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Valamennyi korosztály képviselői együtt
„tomboltak” a Belvárosi Napok koncertjein,
ahol a hazai zenei élet legnagyobb sztárjai
adtak koncertet. Bár a kétnapos rendezvény
résztvevőit időnként próbára tette az időjárás, még a szombat esti szakadó eső sem
tudott gátat szabni a fergeteges hangulatnak. Az Anna and the Barbies és a Follow
the flow koncertjére több ezren voltak kíváncsiak, épp úgy, mint a rendezvény záró eseményére, Fenyő Miklós fergeteges bulijára.
A két napon át tartó programsorozaton
reggeltől késő estig egymást váltották a színes programok, az Alsóparkban többek között koncertek, sportbemutatók, Civil Utca,
kirakodó vásár várta a családokat. A Magyar
Teátrum Színházi Sátor idén is értékes programokkal várta a színház rajongókat, olyan
művészek előadásait élvezhette a közönség
mint Mikó István és Vecsei H. Miklós. A
programokból nem maradtak ki az állatbarátok sem: vasárnap hatalmas érdeklődés
kísérte az Ebugatta Kutya Pikniket.
(Képes összefoglalónk a 4. oldalon,
kapcsolódó írásaink a 6. és a 16.
oldalon.)

lokálpatrióta hetilap

•

alapítva: 1992

Belvárosi Napok:
Az eső sem tudta elmosni

Fotó: Tatár Attila

XXViII. évfolyam 28. szám •

szolgalat.com

2 gödöllői Szolgálat

2019. szeptember 10.

közélet

Új ügyeleti helyiség
a gödöllői tűzoltóságon

Jelentős fejlesztést követően
indulhat az ősz a Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon. A parancsnokság felújított híradós helyiségét és az
operatív törzsnek helyet adó
szobát szeptember 3-án adták
át az itt szolgálatot teljesítő állománynak. A beruházás a BM
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság, a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgató-

ság és Gödöllő Város Önkormányzata összefogásával valósulhatott meg. Az átadáson dr.
Gémesi György polgármester
és Ürmösi Károly tűzoltó alezredes, a Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjével
tekintette meg a helyiségeket.
A most átadott érintőképernyős vezérlő modulnak köszönhetően lerövidülhet a hívások fogadási ideje, vagyis az eddiginél
is gyorsabban
érkezhet
a
segítség.
A modul segítségével
egy helyről,
az új vezérlőpultból
nyithatók a
szertárkapuk, indítható a riasztás
és szület-

Úton, útfélen

Elkészült az új gyalogosátkelő a Petőfi téren, a Kossuth Lajos
utcánál. Az itt lévő, szigettel elválasztott úton eddig is folyamatos
volt a gyalogos közlekedés, ami így az eddiginél biztonságosabbá vált.
Városszerte folyamatosak az útfelújítások, a Malomtó utcában
és a Kazinczy körúton befejeződtek a munkák.
A burkolatjavításokra is nagy hangsúlyt helyeznek. Dolgoztak a
Damjanich utcában, valamint a Rét utca járdájának takarítását és
javítását is elvégezték. Megkezdődött a kopott, sérült KRESZ-táblák cseréje, amit a héten is folytatnak a VÜSZI munkatársai.
(j.)

hetnek meg a riasztásból fakadó intézkedések. A fejlesztés a
„Katasztrófavédelmi laktanyák
riasztás, valamint erősáramú
vezérlőegységének automatizált működését biztosító rendszer kiépítése” nevű projekt keretén belül valósulhatott meg.
Az új operatív helyiség kialakításával szintén a katasztrófavédelmi intézményrendszer
hatékonyságának a növelése
volt a cél. A helyiség alkalmas
arra, hogy onnan koordinálják

az elhúzódó, akár a több napon
vagy héten át tartó káresemények felszámolását célzó beavatkozásokat, legyen szó egy
települést érintő természeti csapásról, sokakat érintő viharról,
vagy éppen országos hatású
veszélyhelyzetről.
A most megvalósult fejlesztéssel a gödöllői tűzoltók munkája válik hatékonyabbá, egyben növekedhet a térségben
élők élet- és vagyonbiztonsága.
(zl)

Ismét sajtófotó-kiállítás

Évek óta láthatjuk Gödöllőn a Sajtófotó-kiállítást, aminek a képanyaga – immár harminchetedszer – a sajtófotó-pályázat díjazott képeiből,
illetve nem díjazott, de a rendező által fontosnak, érdekesnek tartott
fotóit vonultatja fel.
A pályázaton a hagyományos kategóriákban
hírképek,
képriportok,
portrék,
a
művészeti
és kulturális
életet bemutató képek, sportfotók és a társadalmi jelenségeket bemutató alkotások szerepelnek. Idén ez a kör a természetfotók kategóriájával bővült, Máté Bence csodálatos képei mellett helyet kaptak a globális problémákkal foglalkozó alkotások is. A Művészetek Házában
látható, dokumentum értékű képek között szombaton Szigeti Tamás
fotóművész tartott vezetést az érdeklődőknek.		
(j.)
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Virágos magyarország: arany virág-díj és
a magyar turisztikai ügynökség elismerése
Arany Virág-díjjal jutalmazták
Gödöllőt a Virágos Magyarország 2019 versenyen.
A Nagykőrösön megrendezett
területi átadón (Pest, Heves,
Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megye) Gödöllő a természeti

A zsűri külön kiemelte az évi
200 fa elültetése programot.
Településünk a Magyar Turisztikai Ügynökség elismerését is
elnyerte a környezettudatos zöld
város megvalósításáért. A díjat
és az

és dr. Fülöp István, a Tiszta Udvar–Rendes Ház program elnökségi tagja, a Gödöllői Városvédő
Egyesület elnöke vették át.
Gödöllő mellett Veresegyház
részesült területi Arany Ró-

győztese Budaörs lett, így ők
mehetnek tovább az országos
verseny döntőjébe.
Gödöllő utoljára 2012-ben
nevezett a Virágos Magyarország versenyen, akkor a Leg-

örökség- és kiemelt zöldfelületvédelme, valamint a kiváló levegőminősége miatt kapott elismerést.

elismerést dr. Pappné Pintér
Csilla alpolgármester, Domonkos Ernő, a VÜSZI igazgatója

zsa-díjban és a Legvirágosabb
Úticél elismerésben. A Virágos
Magyarország verseny területi

szebb Főtér díjat nyerte el az
országban.
(k.j.)

Indul a Családok fája program
Tavasszal hirdette meg az önkormányzat az 1000 fát Gödöllőre programot,
aminek keretében évente kétszáz fával
gazdagodik a városi zöldterület.
Az ideiek közül százötven már a
földbe került, szeptember 6-án pedig
dr. Gémesi György polgármester a
„családok fája” ültetésére hívta gödöllőieket. A hátralévő ötven fára olyan
családok jelentkezését várják, akik vállalják, hogy az ültetés után is gondozzák a növényt.
Az első ilyen fát Gémesi György a
Deák Ferenc téren ültette el egy ott
lakó család kislányaival, Évivel és
Enikővel, ezt majd a gyerekek és családjuk fogja gondozni.
A fákra faultetes.godollo@gmail.
com e-mail címen lehet jelentkezni. Az
ültetésre az ősz folyamán kerül sor.
Gémesi György az eseményen elmondta, a Deák Ferenc tér fejlesztése
is szerepel a tervek között: a kutyafuttató bővítése, játszótéri és fitneszeszközök is kerülnek az itt lévő zöldterületre.
(db)

Új színfolt a főtéren

Tovább gazdagodott az a kínálat, amit Gödöllő főtere nyújt az itt kikapcsolódni vágyóknak.
A múlt hétvégén megnyitott a Sissi Fagyizó
újabb egysége, ami a tér piac felőli oldalán
várja a vendégeket. Gödöllő népszerű fagyizója 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 kaphatók; a kiülős rész
a sakktábláig tart.
(z.)
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Belvárosi Napok: Az eső sem tudta elmosni
A legjobb pillanatok

Fotók: Korondi Judit, Tatár Attila
További képek:
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Vasútfelújítás
A kivitelező Swietelsky Vasúttechnika Kft. megtartva ígértetét szeptember 9-én hétfőn, a kora reggeli órákban megnyitotta a vasútállomáson létesített aluljárót a gyalogosforgalom előtt.
A Swietelsky Vasúttechnika Kft. a gyalogosközlekedés megkön�nyítése érdekében döntött arról, hogy „a munkaterületen történő
terelésként” lehetővé teszi az átjárást, amivel jelentősen megrövidíti az utat az egyetemi városrész felé. Az aluljáró fél szélességben járható, a megközelítés a HÉV-állomásról a kövezett útról, az
egyetem felől pedig ideiglenes rámpa segítségével lehetséges.

A kivitelező kéri, hogy mivel ez még mindig munkaterület, az áthaladás során mindenki fokozott figyelemmel közlekedjen!
Bár az aluljárót használatba vehették a gyalogosok, ez nem jelenti a létesítmény átadását, arra, és
a végleges befejezésre még várni kell. A december 7-re tervezett
vonatforgalom megindulásakor már teljes szélességében használható lesz az aluljáró, de még ez sem jelenti, hogy befejeződnek a
munkák.

Termelői piac: Minden
pénteken 15-17 óra között
Az elmúlt napokban nagy vitát váltott ki az „Én kosaram” vásárlói
közösség részéről a termelői piac „állítólagos kitiltása” a gödöllői
városi piacról. A nagy visszhangot kiváltó vita miatt dr. Gémesi
György polgármester tárgyalóasztalhoz invitálta Fekete Zoltánt,
a Gödöllői Városi Piac Kft. igazgatóját, és Csancsár Erikát, a vásárlói közösség vezetőjét. A megbeszélés során kiderült, több félreértés vezetett a kialakult helyzethez, ezeket sikerült tisztázni, és
kompromisszumot kötve megállapodtak abban, hogy minden pénteken 15 órától 17 óráig – a piac hivatalos nyitvatartási idején belül
– a termelői piac a gödöllői piac részeként fog működni. Így a piac
jelenlegi árusai is kihasználhatják a várhatóan nagyobb pénteki forgalom lehetőségét. A termelői piac már szeptember 13-án is várni
fogja a vásárlókat.
(Aki egyébként gyakran megfordul a városi piacon, az jól tudja,
hogy a termelői árukkal szinte
minden nap találkozhatnak a
vásárlók, hiszen az állandó
kereskedők mellett, az asztaloknál rendszeresen kínálják
portékáikat a palántáktól, a
zöldségeken és gyümölcsökön át a házi készítésű lekvárokig, vagy épp füstölt áruig.
– a szerk.)
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HÉTVÉGÉN 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 14., 20:00–23:40
Teljes útzár: 2019. szeptember 14., 23:40–
szeptember 15., 4:20
Félpályás útzár: 2019. szeptember 15., 4:20–
szeptember 19., 14:00
A teljes útzár időtartama alatt kerülni a Gödöllő - Kistarcsa Nagytarcsa - Isaszeg útvonalon lehet.
A lift, ami az akadálymentes közlekedést biztosítja, várhatóan csak később
fog elkészülni, s csak a jövő évi tervekben szerepel az aluljáróhoz vezető járda
kivitelezése is.
A kerékpárral közlekedők számára
azonban már megoldott az áthaladás, a
biciklik részére oldalt, a kapaszkodó alatti területen vályút alakítottak ki.
Több olvasónk jelezte, hogy még éjjel
is dolgoznak a vasúti területeken, ami
sokak számára zavaró hanghatásokkal
jár. A kivitelező ezért a lakosság szíves
türelmét és megértését kéri!
Mint megtudtuk, jelenleg – ha az időjárás engedi – napi 12 órában folyik a
munka, ügyelnek arra, hogy a feladatokat úgy ütemezzék, hogy éjszaka csak
akkor dolgozzanak, ha az feltétlenül szükséges. Vannak azonban
olyan technológiák, amik csak korlátozott ideig állnak rendelkezésre, ilyenkor pedig maximálisan ki kell használniuk az időt.
(kj.)

Fakidőlés a heves eső miatt
A szárazság után érkezett hirtelen érkezett nagyobb mennyiségű csapadék gyakran okoz problémát a faállományban. A kívül sokszor egészségesnek tűnő, ám belül korhadt fák ilyenkor
„megszívják magukat vízzel” ám a súlyt már nem bírja megtartani a növény. Vasárnap délután az alsóparki sétányon, a
híd előtt dőlt ki emiatt egy fa, ami riadalmat okozott, személyi
sérülés azonban szerencsére nem történt.

A fát az Alsópark faállományának felmérése során már kivágásra jelölték, arra az ősz folyamán került volna sor, amikor a
felmérés lezárását követően újabb területen folytatódnak a faápolási munkák.				
(ny.f.)
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Civil Utca

Idén is hatalmas érdeklődés kísérte a
Belvárosi Napokhoz kapcsolódó Civil
Utcát. A rendezvényen a gödöllői civil
szervezetek mintegy harmada képviseltette magát, köztük többen első
alkalommal várták az érdeklődőket.
A látványos standok és a jóízű beszélgetések átfogó képet adtak a városunkban működő alapítványok és
egyesületek tevékenységéről.
(Még több fotó a szolgalat.com-on.)

„Mikor Szent Mihály megküzd a sárkánnyal…”

Mihály-napi Waldorf Családünnep
A gödöllői Waldorf közösség
2012-ben rendezte meg először
városi Mihály-napi Családünnepét, amely azóta már hagyomán�nyá és sokakat vonzó, várva várt
részévé vált az őszi gödöllői kulturális programkínálatnak, egyúttal a GödöllŐsz Fesztiválnak is.
Idén is várunk mindenkit szeretettel és színes programkínálattal szeptember 28-án szombaton
délután 14-18 óráig a Zeneiskola
és a Művészetek Háza közötti füves területen!
Ezen a napon értékeinkből,
szokásainkból ízelítőt adva szeretnénk lehetőséget teremteni
arra, hogy mindannyian megélhessük a közös ünneplés örömét, építő erejét. Szent Mihály
napjához számtalan népi hagyomány kapcsolódik, melyek
egy részének felelevenítésével
is igyekszünk hozzájárulni a hagyományos értékek, a családok
és a közösség szerepének, éltető
erejének minél tudatosabb megéléséhez. Idén különös jelentőséget ad ennek az ünnepnek, hogy
pontosan 100 évvel ezelőtt, 1919
szeptemberében nyitotta meg
kapuit Németországban az első
Waldorf-iskola.

Ennek jegyében a színpadon
idén főképpen iskolánk jelenlegi és volt diákjainak műsora lesz
látható, valamint a tágabb waldorf körből meghívott előadóké,
17 órától pedig Bognár Szilvia
és zenekarának „Titoktok” c. koncertjére várunk mindenkit! Waldorf
bábszínház, játszóház, Benedek
Krisztina Csodababázója is várja
majd a kicsiket, a nagyobbaknak
pedig most is sokféle – az ünnephez kapcsolódó – tevékenységet,
játékot kínálunk. Szent Mihály arkangyal és az ördög küzdelmét
eleveníti majd fel a diákjaink által
előadott Sárkányjáték, amely után
közös táncházzal folytatódik a
program. Mindezek mellett most
is készülünk egészséges életmódot népszerűsítő reformbüfével és
színvonalas kézművesek portékáit
kínáló kirakodóvásárral.
(Bővebben a szolgalat.com-on)

Fábián Zsuzsa, Kecskés Judit
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Kisboldogasszony
ünnepén
Szűz Mária születését ünnepelték Máriabesnyőn, a Kisboldogasszony nagybúcsún.
Az ünnepi szentmisét dr.
Varga Lajos váci segédpüs-

a képeken és szobrokon mindig
Jézussal ábrázolták, ahogy felmutatja, lényegében átnyújtja
az emberiségnek.
Kitért arra is, ma sokan pró-

pök celebrálta. Prédikációjában
úgy fogalmazott: Máriát sokszor
mint „mennyei szép hajnalt”
említik az imákban. Ő az, aki világra hozta Krisztust, aki a nap
világosságát jelenti az emberek
számára. Krisztus a fényesség,
aki segít eligazodni földi életünkben.
A sötétben könnyen eltévedünk, megbotlunk, de a világosságban látjuk a helyes utat. Mint
mondta, Máriát a XIX. századig

bálnak Isten nélkül élni, és arról
beszélnek, hogyan bontakoztatható ki az emberi természet.
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy Krisztus a mindenható kegyelmével fel akar emelni
bennünket magához és segít
abban, hogy életünk úgy bontakozhasson ki, ahogy azt a Teremtő elgondolta.
A búcsúra számos településről érkeztek a hívek, hogy
együtt imádkozzanak.
KJ

Eredeti helyére kerül
vissza a mária-szobor
Tavasztól ismét Mária szobra fogadja majd a vonattal érkezőket
a máriabesnyői vasútállomáson.
Az eredeti, Bory Jenő által készített vörösmárvány szobrot a
Magyar Királyi Államvasutak állíttatta 1936 őszén, most ennek a
másolatát helyezik el az addigra
megújuló állomásra.
A máriabesnyői lakosok és a
Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület szerették volna, hogy
a kegyhely egyik jelképének
számító szobor visszakerüljön

a helyére és hosszas próbálkozások után a jelenleg zajló vasútfelújítás kapcsán sikerült erre
megtalálni a lehetőséget. Mivel
az eredeti alkotás a már otthonra
talált a bazilika mellett Koós Albert, valamint Szűcs Józsefné
– a körzet önkormányzati képviselője (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub), aki egyben az Értékvédő Egyesület elnöke is – ismét
kezdeményezték egy másolat
elhelyezését, amit dr. Gémesi
György polgármester is támogatott. Az eredményes tárgyalásokat követően elindult a munka
és Varga Attila kőfaragómester
műhelyében megkezdődött a
másolat elkészítése. A vasútállomáson történő felállításra a jövő
tavasszal kerülhet sor. A szobor
a tervek szerint az eredeti helyére kerül. A tervek szerint az egykori pénztárban egy kis múzeumi
helyiséget rendeznének be, ahol
a besnyői vasútállomások történetével ismerkedhetnek meg az
érdeklődők.		
(ny.f.)

Megszépült a református
templom
Vasárnap már a megújult- és
szépült református templomban tartották az istentiszteletet
a gödöllői hívek számára, akik
hosszú szünet után térhettek
vissza saját templomuk falai közé. A belső tér felújítása
még márciusban megkezdődött, s ez idő alatt a református istentiszteleteket és más
egyházi rendezvényeket az

evangélikus templomban tartották meg. Az épületben folyamatos volt a munka. Megtörtént az épület belső festése,
megújult többek között a karzat
és a padló, valamint a megszépültek a padok is. A felújítást egyházközségi forrásból,
valamint a hívek támogatásából valósították meg.
bdz
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Holdvilág szociális kert:
Kapunyitási Piknik
Gödöllőn idén februárban kezdődött el a település első szociális kertjének kialakítása. A
Blaha városrészben található
Holdvilág kert a nagyközönség
felé a Kapunyitási Piknik rendezvényen nyitotta meg először
kapuit, amely egyúttal névadó
ünnepség is volt. A délelőtt rak-

lapbútor készítő foglalkozással
telt, asztalok és kényelmes fotelek elkészítését tanulták meg
a barkácsoló kedvű résztvevők
használt raklapokból, s a kész
bútorok hosszú távon gazdagítják a kert felszerelését.
Délután nagy érdeklődésnek
örvendett Tóth Andi előadása
a hulladékmentes háztartásról: bár a résztvevők többsége
már haladó volt a környezettudatosság terén, Anditól mélyen
átgondolt átfogó szemléletet
és számos gyakorlati praktikát
hallhattak. Felavatásra került az
új, szintén raklapokból készült
komposztáló, dr. Ujj Apolka
egyetemi oktató tartott szemléletes előadást a házi kerti kom-

posztálás gyakorlati fogásairól.
Ezt kertbemutató követte, ahol
az év során kialakított hagyományos és magas-ágyásokat, a
fűszerspirált, valamint a kertben
alkalmazott talajtakarási módszereket mutatta be Bánki-Miklós Bernadett, a kert vezetője.
A nap utolsó előadását Hruska
Marek, a Szederfa Otthon
kertészetének
irányítója tartotta a szociális
kertekről.
Az előadásokkal párhuzamosan minden korosztály
számára kínáltak kreatív foglalkozásokat: használt függönyből bevásárló zsákok születtek,
kávékapszulából fülbevaló, az
újrahasznosított textilzsákokra
egyedi krumplinyomda-díszítés
került, és a művészi hajlamú
résztvevők zöldségekből szobrot is faragtak. Mindenki kipróbálhatta tudását a gyógynövény- és fűszer-felismerő játék
során. A bográcsos vacsorába a
kert terményeiből is jócskán bekerültek zöldségek, majd a Kapunyitási Piknik zárásaképpen a
csillagfényes esti közös dobolás
a tábortűz mellett különleges élményt nyújtott.
A rendezvény az Agrárminisztérium támogatásával valósult
meg.			
(j.)

Bringás reggeli

Tovább szépült a szaletli

Ismét volt mit ünnepelni a Harasztban. A néhány hete közösségi
munkával átadott szaletli tovább szépült elkészült az építmény
alja, pontosabban viacolor burkolatot kapott. A megvalósítás ez
alkalommal is önkéntes munka és pénzfelajánlások eredménye. A
fejlesztést természetesen közös bográcsolással ünnepelték meg,
ahol dr. Gémesi György polgármester, Pelyhe József alpolgármester és dr. Jeney László, a terület önkormányzati képviselője
(Gödöllői Lokálpatrióta Klub) köszönték meg azok munkáját és
felajánlásait, akik segítették a terület szépítését.		
(j.)

A hagyományokat folytatva csütörtökön reggel is nagy sikert aratott Gödöllőn az úgynevezett „bringás reggeli”. A város több, forgalmasabb pontján minden kerékpárral érkezőt, legyen szó iskolásról
vagy munkába igyekvőről, friss péksüteménnyel és meleg teával
kínált a Magyar Kerékpáros Klub gödöllői szervezete. Mint megtudtuk, soha ennyi kerékpárost nem láttak vendégül, valamennyi
helyszínen kevésnek bizonyult az „ellátmány”. Ez is jól példázza,
hogy városunkban egyre többen veszik igénybe a kerékpáros fejlesztések nyújtotta lehetőségeket, és térnek át napi szinten erre a
környezetkímélő közlekedési formára. A fejlesztések tovább folytatódnak, hamarosan a Palotakerti P+R parkolóban és a Volánbusz
pályaudvaron helyeznek el kerékpár tárolókat.
(a-z)
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Az ajándék
Nem
hiszem,
hogy sok olyan
ember van az országban, aki nem
tudja kire gondolunk, ha azt
a nevet halljuk:
Bálint György.
De mondhatnánk
Bálint Gyuri bácsit, vagy egyszerűen
Bálint
gazdát is, hiszen
így ismertük meg
őt évtizedekkel
ezelőtt az Ablak című tévéműsorban.
A népszerű kertészmérnök
ma is rendszeresen látogat el
különböző szakmai rendezvényekre, publikál, blogot vezet,
tanácsot ad, ami nem is lenne
olyan meglepő, ha nem néhány
hete ünnepelte volna 100. születésnapját.
De mi minden van a mindig mosolygós arc mögött? Milyen család? Milyen életút? Mindezekről
Bánó András beszélgetett Bálint
Györggyel. Az egykori híradós

úgy fogalmazott:
több mint negyvenéves újságírói pályafutásának egyik
legnagyobb ajándéka, hogy ennek
a könyvnek a kapcsán mélyebben
megismerkedhetett
Bálint gazdával.
Megismerhetjük
a szerető családot,
ahol mindig mindenki keményen
dolgozott és a birtokot, ahol magába szívta a mezőgazdaság, a növények és az
állatok szeretetét.
Megismerhetjük a poklot: a
munkaszolgálatot, Mauthausent,
majd a háború után a kulákká
nyilvánítást és a kisemmizést.
Hihetetlen belegondolni, hogy
amikor Bálint gazdaként megismertük, már elmúlt hatvan és 75
évesen lett országgyűlési képviselő! Ez a könyv nem csak Bánó
Andrásnak ajándék, hanem
mindannyiunknak.
Korondi Judit

Ősszel is irány a könyvtár!

Fotó: Thaler Tamás

Az olvasni szerető emberek számára az ősz egyet jelent azzal,
hogy ismét kinyit a könyvtár, ahol
számtalan újdonság vár rájuk. Így
van ez most is, hiszen a Gödöllői
Városi Könyvtárban nemcsak a
polcokon sorakozó könyvek várják az olvasókat, hanem író-olvasó találkozók, tanfolyamok, előadások és izgalmas játékok.
A programok egy része az iskolásoknak szól, s kiváló kiegészítője a hivatalos tananyagnak,
szórakoztató formában gyarapít-

va a gyerek, irodalmi, történelmi,
helytörténeti vagy épp természetismereteit. A könyvtár Foglalkozásajánló kiadványa több mint
harminc különböző gyakorlatot
mutat be, amelyek egy része
rendhagyó tanóra formájában
gazdagíthatja a gyerekek tudását. Az összeállítás a szülők
számára is segítséget jelenthet:
több olyan klub tevékenységével
ismertetik meg az érdeklődőket,
ami a szabadidő eltöltéséhez ad
jó tanácsot. Ilyen a társasjáték
klub, a kamaszoknak szóló írókörök vagy a médiaklub, ahol a
sajtóval ismerkedhetnek meg –
persze a fiatalok számára vonzó
formában.
A programok között az egyik
újdonság a Könyvtár Akadémia,
aminek előadásai a felnőtt korosztály számára nyújtanak segítséget ahhoz, hogy könnyebben
tudjanak kapcsolatot építeni a
fiatalokkal és jobban megértsék,
mik és hogyan hatnak érzelmi
fejlődésükre, milyen problémákkal küzdenek és hogyan lehet
segíteni nekik.

Az ősz egyik
sokak által várt
rendezvénysorozata
az
Őszi Könyvtári Napok, ami
Gödöllőn jóval
hosszabb lesz,
mint az országos program. Szeptember 20-án a Gödöllő Képes
történeti könyv bemutatójával
kezdődik és október 11-ig magába foglal számos irodalmi találkozót: többek között Lackfi János
és Kemény István költővel és
Orbán Zoltánnal, a Madárbarátok nagykönyve írójával – ez
utóbbi a „zöld könyvtár” program
jegyében. Lesz internetes tanfo-
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lyam szintén a környezetvédelmi
szempontok mentén, s ehhez
illeszkedően kerül sor október
6-án a Könyves Vasárnapra,
ezen belül pedig az Olvasók Diadala játéksorozat záró diadalára,
valamint az Év Olvasója díjak átadására.
További részletek: www.gvkik.
hu.
(ny.f.)
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GödöllŐsz:
zenés, táncos fesztiválnyitó
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar
Európai Népek táncai című koncertjével nyílt meg a GödöllŐsz

Fesztivál. A nagyszabású esten dr. Gémesi György polgármester mondott köszöntőt, aki
elmondta, a városi művészeti
csoportokat összefogó rendezvénysorozat több, mint
hatvan programot
ölel fel. Kiemelte,
a koncert is jó példája a gödöllői művészeti csoportok
együttműködésének, hiszen a szimfonikusok mellett

az Urban Verbunk is része volt a
produkciónak.
Az eseményen Csajkovszkij,
Dvorák,
Grieg, J.
Strauss,
Bizet,
Bartók és
Kodály
m ű v e i
szólalnak
meg. A
gazdag
összeállításban
norvég, orosz, osztrák, lengyel,
provancei, román, kalotaszegi, mezőségi, felvidéki, erdélyi,
kürti és galántai táncok dalla-

Zenei utazás a klasszikusoktól a ragtime-ig
Különleges koncert várja a
közönséget Brácsa Extravaganza címmel a Királyi
Váróban szeptember 27-én
este. Az Operaház művészei
– Bartis-Gémesi Gabriella,
Babácsi Csaba, Kovács Attila és Török Mátyás – által
létrehozott 4Brácsa Quartet olyan zenei összeállítást
szólaltat meg, amely a különböző műfajokon keresztül
mutatja be a hangszer sokszínűségét.
A formáció már két éve dolgozik együtt, Gödöllőn egy
három részből álló műsorral
mutatkoznak be. Az est elején az opera- és balettirodalom gyöngyszemeiből hallhat
válogatást a közönség, majd
a második részben romantikus, érzelmes dallamok következnek. Zárásként is igazi
csemegét tartogatnak: jazz
és ragtime összeállítást szólaltatnak meg.

Bartos-Gémesi Gabriella
kérdésünkre elmondta, ez
a mostani, rendkívül színes
program segít megmutatni,
hogyan érvényesül, milyen
pluszt tud hozzáadni a művekhez a különböző műfajokban a hangszer mély, búgó
hangzása.
Ehhez persze szükség van
az átiratokra, a zeneirodalomban ugyanis kevés brácsa quartetre írt mű van. De
nem csak a darabok számítanak ritkaságnak, hanem ez
a kamarazenekari összeállítás is: hazánkban nagy valószínűséggel ők az egyedüli
ilyen formáció, és külföldön
is csak egy angliai brácsa
quartetről tudnak – akikkel
egyébként tartják is a kapcsolatot.
Az est egyedülálló zenei
élményt ígér.
(ny.f.)

mai szólaltak meg. A közönség
többek között keringőt, polkát,
csárdást és farandolét hallhatott.
Az autentikus népzene dallamait
Pál István Szalonna és bandája szólaltatták meg, s az Urban

Verbunk táncosaival fergeteges
hangulatot varázsoltak a lovardába. A koncert méltó nyitánya
volt a november végéig tartó rendezvénysorozatnak.
Több fotó: szolgalat.com

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar tagjai a következő napokban több
koncerten is közreműködnek az Ars Sacra Fesztivál keretében.
Szeptember 15-én, 19.15-kor a Szentháromság templomban „A
barokk zene mesterei” címmel adnak koncertet a Gödöllői Városi
Vegyeskarral, szeptember 20-án pénteken 18 órától, pedig a Levendula Galériában olasz barokk zeneszerzők műveit szólaltatják meg.
Szeptember 22-én 17 órától az evangélikus templomban a gödöllői egyházi kórusokkal, és a felvidéki testvérvárosunkból érkező,
Dunaszerdahelyi Szent György kórussal adnak közös koncertet.
(Az Ars Sacra Fesztivál koncertjeiről bővebb információ
a szolgalat.com-on, az események rovatban)
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12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00.
A csoportlétszám: max. 20 fő!
Belépődíj: 600/ 300 Ft (ahogy a
Múzeumok Éjszakáján is volt)

Gödöllő városa idén is bekapcsolódik a Kulturális Örökség
Napjai rendezvénysorozatba
2019. szeptember 21-22-én.
A 2019 évi téma a „SZÓRAKOZTATÁS TEREI” melynek keretében azokra a terekre irányítják
országosan a figyelmet, amelyek kifejezetten a szórakoztatást szolgálják. Gödöllőn a
témához kapcsolódva a MUZA
színpadának kulisszái mögé
engednek betekintést a szombati Színházak Éjszakájának
keretében.
Gödöllői helyszínek, programok:
Várkapitányi lak (Szabadság út 2.)

Program: Felújított belső terek
bemutatása
A bejárás során bemutatásra
kerülnek az épület felújított belső terei, az emeleti termekben
felfedezett XVIII-XIX. századi

restaurált falképek és díszítőfestések.
Időpont: szombat és vasárnap
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
órai kezdettel, 15-20 fős csoportokban; kb. 45 perc
Művészetek Háza (Szabadság
út 6.)
Program: Kulisszajárás az épületben
15-20 fős csoportokban (ingyenes)
Időpont: 2019. szeptember 21.
(szombat) 21.00-24.00 óránként
Színházak éjszakájának további programjai: www. muza.hu
Gödöllő Királyi Kastély
Programok:
2019. szeptember 21. szombat
A kastélykápolna megtekintése, tárlatvezetéssel
A tárlatvezetések indulási időpontjai: 10.30, 11.00, 11.30,

Különlegességek
a színházak éjszakáján

Szeptember 21-én a Művészetek Háza nagyszabású programmal kapcsolódik be a Színházak Éjszakája országos rendezvénysorozatába. A 16 órától hajnali fél egyig tartó kavalkádban többek
között három különleges színházi produkció várja a közönséget.
18 órától a Garabonciás Színtársulat Molnár Ferenc Marsall
című egyfelvonásosának próbájába enged bepillantást. A darab
egy szerelmi háromszöget mutat be érdekes fordulatokkal.
20 órától a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete veszi birtokba
a színpadot. Karinthy Frigyestől a Hamlet a mellényzsebben, és
Rejtő Jenő Rézrúd című vidám jeleneteit láthatja majd a közönség. Az előadást dr. Horváth Zoltán, a GÖFME vezetője előadása színesíti, aki nemcsak a darabokról, hanem arról is beszél,
hogyan születik meg a kész produkció. Mindezek mellett a rendező szívesen válaszol az érdeklődők kérdéseire is.
22 órától egy különleges összművészeti produkciót láthatnak
„A szabadság finom érintése” címmel, az InFusion Trio zenekar,
Moussa Ahmed és Tóth Judit táncművészek, valamint Vellai
Krisztina artistaművész közreműködésével. Az egyórás műsor
üzenete, hogy minden művészeti ág egy tőről fakad, csupán kifejezőeszközeikben különböznek egymástól.
A fiatal artisták, táncművészek és zenészek közös produkciójában a különböző művészeti ágak a saját értékeinek megnyilvánulásával alkotnak egy izgalmas előadást, amellyel a zene, a hang,
a látvány, a költészet, a mozdulat és az emberi teljesítőképesség
határait feszegető cirkuszművészet egyenértékűségét hirdetik. A
szabadság finom érintése című műsorban az irodalom, az opera,
a tánc-, a zene-, a színház- és a cirkuszművészet egyidejű jelenléte egyszerre veszi igénybe a néző szinte minden érzékszervét,
támogatják, segítik, erősítik egymás művészi hatását.
KJ

Parkséta az Erzsébet királynéés a Ferenc József-előkertben
Vezetés indul: 15.00
kb. 45 perc (ingyenes)
2019. szeptember 21. szombat
és 2019. szeptember 22. vasárnap
Tárlatvezetések a szeptember 14-én nyíló, Rejtett
remekművek c. időszaki
kiállításban
A tárlatvezetések indulási
időpontjai mindkét napon:
11.30, 12.30, 15.30 és 16.30
óra.
A tárlatvezetések meghallgatása az időszaki kiállításra megváltott jeggyel
vehető igénybe.
Mindkét napon 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthető meg
a kastély parkjában álló Királydombi pavilon.
További programok: Színházak
Éjszakája szombaton a MUZA-ban, Vadásznap vasárnap a
Királyi Kastélyban.

A részvételhez a korlátozott létszám miatt előzetes
regisztráció szükséges:
Regisztrálni az esemény
Facebook-oldalán lehet: facebook.com/godollovaros/
events 
Tel.: (28) 529-194 (munkaidőben)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az ERZSÉBET-PARK AZ ÉN EMLÉKEIMBEN”
Erre vagyunk kíváncsiak:
Mivel városunk egyik kedvenc sétáló- és kirándulóhelye az Erzsébet-park, arra vagyunk kíváncsiak melyik az az emlék, benyomás a parkkal kapcsolatban, amely a fiatalban maradandó benyomást keltett és a mai napig meghatározó az életében, ha erről a területről esik szó. Olyan egyéni
ismertetéseket várunk, amit a barátainak is elmondana, bemutatna, amit szeretne másokkal is
megismertetni.

ÍRD MEG TÖRTÉNETEDET, KIEGÉSZÍTÉSKÉNT KÉSZÍTS FOTÓT
VAGY RAJZOLJ A LEÍRÁSHOZ!
Ha a fenti témakörben megfogalmazott felhívásunk megtetszett, akkor úgy tárd elénk, hogy azt
megértse és megismerje a legjobb barátod is, meg az a személy is, aki tőled távol, a „net” előtt ül.
A szüleid, akikkel minden nap együtt élsz, vagy akár egy barátod, akinek te mesélsz először erről
az élményről.
Bátran fogalmazd meg gondolataidat egy rövid leírásban, kiegészítésként fotózz vagy készíts rajzot hozzá, és ha akarod, egészítsd ki akár képzőművészeti alkotással (rajz, festmény, batik, tűzzománc, linó- és fametszet, stb.), akár egy CD-re rögzített alkotással!
Az írásos pályamunkáknál nem „könyvszagú” leírásokat várunk, hanem önálló megfigyeléseket,
önálló véleményeket, egyéni érzéseidnek megfogalmazását (Amennyiben lehetőségetek van rá,
kérjük digitálisan is küldjétek el pályamunkátokat!)
Az írásos pályaművek terjedelme 5-10, A/4-es oldal lehet mellékletekkel, legalább 1/3 szöveges
résszel. A pályaművek értékét növelhetik a témához kapcsolódó fotók, rajzok, térképvázlatok.
Pályázni egyénileg és csoportosan is lehet. A pályázati felhívásra a gödöllői általános iskolák tanulói által készített alkotásokat várjuk!
A pályázatok elbírálása korcsoportonként külön-külön történik. A pályázatokon kérjük olvashatóan
a pályázó nevének, iskolája nevének, címének, vagy lakcímének, életkorának feltüntetését!
A pályázatok benyújtási határideje: 2019. október 10.
A határidő lejárta után beérkező munkák elbírálására nincs lehetőség! Kérjük a határidőt betartani! Amennyiben a beadott pályázatot szeretnétek visszakapni, kérjük a pályázati anyagotokon
tüntessétek ezt fel!
A DÍJAZOTTAK KÖZÖTT TÖBB ÉRTÉKES NYEREMÉNY KERÜL SZÉTOSZTÁSRA. A pályázat
értékelésére 2019 őszén kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás az egyesületnél: Gödöllői Városvédő Egyesület (2100 Gödöllő, Szőlő u. 22., 3. em. 10.) Tel.: 06-20-561-1818, e-mail: gvvegy@gmail.com

GÖDÖLLŐI
IPARMŰVÉSZETI
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Tel/fax: 06 28-419 660 • email: gimhaz@invitel.hu • www.gimhaz.hu
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Belvárosi Napok futóverseny - 3555-en rajtoltak a Világfa elől

Az idén is a Petőfi suli mozgósított a legjobban

3555 fő állt rajthoz és teljesítette
a közel kettő kilométeres távot
az idei Belvárosi Napok futóversenyen, ahol az iskolásoknál hat
korcsoport (fiú és lány) futóit, a
felnőtteknél női és felnőtt kategóriában, valamint a százalékosan
legtöbb résztvevővel induló tanintézményeket díjazták a szervezők.
A sportos délelőttöt Kéri Veronika bemelegítésével nyitották meg
a szervezők, majd a több mint
3500 futó egyszerre elindulva teljesítette a távot. Az egyéni versenyen az I. korcsoporttól egészen
a női felnőtt kategóriáig díjazták
az első három helyezetett, a
dobogósok közül az első helyezettek Budapest Aquaworld Él-

Felhívás

A Gödöllői Városrészek Közötti
Amatőr Asztalitenisz Bajnokság 2019/2020 idényre! Kedves
Sportbarátok! Várjuk új csapatok
jelentkezését is a hagyományos
városrészek közötti amatőr asztalitenisz bajnokságra, amelyben
két csoportban rendezzük meg
a bajnoki fordulókat. Nevezni
minimum 5 fős csapattal lehet,
megjelölve a csapatkapitányt,
névvel, címmel, igazolt játéko-

ményfürdő belépőt, valamint
Hervis utalványt kaptak, míg
az ezüst- és bronzérmes az
érem mellé Hervis utalványt
vehetett át. Az egyéni díjazottak mellett az iskolák is
versengtek, akik az intézmény tanulói összlétszámától függően százalékos arányban
lettek rangsorolva az alapján,
hogy hány fővel vettek részt a
futóversenyen. Ebben az összevetésben, a tavalyi évhez hasonlóan a Petőfi iskola volt a legjobb,
megelőzve a képzeletbeli dobogón az Erkel és a Hajós iskolát (a
jobb alsó képen az intézményvezetők és a díjátadó, Dr. Gémesi
György polgármester).
Az immáron harmadik alkalom-

mal megrendezett sportágválasztó és sportsziget színesítette a
szombat délelőtt programját, ahol
több sportágat tudtak kipróbálni
gyerekek és felnőttek egyaránt,
illetve számos gödöllői egyesülettel ismerkedhettek meg a futás
után a sportolni vágyók.
A futóverseny egyéni díjazottjai,
I. korcsoport lányok: 1. Csaja
Eszter (Szent Imre); fiúk: 1. Molnár Merse (Hajós), 2. Maszlag
Olivér (Damjanich), 3. Olenyik
Ákos (Szent Imre); II. kcsp., lányok: 1. Ábrahám Zita (Damjanich), 2. Vancsó Enikő (Erkel),
3. Bálványos Rita (Hajós); fiúk:
1. Vajda Márk, 2. Németh Ábel,
3. Juhász Levente (mindhárom
Hajós); III. kcsp. lányok: 1. Sári
Viktória (Hajós), 2. Vajda Júlia
(Hajós), 3. Molnár Mira (Szent
Imre); fiúk: 1. Lőrincz Huba
(Damjanich), 2. Nagy Kristóf
(Szent Imre), 3. Szabó Levente
(Hajós); IV. kcsp. lányok: 1. Kátai Nóra (Damjanich), 2. Viha
Borbála (Hajós), 3. Nagy Bori
(Premontrei); fiúk: 1. Foris Máté

sok nem lehetnek az amatőr
csapat tagjai. Kérjük megadni az
elérhetőségeket (e-mail, telefonszám). A nevezéseket legfeljebb
2019. szeptember hó 20. napjáig
fogadjuk, a gyorfibea@invitel.hu
email címen. Hajrá Gödöllő!

Pelikán HE gyermek horgászverseny

Őszköszöntő pecabajnokság

Őszköszöntő gyermek horgászversenyt
tart szeptember 14-én, szombaton a
Pelikán Horgász Egyesület az Isaszegi
tórendszer V. taván, amelyre sok szeretettel várják a szervezők a jelentkezéseket.
Nevezni a verseny napján, a helyszínen
lehet reggel 7:30 órától, a megmérettetés pedig reggel 8 órakor kezdődik.
További információ:
06/20-932-70-66-os számon!
(A kép illusztráció, fotó: pecacsarnok.hu)

(Török Ignác Gim.), 2. Balogh
Ádám (Szent Imre), 3. Roska
Dániel (Hajós) /a középső képen/; V. kcsp. lányok: 1. Kiss
Kamilla (Református Líceum),
2. Diós Mariann (Montágh), 3.
Soós Lívia (TIG); fiúk: 1. Molnár András Barnabás (Ref. Líceum), 2. Korsós Zoltán (TIG),
3. Lukács Péter (Ref. Líceum);
VI. kcsp. fiúk: 1. Kreicz Máté
(Damjanich), 2. Galkó Csongor
(Premontrei), 3. Király Szabolcs
(TIG), Felnőtt nők: 1. Petró Annamária (Hajós), 2. Kéri Veronika (Hajós), 3. Nagy Vargha
Zsófia (Szent Imre); férfiak: 1.
Frey Ákos (Montágh), 2. Verbói
Zoltán (Hajós), 3. Törő Lajos
(Hajós). A díjakat Dr. Gémesi
György polgármester és Pelyhe
József alpolgármester adták át.

-li-

Röplabda – Szlovákiában jártak a lányok

Gödöllői ezüstérem Léván

A felkészülés jegyében a szlovákiai Léván vett részt tízcsapatos
tornán a Gödöllői RC női felnőtt röplabda csapata. Szabados István együttese nyolc meccsen öt győzelmet és három vereséget
ért el, ezzel a döntőben jobbnak bizonyuló Slovan Bratislava „A”
sora mögött ezüstéremnek örülhetett. -forrás fotó: grcvolley.hu-
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Atlétika – Csapatbajnokság

Második helyen a GEAC-Ikarus csapata
Magyarország Atlétikai Csapatbajnokságának
döntőjét
rendezték az elmúlt hétvégén,
Székesfehérváron. A szabadtéri ob-k idényzáró versenyén
a Gödöllői EAC az Ikarus
BSE-vel karöltve alkotott egy
csapatot és végzett a második
helyen.
A pontrendszer elvén alapuló versenyen a GEAC-Ikarus
csapata 380 ponttal végzett
és mindössze hét ponttal maradt le a győztes Budapesti
Honvéd csapata mögött. A
Gödöllői EAC atlétái hatalmas
lelkesedéssel vetették bele
magukat a hétvége küzdelmeibe, és láthatóan mindent
megtettek a csapat sikeréért.
Külön kiemelendő Nádházy Evelin teljesítménye, aki
megnyerte a 200 métert, a
400 métert és vezére volt a

győztes 4x400 méteres váltónak és a második helyezett
4x100 méteres váltónak is. A
csapat összesen 380 gyűjtött
pontjából, így Evelin 54 pontot
szerzett. Szintén négy számot
vállalt Bézsenyi Gergely, aki
tagja volt a második helyezett
4x100 méteres váltónak, szintén tagja volt a 4x400 méteres
váltóak és értékes pontokat
gyűjtött 100 és 200 méteren
is, így 38 egységet szállítva a
csapatnak. Szintén 38 gyűjtött
ponttal büszkélkedhet Répási
Petra is, aki a két váltó mellett
100 méter gáton állt rajthoz és
versenyzett nagyon lelkesen
az egész hétvégén. A még
junior korú, de a felnőtt mezőnyben is remekül helytálló
Pótha Johanna teljesítménye
is kiemelendő, aki 26,5 pontot
gyűjtött a csapatnak. Pápai
Márton is sokat vállalt a hét-

Labdarúgás – Fájó betli a Százhalombattán

Későn ébredt a Gödöllő
Fájó vereségbe szaladt bele
a Gödöllői SK csapata a megyei I. osztályú pontvadászat
negyedik játéknapján Százhalombattán, miután az eddig
pont nélkül álló házigazdák
3-2-re verték Nenad Pozder
együttesét.
A gödöllői fiatalok éppen az
előző fordulóban szerezték
meg idei első győzelmüket az
idei bajnokságban, így joggal

reménykedhettek a három
pontban az eddig pont nélkül
álló Százhalombatta ellen. A
remény viszont csak remény
maradt, ugyanis a mérkőzés
képe alapján teljesen megérdemelten tartotta otthon a
három pontot a hazai csapat.
A GSK erejéből ezen a napon
csak az eredmény kozmetikázására futotta az utolsó percekben 3-0-ás hazai vezetés
után, így kialakítva a 3-2-es

Kézilabda – Hétvégén rajt az NB II-ben

Elsőre a Dunakeszit fogadja a GKC
Szeptember 15-én rajtol a az
idei NB II-es bajnoki szezon a
kézilabdázóknál. A Gödöllői KC
felnőtt férfi csapata a másod
osztály
Északi-csoportjában

küzd majd a minél jobb helyezésekért, Bartos Gábor edző
csapatának első ellenfele hazai
pályán a VS Dunakeszi csapata
lesz majd.
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végén. Marci az 1500 méter
és a 800 méter után, ahol második lett szerepelt a 4x400
méteres váltóban is, így 30
pontot gyűjtve a csapatnak. A
végig remek hangulatú versenyen, ahol a nagy szurkolás
sem maradt el a GEAC-osok
részéről, elmondható, hogy
a csapat minden egyes tagja
büszke lehet magára és erőn
felül teljesítették a hétvégét
egy fárasztó idény utolsó
versenyén. A csapat továb-

bi tagjai Dobránszky Laura,
Renner Luca, Kriszt Katalin,
Eszenyi Napsugár, Simonváros Csanád, Matkó Csaba, Mihály Ádám, Bánovics
Jószef, Soos Levente, Ajide
Dániel, Mihajlovic Alex, Normann Márton, Kaposi Márton. A csapat edzői: Karakas
Józsefné, Körmendy Katalin, Szörényi István, Máté Alpár, Deutsch Péter, Farkas
Roland, Kovács Zoltán és
Kovács Gábor Krisztián. kb

végeredményt. A Gödöllő négy
fordulót követően négy ponttal
jelenleg a 11. helyet foglalja el
a tabellán.
Pest megyei I. osztály, 4. forduló
Százhalombattai LK – Gödöllői
SK 3-2 (2-0) Gödöllői gólok:
öngól, Mudroch Mendel.

Hátország – Első GEAC pontok
Megszerezte idei első pontjait
a GEAC a megyei III. osztályú
pontvadászatban. Az „egyetemisták Vitárius Tamás duplájával nyertek 2-1-re hazai
pályán a Nyáregyháza ellen a
Keleti-csoport negyedik játéknapján, ezzel a jelenleg három
pontos alakulat fellépett a 13.
helyre a tabellán.
Pest megyei III. osztály Keleti-csoport, 4. forduló
GEAC-FISE – Nyáregyházi SE
2-1 (1-1) Gödöllői gól: Vitárius Tamás (2).
-ll-

Programajánló
Pest megyei I. osztály, 5. forduló
Szeptember 14., szombat, 16 óra
Gödöllői SK – Tököl VSK
(Táncsics M. úti sportcentrum)

Íme így alakul az őszi, hazai menetrendje a GKC-nak:
Szeptember 15., 17 óra:
Gödöllői KC – VS Dunakeszi
Szeptember 29., 15 óra:
Gödöllői KC – Salgótarjáni SKC
Október 13., 17 óra:
Gödöllői KC – ALBA-MÁV-E.

November 10., 17 óra:
Gödöllői KC – M. Hanball School
November 17., 17 óra:
Gödöllői KC – CTU Kézisuli
December 1., 17 óra:
GKC – Pilisvörösvári KSK
(A hazai meccsek helyszíne a
Hajós iskola tornacsarnoka) -ll-
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PIKNIK
2019

Fotók: Jaeger Ákos

A borús idő ellenére is több száz ember
és kutyája látogatott ki az Alsóparkba. Ez
jellemezte a Belvárosi Napok vasárnap
délelőtti legfőbb eseményét, az Ebugatta
által hetedik alkalommal szervezett Ebugatta Kutyás Pikniket, amire nemcsak
Gödöllőről, hanem más településekről,
sőt külföldről is érkeztek négylábúak. A
rendezvény főszervezője, Petrus Krisztina elmondta, hogy az érdeklődők száma évről-évre emelkedik. A kilátogatók
a Gödöllői Kutyasport Központ műsora
és a kutya szépségverseny mellett egy
PettBull funkcionális kutyaeledel evő
versenynek is tanúi lehettek. A szervezők rengeteg programmal készültek, kitelepült számos állatvédő szervezet, állatorvosi vizsgálatot is igénybe lehetett venni,
továbbá válogatni a takarmánygyártók, a pórázok, hámok és egyéb kutyafelszerelések
bőséges kínálatából. De a legnagyobb szenzációt a kutyaszépségverseny jelentette, ahol számtalan kategóriában hirdettek győztest (fajtatiszta és keverék: kis, közép,
nagytestű, idős). Az Ebugatta egykori alapítójáról, Harcsás Mártáról elnevezett emlékdíjat a gödöllői Ilyés Nikolett kapta.					
(J.Á.)
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Kedves Gödöllői Kutyás Társaim!
Szeptember 14-én szombaton, 8-tól kb. 13-ig a Palotakerti a kutyafuttatóba
várunk szeretettel minden
kedves állatbarátot és tettre kész kutyatartót, hogy
közös munkánk eredményeképpen létrejöhessen
Gödöllő új kutyajátszótere
és szabadidőparkja!
A tervezett játékelemek
mind
újrahasznosított

„hulladékból” készültek, így a
megvalósuló közösségi tér egyszerre lesz költségkímélő és
környezettudatos.
Amire szükségünk lesz a munkához: sok kéz, jókedv és tenni

akarás, ásó, lapát és gereblye,
lehetőleg időjárás álló festék
(bármilyen színű), és ecset vagy
henger, munkakesztyű, ivóvíz.
Ezeken kívül hozhatsz bármilyen szerszámot, ami úgy érzed, hasznos lehet!
A munkálat alatt kérlek benneteket, hogy a balesetek elkerülése
érdekében ne hozzatok magatokkal kutyát!
(A játékokhoz az alapanyagokat
a szervezők biztosítják).

nessy: 4 éves, nagytestű, közé- turbó: 8 hónapos, staff keverék
pázsiai juhász, szuka. Emberbarát, kan. Örökmozgó, kutyákkal és emmás kutyákkal nem jön ki.
berekkel egyaránt barátságos.
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kerítést élősövényből

A mai kor divatja szerint, mi emberek, szeretünk elbújni otthon a
külvilág zajától, igyekszünk minél
jobban elzárni kertjeinket, még
a szomszédoktól is. Épp ezért
sokszor a tömör kő és betonkerítések, jobb esetben a fakerítések
állják utunkat, ami bizonyos szempontból hasznos, ám azzal számolnunk kell, hogy ezek a „holt”
anyagok a port se kötik meg és a
levegőt se teszik párássá.
A régi kertkultúrájú országokban a mai napig nem igazán látni
tömör kerítéseket, annál inkább
növényekből készített sövényekkel határolják le a területeiket.
Itthon vannak közkedvelt sövénynövények, ám legtöbbjük
egyhangú, nem sok fajtára terjed
ki. Ezért most kicsit kitekintünk,
miből és hogyan lehet gyönyörű
sövénykerítést létrehozni.
Egyik lehetőség a nyírott sövény, aminek előnye, hogy szélessége és magassága szabályozható, így a kicsi kertekben is
alkalmazható. Ápolásuk azonban
több munkát ad és a kialakításuk
lassúbb folyamat. Évi 3-4-szeri
nyírás elmaradása esetén elhanyagolt formát mutatnak.
A természetes formájukban
meghagyott növények lazább és
változatosabb sövényt képeznek,
virágaik, terméseik így többször
is tudnak díszíteni egy évben, természetesebb hatást is kölcsönöznek kertünknek. Ám térigénye na-

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!

gyobb, így ezeket csak a nagyobb
területekre javasoljuk, ám ha
okosan választunk, akkor kis térigényű növényeket is tudunk vásárolni. Az ő ápolásuk minimális, 2-3
évente az elöregedett ágakat kell
tőből kivágni, így a felkopaszodást
meg tudjuk előzni.
Léteznek virágzó sövények is,
amit különböző különleges cserjékből tudunk összeválogatni,
akár eltérő idejű virágzási idővel.
A termésükkel díszítő sövények
sokszor hatásosabb színfoltok
tudnak lenni egy kertben (télen
is!), mint a virágzók, de elképesztő
hatást tudunk elérni a színes lombú cserjékkel is. Külön szempont
sokaknak, hogy örökzöld legyen
egy határoló sövény, pedig sok
lombhullató téli alakjával kifejezetten díszítő és idővel a belátást is
gátolja, ugyanúgy, mint örökzöld
társaik, amik általában több törődést igényelnek. Kúszónövényekből a kevés hellyel rendelkezők is
gyorsan tudnak takarást biztosítani viszonylag rövid idő alatt. Sőt
virágos, örökzöld fajták között is
találhatunk számunkra tetszőt.
Mindig kérdezzenek, olvassanak utána megbízható forrásból,
mert ez hosszú távú döntés lesz.
Jó kertészkedést kívánok mindenkinek és nyugdíjas olvasóinknak továbbra is várjuk leveleiket,
ha kérdésük lenne.
(Gödöllő, Vörösmarty utca 14.)

Bujtás Anikó, bujtaskert.iwk.hu

maci: 3 éves, leonbergi keverék
nagyfiú.Egy szeretetbomba, pusziosztó! Imád sétálni pórázon, kistetű
kutyákkal jól elvan.

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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HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
GÖDÖLLŐ
A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

2019. szeptember 5-én megtartott ülésén az alábbi jelölteket és
kompenzációs listákat vette nyilvántartásba:
a Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Szocialista Párt közös jelölő
szervezet
közös polgármesterjelöltje: Kovács Barnabás
közös egyéni választókerületi képviselőjelöltjeit:
01. vk. Sviszt László
02. vk. Magyar István
03. vk. Solnerné Gyulai Éva
04. vk. Svisztné Kis Ildikó
05. vk. Varga Imre
06. vk. Dr. Varga Zoltán
07. vk. Ladosné Pozsár Éva
08. vk. Kovács Barnabás
09. vk. Dr. Pápai Éva
10. vk. Hódi Károly
a Gödöllői Lokálpatrióta Klub jelölő szervezet
polgármesterjelöltje: Dr. Gémesi György
egyéni választókerületi képviselőjelöltjei:
01. vk. Szűcs Józsefné
02. vk. Kristóf Etelka
03. vk. Molnár Gergely
04. vk. Dr. Jeney László
05. vk. Dr. Györfi Beáta
06. vk. Pelyhe József
07. vk. Dr. Pappné Pintér Csilla
08. vk. Nagy Péter
09. vk. Halász Levente
10. vk. Bárdy Péter
a Momentum Mozgalom jelölő szervezet
egyéni választókerületi képviselőjelöltjei:
01. vk. Molnár Andrea
02. vk. Gáspár Géza
03. vk. Jancsó Miklós Gábor
04. vk. Fedor Tibor Csaba
05. vk. Kiss Tibor
06. vk. Horváth Zsolt
07. vk. Parti Csaba
08. vk. Nagy Andrea
09. vk Kiss Milán Márk
10. vk. Sziklai Zsolt
a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata
Néppárt közös kompenzációs listáját
a Momentum Mozgalom kompenzációs listáját
a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete jelölő szervezet lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltjei:
Szabó László, Mezővári Ottó Lászlóné, Kiss Zoltán Gyula, Szabó
Márk László

Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet

Szeptember 9-15.:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551
Szeptember 16-22.:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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 „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
jelölő szervezet roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltjei:
Balog Gyula, Balogh Gyula, Baloghné Varga Orsolya Ildikó, Kubatov János, Kolonics Nikolett

Gödöllő, 2019. szeptember 5.
						
						

Dr. Kiss Árpád sk.
HVI vezetője
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hirdetmények

Történetek a vívó-világbajnokság
pástjáról…
Különleges élménybeszámoló és beszélgetés
Gémesi Csanáddal az PURE. Kávéházban,
2019. szeptember 26-án, csütörtökön, 18 órától.

Házigazda: Juhász Péter,
aki legutóbb Egri Jánost faggatta
egy nagysikerű kávéházi esten.
Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt, aki
szeretne bepillantást nyerni egy vívó-világbajnokság
kulisszáiba, egy élsportoló mindennapjaiba!
A csodálatos környezetet és a kiváló vendéglátást a
PURE. Kávézó garantálja.
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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+3szobával jó állapotban eladó! Iár:
43.5MFt!! Tel: 20/539-1988
+ 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
+ Gödöllő legjobb környékén
két családnak is alkalmas
115m2-es családi ház eladó!
Irányár: 41MFt. Tel: 20/9447025
+ 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
összközműves, 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: 06-30858-6229, 06-30362-2270
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+ Tulajdonostól eladó, gyorsan birtokba vehető, Gödöllő
belvárosában, Paál László
utcai lakótelepen 2.em. 2 szobás lakás +1 félszoba külön
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
+ 2 db panorámás, építési telek eladó Gödöllőn a Boglárka utcában. A telkek egymás
mellett találhatók, 830 és 962
m2 területűek. Az utcában
víz-villany-szennyvíz. A gázvezeték a keresztutcában 30
m-re. Irányár: 15 és 16 mFt.
Érdeklődni: 0630-2105-283.
+ Eladó Gödöllő Palotakert
lakótelepen 7.emeleti, 45 nmes, egyszobás lakás. Ir.ár:
21MFt. Tel: 06-30-9216-746
+ Eladó Gödöllőn a Szent János utcában egy 2 szobás, 54
nm-es, erkélyes, 2.emeleti lakás készpénzes vásárlónak.
Iár: 28MFt. Tel: 06-20-232-1667
+ Gödöllő központjában, de
csendes, kastély közeli utcában kellemes fekvésű, összkomfortos, földszintes családi
ház eladó: telek 710 nm, ház
100 nm nettó, 3 parkettás szoba, nappali-étkező, konyha
(külön gázbojlerrel) spejz, kettő fürdőszoba (1., nagy kádas,
WC, bidé, mosdó, 2., zuhany,
WC, piszoár, mosdó). Nagy
fedett terasz, kisméretű pince
gázkazánnal. Radiátoros és
padlófűtés. Per és tehermentes. Ir.ár: 49 M Ft. Ingatlanosok kíméljenek! +36-20-5471048
+ 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, összkomfortos, teljesen felújított lakóház
nagy méretű garázzsal, 2300nmes telken. I.á.: 45 mFt 0620-9194870
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+ 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 109nm-es
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
+ Eladók most épülő, földszintes ikerházak Gödöllőn a
Lázár Vilmos és a Gerle utcában, hitelre és CSOK-ra alkalmas. I.á.: 52,5 mFt 0620-9194870
+ 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
+ Eladó Kistarcsán a Malom
utcában egy ikerház 440nmes telekrésszel, mely áll nappaliból lent, tetőtérben 2szoba, erkélyekkel, terasszal.
I.á.: 30 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Zrínyi ut-
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cában egy 85nm-es, vegyes
építésű, 2,5 szobás családi
ház 300nm-es telekrésszel.
E.á.: 27 mFt 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ Városközponthoz közel 2
szobás, berendezett lakás kiadó fiatal párnak. 06-20-6659002
+ 77nm-es lakás kiadó Gödöllőn: 2 szoba, konyha, fürdő WC-vel, gardróbszoba, 2
belső parkoló: 140.000 Ft / hó
Érd.: +36-20-222-9088
+ Egyetem mögötti részen 2
szoba hallos 1. emeleti lakás
kiadó Gödöllőn a Fenyvesben. 06-30-569-8137
+ Gödöllő – Palotakerten albérlet kiadó hosszútávra. Bővebb tájékoztatás 18.00 után
a 06-30-916-3701 telefonon.
+ Központban 1 szobás, összkomfortos lakás azonnali költözéssel kiadó: anna.szaboj@
gmail.com
+ Gödöllő – Máriabesnyőn
albérlet külön bejárattal fiatal
párnak kiadó. Érd: 06-30-7350361

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Üzlethelyiség kiadó a Remsey körúton a Spar mögött!
Tel.:0630-9349-817
+ Gödöllő központjában –
mélygarázsban – kocsibeálló
kiadó! Érd: 06-30-907-9322
+ Gödöllőn, Kampis téren
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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, hos�szabb távon. Érd: 06-30577-9661
+ 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
+ 19 éve működő műhelyünkbe
kollégákat
keresünk
AUTÓSZERELŐ, illetve betanított
SEGÉDMUNKÁS munkakörbe!
Bejelentett
8 órás állás, bérezés
megegyezés
szerint!
Jelentkezni a +36304666-930-as
telefonszámon, illetve a papgumi@invitel.hu e-mail
címen lehet.
+ Munkatársat keresünk
angol nyelvű
adatfeldolgozó irodai munkára.
A fényképes önéletrajzokat az info@
adjuvo-online.com
e-mail címre várjuk.
+ Nyugdíjas férfit
keresek
kertem
rendben tartására.
06-30-958-5018
+ Kutató cég újpesti mikrobiológiai laboratóriumába
LABORATÓRIUMI
A S S Z I S Z T E N S T,
TECHNIKUST keres.
Jelentkezés

fényképes önéletrajzzal, motivációs levéllel a kutatolabor2@gmail.com e-mail címen.
+ Vállalom lépcsőházak takarítását heti rendszerességgel,
továbbá nagytakarítását. Hétvégi és ablaktakarítást is vállalok. Számla képes vagyok!
06-70-703-6568
+ Gödöllőre keresek ház körüli munkára (kerti, kisebb kőműves munkák) megbízható,
munkájára igényes ezermestert heti egy-két alkalomra.
Érd: 06-70-379-1226

22 gödöllői Szolgálat

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, gyepfel-
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újítás, vegyszeres gyomirtás.
Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés, faültetés.
Ágak, levelek elszállítása.
Ereszcsatorna tisztítás. Kert
takarítás. Gépi permetezés.
Kerítésfestés. Kerti tavak tisztítása. 06-30-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada.
Tel: 30/592-1856, 30/5081380, 28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek,
vízvezetékek felújítása.
CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK,
KONVEKTOROK karbantartása felújítása, javítása. Tel:
06-20-9527-289, 06-28476-229
+
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 06-70-502-5620
+ KUTYÁUL ÉRZED MAGAD ÉS ELEGED VAN
BELŐLE? Betegségednek lelki okai vannak,
melyeket oldani lehet.
Szeretnéd visszanyerni
az uralmat életed felett?
Gyere el Te is egy kezelésemre! Betegségek lel-

ki okait oldom 4 év tapasztalatával Gödöllőn. További infót,
véleményeket a www.ThetaGodollo.hu oldalamon találsz.
A kezelés ára 9900 Ft. Garantálom Neked, hogy a végén
elégedetten távozol. Ellenkező esetben ingyen adom. Élj
kevesebb stresszel hosszabb
ideig! Adsz esélyt magadnak?
Ha igen, KÉRJ IDŐPONTOT
MOST: 06-20-367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE,
lomtalanítás.
Pianínó-,
páncélszekrény
szállítás. Hétvégén is. NEER
TEHER 06-70-648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok
cseréje. Csatorna kamerázás.
VÍZSZERELÉS.
06-20-4915089
+ VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES KERESÉSE – javítása,
kamerás
csatornavizsgálat.
Vízvezeték cseréje lakásban
és udvaron, ásással is. 06-70544-4050
+ Azonnali kezdéssel vállalok
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HÁZÉPÍTÉST teljes kivitelezéssel, KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST,
VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST! Tel:
06-70-361-9679
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül!
Új redőny azonnal megrendelhető! Péter úr, 06-20-3685888
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT,
BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény
esetén LOMTALANÍTÁS, TAKARÍTÁS, ABLAKTISZTÍTÁS.
Hétvégén és ünnepnapokon
is. Tel: 06-70-621-6291
+ BŐRGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS:
szerda,
csütörtök, péntek délután 17
órától 19 óráig. Cím: Gödöllő,
Köztársaság út 10/A. Bejárat
és parkolási lehetőség a Nagy
László utcából. Bejelentkezés: 06-28-416-843
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem,
szemölcs,
bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm
kezelése, ápolása. Talpmas�százs. Óvakodjon a feketén
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dolgozó házaló kontároktól!
30 év szakmai háttér. Bárándi
József 06-20-532-7275

OKTATÁS
+ Alsó tagozatos diákok korrepetálását, felvételire való
felkészítését vállalom Gödöllő központjában magyarból és
matematikából. Tel: 06-30-6889645
+ Tapasztalt ANGOL tanárként
általános angol órákat, érettségire, középfokú nyelvvizsgákra
felkészítést, korrepetálást, beszédkészség fejlesztést vállalok. 06-20-358-6057
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén
jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
+ Tapasztalt magyartanárként
felső tagozatos diákok korrepetálását, felvételi előkészítését
vállalom. 06-20-459-8913 Bárdy Péterné
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Társkereső
+ Fiatalos, csinos nyugdíjas,
esetleg elvált nővel ismerkedne
meg egy nyugdíjas volt üzletember. Érd: 06-30-273-5283

ADÁS-VÉTEl
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia
szakbecsüs díjtalan kiszállással
vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle
szobrokat, vitrin dísztárgyakat,
ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket, könyveket, bizsukat és ékszereket,
borostyánt, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk első
vevőként! Tel: 70/942-0806,
20/465-1961

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden
típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás,
töltés-mérés,
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szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók.
Gödöllő, Dózsa Gy. út
50. (Temetővel szemben) 06-30-536-4300,
28/611-728 www.akkugodollo.hu
+ Új 3 kerekű elektromos kocsi eladó. 06-30958-5018
+ 4 db eredeti Suzuki
SX4 autóhoz dísztárcsa
eladó. 20.000,-Ft. Érd:
06-30-907-9322

EGYÉB
+ Nagymamát keresünk, aki magányos
és egyedül van, szereti a gyerekeket. Csak komoly
szándékkal hívjanak! Tel: 0631-3286-862, 06-31-3174-600
+ 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 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 17.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Pajor Teo, Régi Ferencné
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Zsombori Zoltán, Hunyás Mária
A Happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: Szalkai Veronika
A Városi Múzeum ajándékát nyerte: dr. Horváth Bánk, Monostori Judit
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Schnörch Tamás, Táska Tamás
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. szeptember 10.

