjra, a
gödöllői operaénekes
újabb sikert könyvelhet
el.
Az Innsbrucki Régi
Zenei Fesztiválon Pietro Antonio Cesti egy
rég elfeledett operája
került színpadra: a La
Dori.
A mű az 1657-es bemutatót követően legalább 30 előadást ért
meg Itáliában, s most
Innsbruckban ezzel a
művel emlékeznek a mester
halálának 350. évfordulójára.
A jelenlegi bemutató művészeti
vezetője, a milánói Scala és a
Salzburgi Ünnepi Játékok ismert barokk szakértője, Ottavio Dantone, a rendező pedig

az egyik legkeresettebb olasz
mester, Stefano Vizioli volt.
A válogatott nemzetközi énekesek között Baráth Emőke
Tolomeo és Celinda szerepét
énekelte nagy sikerrel.
(Forrás: Papageno)

Bérletes színházi előadások
színesítik a helyi kínálatot
Ahhoz már hozzászokhattunk
itt Gödöllőn, hogy minőségi
színházi élményekért nem kell
feltétlenül a fővárosba látogatnunk: a Művészetek Háza
műsorán rendszeresen szerepelnek színvonalas, sokszor
frissen bemutatott, budapesti
kőszínházas produkciók.
Most a Művészetek Háza
négy előadást tartalmazó bérlettel várja a színházrajongókat.
Az előadások között ugyanúgy
találhatunk vidám, békebeli
szerelmi komédiát (Lovagias
ügy), mint elgondolkodtató,
keserédes történetet a magányról, s az összetartozás
iránti vágyról (Boldogság).
Magunkra
ismerhetünk
Hernádi Judit sziporkázóan
humoros, mégis brutálisan tapintatlan anya-alakításában,
vagy pont az őt szerető-elviselő családtagjai sóhajtásaiban
(Becéző szavak), és megrendítő leckét vehetünk emberségből egy autista férfi és egy
karrierjét vesztett, sérült, egykori táncos tétova, egymáshoz közeledő lépéseit figyelve

(Táncórák). Mindezeket olyan
nagyszerű színművészek tolmácsolásában láthatják, mint
a már említett Hernádi Judit,
Koltai Róbert, Vándor Éva,
Gyabronka József, Ullmann
Mónika, Rékasi Károly, Pikali Gerda, Józan László, hogy
csak néhányat soroljunk fel.
A négy előadást tartalmazó
színházbérlet 2019. szeptember 15-ig bevezető áron,
mindössze 11.900 Ft-os áron
megvásárolható a Művészetek Háza Jegyirodájában és
az ismert online felületeken.
A négy előadást tartalmazó
bérlet:
– Dan Gordon: Becéző szavak (A Szentendrei Teátrum
és az Orlai Produkciós Iroda
közös előadása)
– Mark St. Germain: Táncórák
(A Rózsavölgyi Szalon előadása)
– Eric Assous: Boldogság (A
József Attila Színház előadása)
– Hunyady Sándor - Márkus
Alfréd - Verebes István: Lovagias ügy (A Zenthe Ferenc
Színház előadása)

2019. augusztus 27.
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Belvárosi Napok
A hazai zenei élet sztárjaival
Sztárparádéval várja a közönséget a Belvárosi Napok szeptember 7-én és 8-án.
A kétnapos fergeteges program
fellépői között valamennyi korosztály megtalálja a kedvenceit.
A koncertek sorát szombaton
délután az Asphalt Horsemen
nyitja, majd a Kollányi Zsuzsi
akusztik várja a közönséget.
Sokak örömére az első nap
nagykoncertjét a mai könnyűzenei élet egyik legnagyobb
dívája, Pásztor Anna és zene-

kara, az Anna and the Barbies
adja. Fellépésük a Belvárosi
Napok egyik legizgalmasabb
programjának ígérkezik. A
szombat estét a Follow the flow
előadása zárja.

A koncertek
sorát
vasárnap
egy olyan
e l ő a d ó
indítja,
akinek
a
dalain generációk
nőttek fel.
Ő
nem
más, mint
Halász Judit, aki nem
csak a legkisebbek kedvence,
hiszen a fiatalabb nagymamák
és nagypapák is az ő dalain
nevelkedtek, és ma is együtt
éneklik vele a koncerteken.
Utána egy másik stílus képvi-

selői foglalják el a
színpadot, mégpedig a Karmapirin. A
zenekar blues és a
rock ízével fűszerezett zenéje egyre
nagyobb népszerűségnek örvend.
A rendezvénysorozat vasárnap este
egy hatalmas bulival zárul. A kiváló
hangulatról Fenyő
Miklós gondoskodik,
aki szintén generációkon átívelő siker-

sorozatot tudhat maga mögött.
Koncertek persze nem csak a
nagyszínpadon lesznek, hanem
a Magyar Teátrum Színházi Sátorban és a NoVo színpadán is.
Fellép többek között a Kollányi
Zsuzsi akusztik, az oSKAr
music és a Kelet Brass Band,
valamint a PeliKlán csoport és
a Jazzzenéstelen Arcok.
(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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Röplabda – Felkészül a Gödöllői RC

Újabb fiatalítás az NB I-es keretben
Ezen a héten kezdte el a felkészülést a 2019/2020-as női NB
I-es röplabda bajnokságra Szabados István együttese, amelyben újabb fiatal játékosok mutatkozhatnak majd be a bajnokság
során.
A felkészülést 17 játékossal, köztük 15 junior vagy ifi korú lánnyal
elkezdő GRC (képen a csapat
szurkolók egy csoportjával, akik
virággal lepték meg a lányokat,
fotó: grcvolley.hu) programjának
első fele az erőgyűjtésről szól,
mondhatni monoton lesz. Az első
mérkőzéseit Szlovákiában játs�sza majd a csapat, miután augusztus 31. és szeptember 1-je

2019. augusztus 27.

sport

között tesznek eleget egy meghívásnak a lányok és vesznek
részt Lévában egy villámtornán.
Az október második felében kezdődő bajnokságra készülő GRC-t
hazai pályán először szeptember
22-én láthatják majd a szurkolók
az első alkalommal megrendezésre kerülő Berze Zsófia Emléktornán.

illetve segíti az esetleges sérülések utáni rehabilitációt.
A GRC 2019/2020-as játékoskerete és szakmai stábja: Albert
Anna, Bajnóczi Fruzsina, Barta Karolina, Faragó Anna, Ferentzi Zoé, Halla Gréta, Horváth
Réka, Kovàcs Eszter, Körtvélyessy Réka, Kump Alíz, Ratkai
Panna, Saáry Blanka, Schweg-

ler Stefi, Sorompó Kinga, Tettamanti Virág, Tóth-Bagi Réka,
Tóth Szandra. Vezetőedző:
Szabados István, másodedző:
Szalay Attila, erőnléti edző: Kovács Zoltán, gyógytornász: Kazamér-Szilágyi Éva, masszőr:
Árpás Géza, technikai vezető:
Nagy Péter. 			
-forrás: grcvolley.hu-

Mint azt az egyesület hivatalos weboldaláról megtudhattuk
(www.grcvolley.hu) a játékosállomány változása mellett bővült
a szakmai stáb is: Árpás Géza
masszőr mellett Kazamér-Szilágyi Éva gyógytornász is figyel
játékosaink egészségi állapotára,

Légtorna – Lezárult a szezon első fele

Kézilabda – Szűk egy hónap és rajt

Dobogós gödöllői légtornászok

Dunakeszi lesz az első ellenfél

Nemrég ért véget a tavaszi versenyszezon a gödöllői Catwalk Ironairbase rúdsport és légtorna stúdió
versenyzőinek. Sárai Tícia stúdiójának versenyzői a tavaszi szezonban négy versenyen vettek részt és
már az őszi versenyekre készülnek.
Az első verseny a Pole Artistic
Hungary volt, a rangos nemzetközi
versenyen a zsűriben és az indulók
között is számos külföldi található,
így magas színvonalú versenyről
beszélhetünk, amiben a fő hangsúly
a művészi koreográfián és önkifejezésen van. Öt kategóriában hat versenyző indult, a legeredményesebb
a profi glamour győztes Jaszper
Bernadett volt, valamint az amatőr
duó kategória győztesei, Pintér Vivien és Ivancsó Viktória (a képen,
fotó: Farkas Lilla).
Szintén nemzetközi verseny a Pole
Theatre Hungary, melyre a több tucat jelentkező közül csupán öt-öt fő
jut be a döntőbe, így hatalmas megtiszteltetés, hogy idén is részt ve-

hetett a megmérettetésen gödöllői
versenyző (sorozatban harmadjára), ezúttal a Comedy kategória félprofi mezőnyébe Berkes Szandra.
Az Air Fest-en részünkről az utánpótlásé volt a főszerep. Szrogh
Petra (11 éves) rúdon komédia kategóriában versenyzett a juniorok
között, míg Szrogh Nórának (16
éves) karikán dráma kategóriában
a felnőttekkel összevont mezőnyben kellett helyt állnia. Nóra ötödik,
Petra pedig második helyezést ért
el a versenyen.
Júliusban ismét megrendezték a
Restart Rúdsport és Légtorna versenyt Zalaegerszegen, ahol karikán és rúdon is négy-négy gödöllői
versenyző mutatta be produkcióját.
Szűcs Laura a junior karika mezőnyében, míg Mészáros Nelli amatőr
középhaladó rudas mezőnyben lett
negyedik, illetve Csörget Barbara
amatőr haladó rudas mezőnyben
végzett a hetedik helyen.
A gödöllői stúdió „testvér egyesülete”, az ELTE-BEAC Polefitness Farkas Lilla és Sárai Tícia vezetésével szintén részt vett a Pole Artistic
és a Restart versenyeken: tizenegy
egyéni rúd versenyzővel neveztek
és négy éremmel, valamint két ötödik hellyel zárták a tavaszt.
További indulóink voltak: Botlik
Renáta (rúd), Nagy Barbara (rúd),
Fábián Réka (rúd és karika), Nagy
Tímea (rúd), Lóci-Balog Zsófia
(junior karika), Horváth Eszter (karika), Farkas Lilla (rúd). Felkészítő
edzők: Sárai Tícia, Farkas Lilla,
Ress Adrienn, Szepesi Kinga,
Varga Tímea, Zhmatova Vera. -fl-

Hazai pályán, a Dunakeszi
ellen kezdi szeptember 15én majd a bajnoki szezont
a Gödöllői KC csapata, akik
továbbra is az NB II. Északi-csoportjában
próbálnak
majd meg minél előkelőbb
helyen végezni.
A csapat edzőjét, Bartos

Gábort kérdeztük a célkitűzésekről: – Változatlanul
a saját nevelésű játékosok
beépítése a célunk, ennek
tudatában és mivel még nem
ismerem az idei csoportban
az erőviszonyokat, alapvetően a középmezőnyt céloztuk
meg az idei szezonban.
-tl-

2019. augusztus 27.
Atlétika – Junior, ifi bajnokság, illetve Liga döntők

Tizenhat dobogós hely
Újabb érmeket és sikereket könyvelhettek el a GEAC atlétái az
elmúlt két hétvége versenyein,
amelyeken összesen 16 alkalommal állhattak fel a gödöllőiek a
dobogóra.

A rövid nyári pihenő után az
augusztus 17-én, Budapesten
megrendezett nyílt junior és ifjúsági bajnokságon vettek részt
a GEAC atlétái. A verseny mindenképpen emlékezetes marad
Mihajlovic Alex (a bal oldali
képen) számára, aki az Ifjúsági
Ligán belül rendezett gerelyhajító versenyszámot nyerte meg,
méghozzá új egyénit dobva, ami
mostantól 67.81 méter! Ugyanebben a számban a harmadik
helyet bérelte ki Fekete Levente,
aki ugyanúgy egyéni csúcsnak
örülhetett, eredménye 51.71 méter. Maradva a gerelyhajításnál
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Eszenyi Napsugár a hölgyek
mezőnyében tudta mindenkinél
messzebbre dobni a szert, eredménye 43.09 méter lett. Gratulálunk Máté Alpárnak és tanítványainak a szép eredményekért!
Normann Márton 200 méteren
bizonyította gyorsaságát, hiszen
22.81 másodperces idejével a
harmadik helyet szerezte meg,
és bizakodó lehet az ifjúsági Liga
Döntő előtt.
Szörényi István tanítványa, Bánovics Károly beállítva egyéni
legjobb eredményét, 400 centiméterrel végzett az ifi rúdugrás
mezőnyének harmadik helyén,
ahogyan Bánovics Dorottya is,
aki újra megugorva idei legjobb
eredményét, a három métert és
szerzett ezzel bronzérmet.
A felnőtt Szuper Liga 400 méteres távján Nádházy Evelin a
norvégiai csapat Európa-bajnokság után, kisebb betegséggel
küszködve is újabb első helynek
örülhetett, ideje ezúttal 54.33
másodperc. Karakas Józsefné
tanítványa idén is magabiztosan
uralja a 400 méteres távot a hölgyek mezőnyében.
Az elmúlt hétvégén szintén Budapesten, a Lantos Mihály Sportközpontban rendezték a Junior
és Ifjúsági Liga döntőket, ahol a
gödöllői atléták összesen kilenc

Labdarúgás – Megvan az első pont

érmet tudtak szerezni.
A Junior Liga döntőben a rúdugrók a dobogó mind három fokát
kibérelték maguknak. Mihály
Ádám az első, Magyari Benedek a második, Schlick-Szabó
Áron pedig a harmadik helyet
szerezte meg (a jobb alsó képen
a dobogósok, valamint Szörényi
István edző), sőt a negyedik hely
is GEAC-os atlétáé lett. A nyáron
sokáig sérült Pótha Johanna két
versenyszámában is érmet tudott
szerezni. A fényesebb érem 100
méteren jutott neki, ahol 12.47
másodperces idővel a második
lett, míg 200 méteren Johanna
26.31 szekundumos eredménye
a harmadik helyet biztosította
számára. A gerelyhajító Canea
Zoltán utolsó, hatodik kísérlete
hozta meg számára az örömet,
hiszen 51.96 méterre szállt a gerely, így Zoli nyakába bronzérem
került a nap végén.
Az ifiknél a gerelyhajítás versenyszámában Mihajlovic Alex
utolsó kísérlete hozta meg a
sikert
számára,
hiszen 67.12 méteres eredményével
aranyérmes
lett, így a téli és
a nyári országos
bajnokság
után
a Liga Döntőt is
megnyerte. A hölgyeknél Eszenyi
Napsugár 44.95
méteres dobása a
gerelyhajításban

ezüstérmet jelentett a számára. Az ifi hölgyeknél a 100 méteres gátfutásban Dobránszky
Laura magabiztos gátazással
ért fel a második pozícióba, ideje
14.32 másodperc, míg 200 m síkon alig maradt le a dobogóról. A
sportolók edzői: Körmendy Katalin, Szörényi István, Máté Alpár, Gadanecz György, Kovács
Zoltán.
További eredmények:
Junior, 4. helyezett: Molnár Dániel rúdugrás, 341 cm.
Ifjúsági, 4. helyezettek: Normann Márton 400 méter, 51.23
mp., Bánovics József rúdugrás,
421 cm, Dobránszky Laura 200
méter, 26.58 mp, Eszenyi Napsugár diszkoszvetés, 36.14 méter.
5. helyezettek: Szőke-Kiss Jácint 2000 méter akadály, 7:13.18
perc, Bánovics Károly rúdugrás,
381 cm.
6. helyezett: Nomann Márton
200 méter, 23.27 mp.
(fotók: Kriszt Balázs)
-kb-

Akrobatikus torna – Készülődés az Eb-re

Pilisen döntetlenezett a GSK GSE trió a kontinensviadalon
Megvan az idei első pontja Nenad Pozder együttesének, akik
a Pilisi LK otthonában értek el
1-1-es döntetlent a megyei I.
osztály második fordulójában.

A Gödöllői SK nem kezdte jól a
párharcot, ugyanis már a második percben hátrányba kerültek,
de az első fordulóval ellentétben, Mundroch Mendel jóvoltából sikerült egyenlíteni, így
megmentve egy pontot. A GSK
1 ponttal a 12. helyen áll két
mérkőzést követően a tabellán.
Pest megyei I. osztály, 2. forduló: Pilisi LK-Legenda Sport –
Gödöllői SK 1-1 (1-0) Gödöllői
gól: Mudroch Mendel.
Programajánló
Pest megyei I. osztály, 3. forduló
Szeptember 1., vasárnap 16:30
Gödöllői SK – Törteli KSK
(Táncsics M. úti Sportcentrum)

Hátország – Gyenge idénykezdet a GEAC-nál

A megyei III. osztályban szereplő GEAC-FISE számára is elkezdődött a szezon, de minden
bizonnyal nem ilyen nyitányról
álmodoztak az „egyetemisták”,
ugyanis előbb idegenben 6-1re kaptak ki a Pilisi LK második
csapatától, majd hazai környezetben, a Dánszentmiklós elleni párharcot bukták el 5-0-ra. A
GEAC két fordulót követően 0
ponttal a tabella 16., utolsó helyén áll csoportjában.
Pest megyei III. osztály Keleti-csoport, 1-2. forduló
Pilisi LK II. – GEAC-FISE 6-1
(2-0) Gödöllői gólszerző: Bánki Edömér.
GEAC-FISE – Dánszentmiklós
KSK 0-5 (0-3)
-li-

Kiváló eredményeiknek köszönhetően a Méder Boróka, Szabó Csilla, Lőrincz Boglárka alkotta Grassalkovich SE 12-18
korosztályú leány hármasa kijutott az októberben, Izraelben
megrendezésre kerülő akrobatikus tornász Európa-bajnokságra.
Kőhler Ákos tanítványai, amint a fotón is látható (forrás:
-llGSE.hu) gőzerővel készülnek a megmérettetésre.
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Kihalhatnak az „óceán orrszarvúi”
Ha nem cselekszünk minél hamarabb, akkor elveszítünk egy
újabb állatfajt.
Az „óceán orrszarvúi” hamarosan kihalhatnak, ha nem hagyják
abba az illegális halászatot - figyelmeztetnek erre mindenkit a
természetvédők.
Orrszarvúknak tekintik a hosszú
orruk miatt, és a legveszélyeztetettebb tengeri csoportok közé
sorolják ezeket az élőlényeket az

óceán térségében. Értékes uszonyuk miatt viszont, melynek kilója
akár 1000 fontot is érhet, könyörtelenül levadásszák mind.
A természetvédelmi képviselők
figyelmeztetést adtak ki, hogy
ezek az állatok veszélyesen közel vannak a kihaláshoz. A világ
vezetői hamarosan találkoznak
majd, Genfben, a veszélyeztetett
vadon élő állat - és növényfajok
nemzetközi egyezménye miatt.

Ez mindenképpen pozitívum,
hogy folynak a tárgyalások, főleg
annak tudatában, hogy a cápaés a rájafajok körülbelül 31%-át

kihalás fenyegeti, és a becslések
szerint évente 100 millió cápa hal
meg.
(Independent)

lehet válogatni, csereberélni, így
ha felesleges vagy nemszeretem
növény van a lakásban, kertben,
itt be lehet cserélni másikra, el
lehet beszélgetni a többi kertészkedővel, tapasztalatokat lehet

cserélni és élő barátságokat kötni, új közösséget kialakítani.
Szeretettel várjuk a leveleiket és
31-én tíztől az érdeklődőket a
Vörösmarty utca 14-be.
Bujtás Anikó

KERT-KÖZÖSSÉG-ÉPÍTÉS
Szép nyarunk van, szerencsére eddig a jégesők és pusztító
viharok is elkerülték városunkat
és talán soha ilyen sokan nem
kertészkedtek, mint ebben az évben.
A kertészet, növényszeretet jó
alapja az új barátságok kötésének, sok embernek terápiás céllal
is nagyon sokat használ és nem
mellesleg rengeteg cikk szerint
meghosszabbítja az élettartamot.
Élő példa erre Bálint gazda.
Nagyon jó hobbi lehet szakkönyveket felkutatni, a kertünkben kísérletezni, új növényeket, kertstílusokat megismerni.
Közösséget építeni a kertszerető

részesei lehessenek a tanácsadásunknak, a gödöllői kerti
közösségnek. Bárki, akár gyerekek is, akinek ezzel segíthetünk és inkább levelet írna, mint
emailt, szívesen várjuk megkeresésüket. Ez a levelesláda
ingyenes, arra szolgál, hogy a
kertszerető emberek segítséget, a kerten keresztül társat
kapjanak.
Augusztus 31-én 10 órakor
pedig, az átépítés után újra
nyitja kapuit a Mesekertünk,
ahol szombatonként 10 és 16h
között ingyenes kertészeti tanácsadással állunk rendelkezésére bárki számára. A kertszere-

tacsik gödöllőn
közel 2000 tappancs

emberek között talán a legszebb
feladat, ám augusztustól az idősebbekre is gondolunk, akik között sokuknak az egyetlen társuk
a növények a kertben vagy a
lakásban. Az ő kedvükben járva, a kerti közösségbe bevonva,
augusztus hónaptól megnyílik a
„Bujtás kert levelesládája”, ahová az idősebb korosztály is írhat,
akiknek nem olyan ismert az internet fogalma, mint a fiatalabb
generációknak.
Így a levelesládánkat megnyitva,
postacímünkre is lehet ezentúl
írni és egy héten egyszer a leveleket megválaszolva válaszleveleket küldünk, hogy ők is teljesen

tő emberek remek találkahelye,
amit idén gyógynövények és
virágokból álló termékek palettájával is bővül, de a gyerekeknek
is külön sarok került kialakításra
és régi szakkönyveket, újságokat
is lehet nézegetni. Az újra nyitás
alkalmából egészen különleges
,119 éves szaklapokba is bele lehet nézni.
A gyerekeknek kerttel, természettel kapcsolatos színező lapokkal ajándékozzuk meg és
limonádéval várunk minden betérőt ezen a napon.
A „ne dobd ki, ha nem muszáj”
mozgalom is folytatódik, így a
sok beadott növény közül is újra

Augusztus 25-én immár második alkalommal Gödöllőn, az Alsóparkban rendezték meg a VI. Tacskó találkozót. Az eseményen
– amit rengeteg sokszínű program jellemzett – közel 500 apró
négylábú vett részt.

2019. augusztus 27.
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A teljes kipusztulástól óvták meg az állatvédők a világ legritkább madárfaját
ban mégis rábukkantak
néhány egyedre. Ezt
követően az új-zélandi
természetvédelmi hatóság mindent megtett a
faj megóvásának érdekében. A kakapócsibéket például biztonságot
nyújtó körülmények között nevelik, és mielőtt
szabadon
engednék
őket, jeladóval látják el
A fészkek biztonságát kamerákkal és szenzorokkal figyelik,

Hetven év után a kakapó madárfaj egyedszáma ismét elérte
a 200-at.
Új-Zélandon indították be a kihalás szélére került kakapók
szaporítási programját. A kakapók a bagolypapagáj rendjébe tartoznak, s egy olyan,
éjszaka aktív, röpképtelen fajról
van szó, amely a földre teszi a
fészkét. Testfelépítését tekintve
a legnagyobb és legkövérebb
papagájfajta, akár két kilogrammos is lehet, a nagysága

ráadásul etetőállomásokat is elhelyeztek számukra.

viszont mindössze 50-60 centiméter.
A programot nem véletlenül
Új-Zélandon indították el, hiszen itt őshonosak ezek a madarak, amelyeket még így is a
világ egyik legritkább fajaként
tartanak számon.
A fajmentés előtt a kihalás veszélyeztette a kakapókat: az
1990-es évben mindössze 50
példány élt belőlük.
A kakapókat korában már kipusztultnak hitték, ám 1976-

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

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNYEK
A képviselő-testület 161/2019. (VIII.22.) számú határozatával az
alábbi személyi összetétellel választotta meg
a Helyi Választási Bizottságot:
Tagok: Dr. Szőke Pál, Riteczné dr. Vámos Katalin, Samu Mihály
Póttagok: Gaál László, Molnárné Tar Mária
A Helyi Választási Bizottság székhelye:
2100 Gödöllő Szabadság tér 6.
E-mail: pmh@godollo.hu
Telefon: 06/28/529-190
A Bizottság mellett működő Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
A HVI vezetője: dr. Kiss Árpád, a HVI vezető helyettese:
dr. Lukacs Adrienn
A HVI székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.
A HVI telefonszáma: 06-28-529-190
A HVI e-mail címe: pmh@godollo.hu
Névjegyzékkel kapcsolatos ügyekben:
Csapainé Kiss Edina 2100 Gödöllő Petőfi tér 4-6
(Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat, tel.:
06-28-529-215, e-mail cím: kiss.edina@godollo.hu)
Tájékoztatom a Tisztelt Jelölő szervezeteket, független jelölteket,
hogy a 2019. augusztus 24-én megkezdett kampányidőszakban
ingyenesen használható hirdetőtáblák az alábbi helyeken kerültek
kihelyezésre:
Kapucinusok tere, Gróf teleki Pál tér, Napsugár Étterem előtt,
Széchenyi utca – Mikszáth sarok, Röges utca – Berente sarok,
Kossuth Lajos utca Spár előtt, Szent János utca Patak tér gyalogos útvonal mellett, Arany János utcai Bolt, Köztársaság úti Spár
mellett, Ady Endre sétány – Török Ignác utca sarka, Palotakerti
Bolt, Bútoráruház előtti terület, MUZA előtti terület, Egyetem téri
Gyógyszertár mellett, Szabadság út Petőfi utca sarka
Gödöllő, 2019. augusztus 24.
Dr. Kiss Árpád jegyző sk.

Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet

Augusztus 26-szeptember 1.:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Augusztus 2-8.:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

temetkezési ügyeletek

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.
Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375
Ózon pajzs Polgárőr egyesület: 06-30/621-2968
Közterület-felügyelet: 06 28/529-169

A szervezők ezúton értesítik a barátokat
és ismerősöket, hogy
Balázsfalvi István
lelkiüdvéért 2019. szeptember 2-án hétfőn, 18
órakor szentmisét mutatnak be a Máriabesnyői
Nagyboldogasszony Bazilikában.

2019. augusztus 27.
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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 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.

Felhívás főzőversenyre!

A verseny rendezője: Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.
Főszervező: Fekete Zoltán, a Gödöllői Piac Kft. igazgatója. Elérhetőségek: 06-30/503-0777, 06-30/525-2764, 06-28/422-019,
gpiac@invitel.hu, feketehon63@gmail.com
A verseny helye: Gödöllő Városi Piac, 2100 Gödöllő, Szabadság
út 3.
A verseny ideje: 2019. 10. 05. (szombat) 8-óra
Nevezési határidő: 2019. 09. 27. (péntek) 12-óra.
Érdeklődni lehet a fenti címen, nevezni az előre kitöltött, és határidőben leadott nevezési lapon kell. A helyszín nagysága behatárolt, ezért nevezni csak korlátozott számban lehet!
Információk
Versenyszabályok:
1. Nevezni az előre elkészített nevezési lap kitöltésével, határidőn
belüli leadásával, nevezési díj befizetésével lehet.
2. A versenyre szabadon választott ételekkel lehet nevezni.
3. Az elkészült ételeket zsűrizést követően a csapatok szabadon
hasznosíthatják.
4. Egy csapat maximum kétféle étellel nevezhet, és ételenként
maximum 100 adagot készíthet
5. Nevezési díj 50 adag elkészítéséig 3.000,-Ft, 50-100 adag között 5.000,-Ft
6. A szervezők biztosítják: zsűri tagjait, előkészített helyszínt, kiosztandó díjakat
A verseny menete:
8 óra: helyszín átadása, főzés kezdete
12-13-óra: zsűrizés
14-óra: eredményhirdetés
A verseny ideje alatt a jó hangulatért felelős, Gödöllő Város Népizenekara!
VÁRJUK CSALÁDOK, BARÁTI TÁRSASÁGOK CSAPATAINAK
NEVEZÉSÉT!
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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

INGATLAN
+ Központban gyorsan birtokba vehető 3.emeleti, két és
félszobás erkélyes lakás eladó! Iár.28.9MFt! Tel: 20/5391988
+ Bontandó házat vagy építé-

si 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! Irányár:
45,9Mft www.godolloihaz.hu
Tel: 20/804-2102
+ 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+3
szobával 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, 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
+ Gödöllőn az Irtványban
1500 nm-es, bekerített telek gyümölcsfákkal, szőlővel, málnással,
12 nm-es faházzal eladó. Iár: 2
millió Ft. Érd: 0630-858-6229, 0630-362-2270
+
Tulajdonostól
eladó,
gyorsan
birtokba
vehető, Gödöllő belvárosában, Paál
László utcai lakótelepen 2.em.
2 szobás lakás
+1 félszoba külön

2019. augusztus 27.
bejárattal. 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
+ Kossuth Lajos utcában 2,5
szobás, részben felújított, erkélyes társasházi lakás eladó.
I.ár: 27,9 millió Ft. Elérhetőség: 06-70-281-1664
+ 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, felújított, 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
+ 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

2019. augusztus 27.
+ 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 Gödöllőn egy 73nmes luxus, most épült, nappali+2szobás, erkélyes lakás
185.000 Ft/hó + rezsi összegért. Érdeklődni: 0620-9194870
+ Kiadó Szilasligeten egy 1,5
szobás, bútorozott lakás a
HÉV-től 2 percre. Érd: 06-20944-2705
+ Remsey körúton 2. emeleti
2 szobás lakás hosszútávon
kiadó. Érd: 06-30-900-6421
18 óra után.
+ 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
+ Gödöllő Kertvárosban 3
szobás családi ház kiadó. Tel:
06-20-570-5322

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Utcára nyíló üzlethelyiség
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
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+ Gödöllőn, Kampis téren
nagyméretű teremgarázs kiadó! Bérleti díj: 18.000.-ft/hó
Tel: 20/944-7025

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
+ FELSZOLGÁLÓ, PULTOS
munkakörbe, Gödöllőn a Kastély kávézóba munkatársat
keresünk. Jelentkezni: 06-30400-4762
+ 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
+ 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.
+ 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!
+ 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.
+ Munkatársat keresünk angol
nyelvű adatfeldolgozó irodai
munkára. A fényképes önélet-

rajzokat az info@adjuvo-online.com e-mail címre várjuk.
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
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE,
lomtalanítás.
Pianínó-,
páncélszekrény
szállítás. Hétvégén is. NEER
TEHER 06-70-648-7660
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+ KERTGONDOZÁS. Bízza
most rám! Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás.
Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés, faültetés.
Ágak, levelek elszállítása.
Ereszcsatorna tisztítás. Kert
takarítás. Gépi permetezés.
Kerítésfestés. Kerti tavak tisztítása. 06-30-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada.
Tel: 30/592-1856, 30/5081380, 28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek,
vízvezetékek felújítása. CIRKÓK,
GÁZKÉSZÜLÉKEK,
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KONVEKTOROK
karbantartása felújítása, javítása. Tel: 06-20-9527289, 06-28-476-229
+
SZÁMÍTÓGÉPES
problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Hétvégén
is! Tel: 06-30-333-9201
+
DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-5025620
+ KUTYÁUL ÉRZED
MAGAD ÉS ELEGED
VAN BELŐLE? Betegségednek lelki okai vannak, melyeket oldani
lehet. Szeretnéd visszanyerni
az uralmat életed felett? Gyere el Te is egy kezelésemre!
Betegségek lelki okait oldom
4 év tapasztalatával Gödöllőn. További infót, véleményeket a www.ThetaGodollo.
hu oldalamon találsz. A kezelés ára 9900 Ft. Garantálom Neked, hogy a végén
elégedetten távozol. Ellenkező esetben ingyen adom. Élj
kevesebb stresszel hosszabb
ideig! Adsz esélyt magadnak?
Ha igen, KÉRJ IDŐPONTOT
MOST: 06-20-367-4274
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok
cseréje. Csatorna kamerázás.
VÍZSZERELÉS.
06-20-491-

5089
+
VÍZSZIVÁRGÁS
MŰSZERES KERESÉSE
– javítása, kamerás csatornavizsgálat. Vízvezeték
cseréje
lakásban és udvaron,
ásással is. 0670-544-4050
+ Azonnali kezdéssel vállalok
HÁZÉPÍTÉST
teljes
kivitelezéssel, KŐMŰVES MUNKÁT,
B U R K O L Á S T,
VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST!
Tel: 06-70-3619679
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2
órán belül! Új redőny azonnal
megrendelhető! Péter úr, 0620-3685-888
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT,
BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény
esetén LOMTALANÍTÁS, TAKARÍTÁS, ABLAKTISZTÍTÁS.

2019. augusztus 27.
Hétvégén és ünnepnapokon
is. Tel: 06-70-621-6291

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

2019. augusztus 27.

TÁRSKERESŐ
+ Tanki vagyok, átlagon felüli,
26 éves: M:172 cm, S:50kg,
hűséges, nagyon megbízható, őszinte, komoly, egyenes.
Szeretem a Tankcsapdát, káros szenvedélyem nincs, nem
volt, nem is lesz! Komoly kapcsolat céljából csak komoly
nők jelentkezését várom. Nem
vagyok szent, de a szívem
őszinte. 06-30-4888-601, 0630-230-3962
ADÁS-VÉTEl
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia
szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat,
mindenféle szobrokat, vitrin
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dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is),
régi pénzeket, könyveket, bizsukat és ékszereket, borostyánt, mindenféle régiséget
és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk első
vevőként! Tel: 70/942-0806,
20/465-1961

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden
típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás,
töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szem-

ben) 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 megkapott. Érd:
06-30-9482-694
EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül
melőtől, a Ludányi
szetből! Akác-, Virág-,
Gesztenye-, Repce
Lépesméz, Propolisz,

a terMéhéHárs-,
krém-,
Virág-

por kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk.06-30-9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Repce, Akác-, Hárs-,
Akác-hárs-, Napraforgóméz.
720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3.
28/417-913
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Beküldési határidő:
2019. szeptember 3.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Braun Cipora, Biró Soma
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Pápai László, Köteles Judit
A Happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: Megyeri János
A Városi Múzeum ajándékát nyerte: Szabó Ottó, Bellus Károly
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Plihal Cordelia, Perger Beáta
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!

2019. augusztus 27.

