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A múlt évi nagysikerű bemutatkozás után 
újabb kiállítással kapott meghívást Gödöllő 
Opatijába (egykori nevén Abbázia). A július 
24-én megnyílt tárlat Czédly Mónika Erzsé-
bet királyné ruharekonstrukciói mellett a 
királyi család és az arisztokrácia számára 
készített herendi porcelánokat vonultatja 
fel. A megnyitó lehetőséget adott a két vá-
ros kapcsolatának erősítésére.

Opatija a magyar arisztokrácia nyaraló-
helyének számított a múlt század elejéig. 
A monarchia korabeli település az utóbbi 
években egyre szorosabb kapcsolatot ápol 
Gödöllővel. A tavaly Czédly Mónika Erzsé-
bet királyné ruharekonstrukcióinak kollekci-
ójával kezdődött kulturális együttműködés 
idén folytatódik. Opatijában Gémesi György 
polgármester megbeszélést folytatott a 
város vezetőivel, amelynek során megál-
lapodtak abban, hogy az együttműködés 
bővítésének két további pillére a sport és a 

fiatalok kapcsolatépítése 
lesz. Emellett Opatija delegációja meghí-
vást kapott a szeptember 11-én, Gödöllőn 
megrendezésre kerülő testvérvárosi kon-
ferenciára, amit Ivo Dujmic polgármester 
örömmel fogadott el.

A Svájci Házban megrendezett kiállítást 
a két város polgármestere közösen nyitotta 
meg.

(folytatás a 13.oldalon)

Gödöllő Opatijában

Közös múlt – erősödő kapcsolat
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A koronavírus-járvány hazai alakulása ed-
dig kedvező, jelenleg nem indokolt a digitális 
oktatással helyettesíteni a hagyományos ok-
tatást – jelentette be Gulyás Gergely, a Mi-
niszterelnökséget vezető miniszter. A hírt a 
tanárok, a diákok és a szülők egyaránt öröm-
mel fogadták, hiszen az elmúlt tanév digitális 
oktatás – annak ellenére, hogy megoldást 
jelentett a járvány idején – minden érintettet 
próbára tett. 

Mint az a kormány tájékoztatásából kide-
rült, az iskolák protokollt fognak kapni a jár-
vány elleni védekezést segítő teendőkről. 
Továbbra is alapfontosságú, hogy beteg, a 
koronavírus tüneteit mutató gyermeket ne 
engedjenek a szülők közösségbe!

A 2020/21-es tanévben a tanítási év első 
tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd) és 
utolsó tanítási napja 2021. június 15. Az első 
félév 2021. január 22-ig tart. Az őszi szünet 
előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. 
(csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap. 
2020. november 2. (hétfő). A téli szünet előtti 
utolsó tanítási nap 2020. december 18. (pén-
tek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. 
január 4. (hétfő). A tavaszi szünet előtti utol-
só tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a 
szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. 
(szerda).

Az új tanévben tervezettek témahetek: A 
„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 
2021. március 1-5. között, a Digitális Téma-
hét 2021. március 22-26. között, a Fenntart-
hatósági Témahét 2021. április 19-23. között, 
az egészségtudatos gondolkodás és iskolai 
mozgástevékenységek témanap 2020. szep-
tember 25. (Magyar Diáksport Napja).

A rendelet részletesen tartalmazza az idei 
október-novemberi és a jövő év május-júniusi 
írásbeli érettségi vizsgák időpontját is. Az őszi 
érettségi vizsgák október 16-án, a tavasziak 
május 3-án kezdődnek.

Eljárásrenddel segíti a felsőoktatási intéz-
ményeket a tanévkezdésre felkészülésben 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium. 

Az egységes iránymutatás szerint minden 
felsőoktatási intézménynek a járványügyi ké-
szültséget kezelő, folyamatosan aktualizált 
és a fenntartóval is egyeztetett intézkedési 
tervvel kell rendelkeznie.

A szaktárca ajánlása alapján a felsőokta-
tási intézmény épületeit, rendezvényeit, ta-
nóráit kizárólag egészséges, koronavírusos 
megbetegedés tüneteit nem mutató embe-
rek látogathatják. A tünetmentes dolgozók 

és hallgatók esetében is elengedhetetlen az 
egészségügyi szabályok – gyakori, szappa-
nos kézmosás és kézfertőtlenítés – mara-
déktalan betartása. A jelenléti tanórákat lehe-
tőség szerint úgy kell megszervezni, hogy a 
1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. 
Amennyiben ez nem lehetséges, kötelező a 
maszk viselése – ismertették.

A kollégiumokba, diákotthonokba beköl-
tözés előtt ki kell tölteni egy kérdőívet, és 
testhőmérsékletet kell mérni. Ezt naponta el 
kell végezni, és a tüneteket mutató tanulókat 
azonnal el kell különíteni. A szobák beosztá-
sa során törekedni kell arra, hogy egy-egy 
kollégiumi szobában azonos csoportokban 
tanuló, azonos tantermi órákat látogató hall-
gatók lakjanak.

Források: EMMI, Eduline.hu

Akik a fővárosba utaznak, azok szá-
mára fontos hír, hogy szigorított a je-
lenleg érvényben lévő utazási szabá-
lyokon a BKK.

A kötelező maszkviselésről szóló 
kormányzati és fővárosi rendelet to-
vábbra is érvényben van, betartására 
a BKK minden rendelkezésre álló felü-

leten felhívja a figyelmet. Ennek 
ellenére a tapasztalatok szerint 
Budapesten az elmúlt hónapok-
ban lazult a maszkviselési fegye-
lem. A visszaesés egyik oka min-
den bizonnyal a nyári kánikula, 
ugyanakkor a melegben ugyan-
olyan hatalmas jelentősége van 
a maszkviselésnek, mint a kelle-
mesebb időjárásban.

A maszk használatát elsősor-
ban az ellenőrök, illetve a met-
róbejáratoknál ellenőrzést végző 
utaskoordinátorok ellenőrzik, és 

ha szükséges, felhívják az utasok figyelmet 
a szabály betartására. Aki a kötelezettsé-
get ezek után is figyelmen kívül hagyja, az 
utazási feltételek szerint akár ki is zárható a 
közösségi közlekedési szolgáltatásból. Fon-
tos tudni, hogy maguknak az ellenőröknek is 
kötelező a maszkviselet, ezért a Budapesti 
Közlekedési Központ folyamatosan ellát-
ja őket a munkájuk ellátásához szükséges 
védőeszközökkel. Amennyiben egy-egy 
kollégájuk bizonyíthatóan nem tartja be az 
egészségvédelmi előírásokat, azzal szem-
ben a BKK munkajogi következményeket 
léptet életbe. Szintén fontos információ, 
hogy a járművezetőknek ugyan nem tiltott, 
de nem is kötelező a maszkviselet, mert leg-
többjük zárt vezetőfülkében ül, ami megfele-
lő fizikai védelmet nyújt a vírussal szemben. 
(Ha az utasok közé mennek, például egy 
buszvezető kinyitja a jármű kerekesszékes 
rámpáját, már neki is maszkot kell viselnie.)

Szintén kötelező a maszk vagy kendő vi-
selése a MÁV járatain is.           Forrás: BKK

így indul a 2020/21-es tanév

leszállíthatják a 
bkk járatairól, aki 
maszk vagy kendő 
nélkül utazik



közélet2020. augusztus 18. gödöllői szolgálat 3

A terveknek megfelelően július 15-vel meg-
kezdődött a városháza épületének felújí-
tása, amivel egy korszerű, energiahatéko-
nyan üzemeltethető, a feladatellátáshoz 
megfelelő épületet kap Gödöllő polgármes-
teri hivatala. A munkát nyílt közbeszerzési 
eljárás keretében a Generalbau Center Kft. 
nyerte el, a kivitelezés várhatóan 2022 ta-
vaszáig tart. 

A beruházás során új épületszárnyak 
jönnek létre a mozi és a városháza közötti 
foghíjtelken, a belső udvarban pedig föld-

szintes többfunkciós üléstermet alakítanak 
ki, ami egyéb rendezvényeknek is helyet 
adhat. Emellett a régi épület is felújítják.

A munka a város mozi melletti kerítés 
bontásával kezdődött, elsőként ezen épü-
letszárny építése veszi kezdetét. Jelenleg 

a meglévő 
é p ü l e t e k 
alapozásá-
nak feltá-
rása zajlik. 
A munkák 
sem a mozi, 
sem a mú-
zeum meg-
közelítését 
nem akadá-
lyozzák. 

Szintén zavartalan 
a piac megközelíté-
se és forgalma. Mint 
megtudtuk, valameny-
nyi korábbi árus szá-
mára tudtak megfele-
lő helyet biztosítani. A 
mélygarázst továbbra 
is használhatják a 
bérlők és az árusok 

számára is megol-
dott a parkolás. 

A kerékpárok 
tárolása is biztosí-
tott, az állványokat 
a Tormay Károly 

Egészségügyi Központ oldalához helyez-
ték át.

A felújítás alatt a polgármesteri hivatal 
munkájában nem lesz változás. Az ügyfél-
fogadás a szokásos rend szerint történik. 
A Szabadság tér 6. sz. alatti épületből az 
ideiglenes kiköltözésre 2021 első negyed-
évében kerülhet sor. A felújítást követően 
minden az önkormányzat hatáskörébe tar-
tozó feladatellátás egy helyre kerül.

(Bn.)

Világítás-korszerűsítés:
Csökkenő költségek és
környezetVédelem

Mintaprojekt keretében elkészült több útszakasz vi-
lágítás-korszerűsítése, aminek eredményeként nem 
csak a fogyasztás, hanem a fényszennyezés is csök-
ken.

LED-esre cserélték a közvilágítás lámpáit a Sza-
badság úton a Gödöllő táblától a Táncsics Mihály útig, 
az Ady Endre sétányon a Szabadság úti csomóponttól 
a mentőállomásig, a Dózsa György úton a Széchenyi 
István utca és a Szilhát utca között, valamint a Test-
vérvárosok útján a Szabadság út és a Grassalkovich 
Antal utca közötti szakaszon. 

A mintaprojekt lényege, hogy éjszaka, amikor gyé-
rebb a közlekedés, a lámpák visszaszabályoznak, s 
így 30 százalékkal kevesebb fényt bocsátanak ki.

(j.)

Nagyszabású felújítási munkák kezdődtek a Hársfa és a Hegy utcában. A 
következő hetekben a csapadékvíz-elvezető rendszer és az úttest újul meg. 

Ezekben az utcákban az elmúlt időszakban az önkormányzat finanszí-
rozásában elkészült a szennyvízcsatorna, a DMRV Zrt. kiváltotta a korsze-
rűtlen vízelvezetést, az ELMÜ pedig felújította az elektromos hálózatot. Ezt 
követően vált lehetővé a csapadékvíz-elvezető rendszer és az út felújítása. 

A bruttó 124 millió forintos költségekből az érintett ingatlanok tulajdonosai 
is részt vállaltak.                (k.)

Megkezdődött
a városháza
felújítása

felújítások a hársfa
és a hegy utCában



2020. augusztus 18.4 gödöllői szolgálat közélet

készülnek az öltözők
A tervek szerint haladnak a Táncsics Mihály úti sporttelep öltözőinek 

munkálatai is. A szerkezetépítés és a belső válaszfalak már elkészül-
tek és megkezdőtek a szakipari munkák. Jelenleg a tető vízszigetelé-
se, valamint a víz- és a villanyszerelést végzik a szakemberek.        (j.)

javítják a rézgombos parkolóját
A tervek szerint augusztus 24-vel a VÜSZI Kft. megbízásából meg-

kezdődik a Rézgombos Üzletház melletti felszíni parkoló behajtója 
burkolatának javítása. A munkálatok várhatóan augusztus 28-ig tar-
tanak, ez idő alatt a parkoló bejáratát teljes szélességében lezárják, a 
területen nem lesz lehetőség parkolásra. A VÜSZI Kft. kéri az érintet-
tek megértését és együttműködését.                                              (k.)

Augusztus 1-jével létrejött a gödöllői 
központú felsőoktatási intézmény, az 
„új” Szent István Egyetem megala-
kulását, ami 2021. január 1-jétől ala-
pítványi fenntartású intézményként 
működik majd.

 A 2020. augusztus 1-jével létre-
jövő szuperegyetem 8 településen 2 
000 dolgozóval, 15 000 hallgatóval 4 
Campussal és 11 további intézet in-
tegrációjával azért jött létre, hogy ér-
zékenyen, és gyorsan tudjon reagálni 
az agrárium kihívásaira az új kutatási, 
fejlesztési trendekre, mondta el Gyu-
ricza Csaba, az új Szent István Egye-
tem megbízott rektora, aki úgy fogalmazott: 
„Egy sikeres agrár-tudásközpont és felsőok-
tatási intézmény – karöltve a legmodernebb 
gyakorlati képzőhelyekkel – kulcsfontosságú 
ahhoz, hogy a hazai mezőgazdaság közel 
10 éves fejődési pályája új erőforrásokra tá-
maszkodva tudjon tovább erősödni. Az új 
Szent István Egyetem küldetése, hogy az 
agrárképzéseken keresztül évente több ezer 
diplomásnak tudjon időtálló, biztos megélhe-

tést jelentő, jól fizető karriert biztosítani a 
modern mezőgazdaság szolgálatában.”

Augusztus 1-jétől a SZIE-hez tarto-
zik a gödöllői központon túl a Kaposvári 
Egyetem, az Eszterházy Károly Egyetem 
Gyöngyösi Károly Róbert Campusa és a 
keszthelyi Pannon Egyetem Georgikon 
Kara. Magyarország most létrejövő leg-
nagyobb agráregyetemén megmarad-
nak a mai képzési helyek, amiket tovább 
akarnak fejleszteni: Gödöllő, Kaposvár, 

Keszthely, Gyöngyös és 
Szarvas specifikus szerepet 
kap majd az oktatás és a ku-
tatás terén is.

Az ünnepélyes bejelen-
téshez kapcsolódó rendez-
vényen – amin köszöntőt 
mondott Nagy István ag-
rárminiszter és dr. Gémesi 
György polgármester is – 
lerakták az új SZIE „alap-
kövét” is, amiben egy idő-
kapszulát helyeztek el.

Fotók: Tatár Attila

az agrár-felsőoktatás megújításának
„zászlóshajója” lesz az új szent istván egyetem

A Samyang Biopharm döntése nyomán az első koreai 
gyógyszeripari beruházás valósul meg Magyarorszá-
gon. A hírt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisz-
ter jelentette be. A beruházást előkészítő tárgylások még 
a múlt év nyarán kezdődtek meg Gödöllő önkormányza-
tával.

A felépülő gyáregység, ahol orvosi eszközöket gyárta-
nak majd, 8,6 milliárd forintos beruházást jelent Gödöl-
lőn. A beruházáshoz, amely első körben 55 munkahelyet 
hoz létre a térségben, a kormány 1,3 milliárd forint támo-
gatást biztosít.

A fejlesztés jelentős mértékű állami és önkormányzati 
adóbevételeket eredményez a gyártás elindulása után.

A koronavírus-járvány okán megalkotott új törvénynek 
köszönhetően a kormánynak joga van elvenni az önkor-
mányzat adóbevételét 5 milliárd forint fölötti beruházás 
esetén. Remélhetőleg ez (Göd esetével ellentétben) a 
gödöllőieknél marad.

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter                                  (j.)

gödöllőn létesít 
gyáregységet 
a samyang biopharm
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augusztus 6-án kísérték utolsó útjára 
szűcs lajost. gödöllő város díszpolgára, 
olimpiai bajnok labdarúgó 76 éves korá-
ban hunyt el.
A Ferencváros labdarúgójától a barárok, 
szurkolók augusztus 5-én a Ferencváros 
stadionjában, a Groupama Arénában vettek 
búcsút.

A Fradival kétszeres bajnok és VVK-dön-
tőbe jutott hátvéd – akit kétszer választottak 
az év magyar labdarúgójának – eredménye-
it, emberi nagyságát dr. Szabó Tünde spor-
tért felelős államtitkár, dr. Kulcsár Krisztián, 
a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Berzi 
Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség al-
elnöke és Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. 
vezérigazgatója méltatta.

Augusztus 6-án a család, barátok és gö-
döllőiek búcsúztak a Máriabesnyői Nagybol-
dogasszony Bazilikánál.

Dr. Sztankó Attila, a mári-
abesnyői bazilika plébánosá-
nak búcsúztatója után Sipos 
Jenő, az MLSZ szóvivője 
mondott beszédet. 

„Olimpiai bajnok, 37 sze-
res válogatott, a nagy har-
cos, az őserő, aki minden 
csatát megnyert, de az 
utolsót elvesztette. Olyan 
embertől veszünk végső 
búcsút, akit szerettek és 
tiszteltek” – mondta.

Dr. Gémesi György, 
Gödöllő polgármestere 
Kányádi Sándor versével 
búcsúzott el a város dísz-
polgárától, majd szemé-
lyes történeteket elevenített fel. 

„Pécsi Ildikó és Szűcs Lajos 50 évvel ez-
előtt költözött Gödöllőre. Mindig jókedvű, fi-
gyelmes ember volt. Néhány napja a benzin-
kútnál egészen fiatal lányok kérdezték, hogy 
mikor temetik Lajos bácsit. Mindig ott tankolt, 
szerették, jókedve és szerény figyelmessé-
ge miatt. Ma is bámulattal emlékszem, hogy 
egy öregfiúk meccsen, amikor már elmúlt 60 
éves, 25 méterről pontosan betalált a kapu-
ba. A bíró nem adta meg a gólt, ő akkor a 
labda mögé állt, majd tűpontosan ugyanoda, 
a jobb sarokba újra betalált. Példa ő szere-
tetből, hűségből, mert nem hagyta el a ha-
záját, mikor mehetett volna. 51 évig élt sze-
retetben a feleségével. Példa erőből, mert 4 
évig viselte panasz nélkül a testét romboló 
betegséget. Köszönöm a barátságod, na-
gyon fogsz hiányozni, szívünkben itt ma-
radsz, nyugodj békében.”

A gyászszertartáson még Dunai Antal 
olimpiai bajnok labdarúgó, illetve a család 
kérésére Lakat T. Károly sportújságíró emlé-
kezett Szűcs Lajosra.

„Kamasz koromtól barátok voltunk. Pél-

daértékű sportoló, barát, 
apa és nagypapa volt, az 
az ember, aki mindenki-
nek példát mutatott. Volt, 
amikor apám helyett aláírta 
az intőmet, vagy ki tudja, 
honnan, orvosi igazolást 
szerzett, hogy ne kelljen 
iskolába mennem. Már 
úton van a mennyei futball-
csapat felé, ahol megannyi 
világsztár várja. jó utat, jó 
játékot” – búcsúzott az új-
ságíró barát.

A gyászszertatárson 
Herczenik Anna operaéne-
kes és Rehorovszky Gábor 
közreműködött.

A gyászoló család kéré-
sének megfelelően 

Szűcs Lajos hamvait zártkörű gyászszertar-
tás keretében helyezték el a máriabesnyői 
temetőben.

*
Szűcs Lajos az Újpesti Dózsa ifi csapatá-

ban kezdte pályafutását, majd Dorogon lett 
első osztályú játékos. 1966 és 1969 között 
a Ferencváros labdarúgója volt. Itt kétszeres 
magyar bajnok és VVK (UEFA-kupa) döntős 
volt csapatával. 1971-ben a Honvédhoz iga-
zolt, ahol hat idényt töltött el. 1977-ben 34 
évesen a másodosztályú Bp. Vasas Izzóhoz 
szerződött. 1980- ban itt fejezte be az aktív 
sportot, de még 1982-ben egy rövid időt a hé-
vízi csapatban is szerepelt. Az első osztály-
ban összesen 377 bajnoki mérkőzésen 30 
gólt szerzett. A magyar válogatottban 1967 
és 1973 között 37 alkalommal szerepelt. Az 
1968-as mexikói olimpia bajnoka, 1972-ben 
a müncheni olimpián ezüstérmes. Az olimpi-
ai válogatottban 11 alkalommal szerepelt és 
4 gólt rúgott. 1972-es Európa-bajnokságon 
a magyar csapat tagjaként a 4. helyen vég-
zett. 1968-ban az Aranylabda-szavazáson 

17. helyezett lett. Szintén ebben 
az esztendőben, majd 1971-ben 
„Az év labdarúgója” volt. 1981-
ben szerzett edzői oklevelet a 
Testnevelési Főiskolán. 1980 és 
1995 között az FTC utánpótlás, 
tartalék és ifjúsági edzője volt.

Szűcs Lajos 1971-ben építet-
te fel otthonát feleségével, Pécsi 
Ildikó Kossuth- és Jászai-díjas 
színművésszel Gödöllő máriabe-
snyői városrészében. Gödöllő vá-

ros önkormányzata 2013-ban Gödöllő Város 
Díszpolgára címmel tüntette ki.

(A búcsúztatásról több fotó a szolgalat.
com-on és Facebook-oldalunkon.)          JÁ

végső búcsú szűcs lajostól
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Bár az augusztus 20-ra korábban tervezett, 
nagy tömegeket vonzó ünnepi programok 
az érvényben lévő járványügyi készültség 
miatt elmaradnak, állami ünnepünkön, zárt 
körben, a szabályok betartása 
mellett több városi elismerés 
átadására is sor kerül. 

Hagyományosan augusztus 
20-án adják át a Gödöllő Város 
Díszpolgára kitüntető címet. Az 
elismerésben idén dr. Révész 
T. Mihály, a kastély volt igazga-
tója részesül. Révész T. Mihály 
magyar jogtörténész, címzetes 
egyetemi tanár, az Országos 
Rádió és Televízió Testület első 
elnöke, aki 2005-től több éven 
át vezette a Gödöllői Király 
Kastélyt. Igazgatósága alatt 
erősen épített a gödöllői kultu-
rális hagyományokra. Együtt-
működést alakított ki többek 
között az európai kastélymúzeumokkal, a 
hazai opera társulatokkal, a Magyar Tudo-
mányos Akadémiával és nemzetközi tudo-
mányos szervezetekkel. Nevéhez fűződik a 
kastélypark, a lovarda, valamint a Rudolf- 
és Gizella-szárnyak felújítása.

Kivételesen ezen a napon vehetik át a 
kitüntetettek a Gödöllő Városáért díjakat is, 
amiknek az átadására március 15-én a ko-
ronavírus-járvány miatt nem kerülhetett sor. 

A képviselő – testület idén Kecskés Jó-
zsefnek, Czédly Mónikának és a GlaxoS-
mithKline Biologicals Kft. gödöllői vakcina-
gyárnak ítélte oda az elismerést. 

Kecskés József több mint 50 éves pá-
lyafutása során megszámlálhatatlan tárlat-
nak rendezője, kurátora. 
1979-ben pályázat útján 
került Gödöllőre, az ak-
kor épülő művelődési 
központ vezetőjeként. 
Nevéhez nagysikerű 
színházi előadások, 
képző- és iparművésze-
ti, népművészeti kiállí-
tások, találkozók kap-
csolódnak. Az ország 
minden pontjáról, sőt 
határon túlról is kapott 
meghívásokat művésze-
ti, néprajzi, helytörténeti 
kiállítások rendezésére. 
Az ország számos főis-
koláján tanított, valamint 
szakértői, kurátori feladatokat végzett a 
megyék, városok, községek önkormányza-
tainak felkérésére. Ma is aktívan részt vesz 
városunk alapítványainak munkájában: ku-
rátor a Körösfői-Kriesch Aladár Művésze-
ti Alapítványban, a Gödöllői Új Művészet 

Közalapítvány titkára és kurátora. 2003 óta 
látja el a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Ala-
pítvány titkári, majd képviselői feladatait. 
Munkáját számtalan díjjal ismerték el, töb-

bek között Gödöllő Város Önkormányza-
tától 1999-ben „Gödöllő Kultúrájáért Díjat” 
kapott.

Czédly Móni-
ka, a D’Elia Es-
küvői ruhaszalon 
tulajdonosa Er-
zsébet királyné 
ruháinak rekonst-
rukcióival egyre 
nagyobb hazai 
és nemzetkö-
zi hírnévre tesz 
szert. Az elmúlt 
években tizen-
négy ruhakölte-
mény hiteles má-

s o l a t á t 
készítet-
te el, amihez kiemelkedő szakmai 
tudását alapos történelmi és ruha-
történeti kutatásokkal egészítette 
ki. A ruhák nem csak itthon szere-
pelnek, hanem az osztrák, szlovák, 
német és olasz közönség körében 
is. Jelenleg Abbáziában (Opatija) 
mutatják be őket. Az egyes dara-
bok folyamatosan gazdagítják a 
számos Erzsébet királynéval kap-
csolatos bemutatót, s hírét viszik 
Gödöllőnek, és a Gödöllői Királyi 
Kastélynak is. 

Erzsébet királyné koronázási 
ruhájának, valamint első, 1854-es 

díszmagyar ruhájának rekonstrukciójáért 
megkapta a Magyar Kézműves Remek 
díjat. 2014-ben Gödöllő Vállalkozója elis-
merést, 2017-ben Erzsébet Királyné Ezüs-
térmet vehetett át a városban végzett mun-
kájáért. 

A 2003-ban Gödöllőn megalakult GlaxoS-
mithKline Biologicals Kft. gödöllői vakcina-
gyár egy tudásközpontú, világszerte ismert 
és elismert egészségügyi termékeket gyár-
tó vállalat, amely innovatív gyógyszerek, 
vakcinák és vény nélkül kapható termékek 
segítségével javít az emberek életminő-
ségén. A vakcina portfóliójuk egyedülálló 
a világon, 170 országban teszik lehetővé 
gyermekek és felnőttek számára, hogy vé-
dettek legyenek a különböző fertőzésekkel 
szemben. A Gödöllőn gyártott vakcinák vi-
lágszerte öt percenként egy gyermek életét 
mentik meg. Szakmai kiemelkedésükön túl-
menően a múlt év végén fejeződött be egy 
18 milliárd forintos fejlesztés, mely által Gö-
döllőn 100 új munkahely létesül. A kétéves 
fejlesztés eredményeképpen a gödöllői 
gyár tevékenysége kiegészült és a koráb-
bihoz képest újabb felhasználási területre 
állít majd elő (Diphtheria toxoid és Tetanusz 
toxoid) vakcina komponenseket.

***
A rendezvényen 

elismeréseket ad-
nak át azoknak is, 
akik a COVID-19 
világjárvány elleni 
védekezés idején 
kiemelkedő mun-
kát végeztek. 

Polgármester i 
Ezüstérmet vehet 
át: Erdélyi Zsolt, 
Kajári Balázs, 
Kolonics Sándor, 
Liskáné Fóthy 
Zsuzsanna, Mezei 
Attila, Varga Gyön-
gyi és Varga Lilla.

Oklevéllel ismerik el Ágostonné Pádár 
Katalin, Andi Attila, Kéri Veronika, Leho-
ta Ágnes, Lőrincz Károly, Lőrincz Tamás. 
Nagy Andrea, Seres Nóra, Siposs István, 
Szabolcska Ferenc, Sz. Jánosi Erzsébet, 
Tábikné Surman Szilvia, dr. Tamás Márta, 
Tokai Norbert, Vörös Eszter Anna, valamint 
a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs 
Központ dolgozói közössége (Szaniszlai 
Éva, Csabai Ágnes, Kajári Katalin, Petrák 
László) a Coop Zrt. Szabadság tér 4. sz. 
alatti 110-es üzletének szakmai közössége 
(dr. Dúl Udóné, Kókai Katalin, Fazekasné 
Prehoda Margit, Zámbó Viktória, Székely 
Gyuláné, Vadadi Tamásné ) és a Gödöllői 
Királyi Kastély szakmai közössége munká-
ját.

A rendezvényről beszámoló a következő 
lapszámunkban és a Facebook-oldalun-
kon.

K.J.

Akikre méltán lehetünk büszkék –
ElismErésEk augusztus 20-án
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Egyre inkább látható, milyen lesz a vas-
útállomás végleges arculata. A vasútfej-
lesztési munkák jelenleg is több területen 
zajlanak.

Az utasváró épülete mellett folyama-
tosan dolgoznak az aluljáró lépcsői fölöt-
ti építményen is, így végre az esőtől és 
a sártól védelmet kapott az aluljáró, ami 
jelentősen javított az áthaladás körülmé-
nyein. Szintén jó hír, hogy napokon belül 
befejeződik a perontető üvegrésze is, így 
a vasúti peronon lényegében lehetséges a 
fedett helyen történő várakozás.

A gépjárművel ide érkezők számára fon-
tos, hogy változás történt a parkolásban. A 
vasútfelújítás miatt a Királyi Váróval szem-
ben kialakított ideiglenes P+R parkoló 
megszűnt, itt megkezdődött a terület felújí-
tása, és a jövőbeni busz parkoló kialakítá-
sa. A munkálatok megkezdésekor a kivite-
lező visszaadta a forgalomnak a korábbi, a 
Királyi Váró mellett lévő P+R parkolót.

Jó hír a gyalogosoknak és a kerékpáro-
soknak, hogy a tervek szerint szeptember 
végén sor kerülhet a végleges forgalomba 
helyezésre, amivel a gyalogos és a kerék-
páros közlekedés számára is járható lesz 
a létesítmény. Hogy ez pontosan mikor 
lesz, az a hatóságok döntésétől függ. 

A kivitelező mindezek mellett folyama-
tosan végzi a munkaterület kaszálását és 
gyommentesítését is. 

A lakosság a kivitelezéssel kapcsolatos 
észrevételekkel, kérdésekkel az alábbi el-
érhetőségeken keresheti meg a beruházó 

Nemzeti Infrastruktúra 
Zrt-t: E-mail: godollo-
hatvan@vasuttechnika.
hu Telefonszám: +36-
30/641-0601 (hétköznap 
8:00-16:00)

Dolgoznak a HÉV terüle-
tén és jelentős munkák kez-
dődtek a vasútállomás előtti 
részen is: itt jelenleg a köz-
műkiváltások zajlanak. Emi-
att, várhatóan 2020.08.26-
27-én az Állomás utca 
átépítéssel érintett szaka-
sza lezárásra kerül. Ez idő 
alatt a forgalmat az alábbi 

útvonalra terelik: Ady Endre sétány – Isa-
szegi út – Fürdő utca

(db)

folyamatosan ellenőrzik
az úrréti-tó Vízminőségét

Június végén megtisztították az Úrréti-tó felületét, de ezt követően is 
folyamatosan figyelik a szakemberek a tó vízminőségét és élővilágát. 
A megfelelő állapot biztosítása érdekében, amennyiben szükséges, a 
tó kotrására is sor kerülhet.

A fokozott fi-
gyelemre azért 
is van szükség, 
mert a tó víz-
szintje jelentősen 
függ a csapadék-
mennyiségtől . 
Mivel az elmúlt 
időszakban ke-
vés eső esett, 
így jelenleg a tó 
apad. Ha az idő-
járás csapadé-
kosabbra fordul 
– ahogy koráb-
ban –, a vízszint 
helyreáll.

(j.)

tájékoztatás permetezésről
A VÜSZI Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, 
hogy Gödöllő város közterületein (az időjárás függvényé-
ben) 2020.08.10 - 2020.08.27. időintervallumban meg-
történik a burkolt utak, murvás területek gyomirtása, amit 
napnyugta után végez a szakcég.

Felhasználásra kerülő szerek: amega (glifozát ható-
anyagú gyomirtószer, dózis: 2%, élelmezés-egészségügyi 
várakozási idő: nincs korlátozás, Munkaegészségügyi 
várakozási idő:0, méhekre veszélyesség: Nem jelölés 
köteles; silwet star (tapadásfokozó), dózis: 2%, élelme-
zés-egészségügyi várakozási idő: nincs korlátozás, mun-
kaegészségügyi várakozási idő: 0, méhekre veszélyes-
ség: Nem jelölés köteles.

A fenti időintervallumban történik a hárs, fenyő, platán, 
vadgesztenye és vegyes fák permetezése is, szintén a 
napnyugta a napnyugtát követően.

Felhasználásra kerülő szerek: decis mega (rovarölő) 
0,25 l/ ha, Coragen 20 sC (rovarölő) 0,2 l/ha, topas 100 
eC (gombaölő) 0,5 l/ha, tazer 250 sC (gombaölő) 1 l/ha, 
mospilan 20 sg (rovarölő) 0,3 kg/ha, Csöppmix (tápol-
dat) 3 l/ha, Vektafid a (rovarölő) 1 l/ha; élelmezés-egész-
ségügyi várakozási idő: valamennyi szer esetében 35 
nap; munkaegészségügyi várakozási idő: valamennyi 
szer esetében 0 nap; méhekre veszélyesség: valamennyi 
szer mérsékelten veszélyes.

(k.)

Vasútfelújítás: jaVuló körülmények
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Augusztus 1-jén átadták a Gödöllői Erdei Kisvasút meghosszab-
bított vonalát, ami minden pénteken, szombaton és vasárnap 
menetrend szerint szállítja az érdeklődőket a Gödöllői Erdészeti 
Arborétumban. A Csemete-rétről induló kisvasút jelenleg átadott 
szakaszának hossza 500 méter, ami a tervek szerint folyamato-
san bővül, és a kivitelezők szándéka szerint Gödöllő-Állami tele-
pek vasútállomással köti majd össze az Arborétumot. 
Az átadást nagyszabású családi nap keretében rendezték meg. 
Sor került a támogatók fájának elültetésére, majd többek között 
régi kerékpárok és motorok, valamint muzeális szerelvények be-
mutatója és zenés programok várták a látogatókat.
(Bővebben, több fotóval a szolgalat.com-on és Facebook-olda-
lunkon) 

Új néven, Nemzetközi Természet- 
és Környezetvédelmi Fesztivál-
ként rendezik meg az eddigi gö-
döllői Nemzetközi Természetfilm 
Fesztivált, ami szeptember 11. és 
13. között várja majd az érdeklő-
dőket. 
A fesztiválra idén csaknem 2200 
nevezés érkezett a világ 114 or-
szágából. A rendezvények köz-
pontja a Gödöllői Királyi Kastély 
lesz, de a tervek szerint a Főtéren 
és az Alsóparkban is várják majd 
programok az érdeklődőket. 
Az ingyenes filmvetítések mellett 
az idén is találkozhatnak a láto-
gatók a Trash Art Magyarország 

szobraival, zöld szakmai és civil 
szervezetekkel, valamint fotókiál-
lításokat tekinthetnek meg: 
Az „Ember és természet”   - Kár-
pát-medencei ifjúsági fotópályázat 
augusztus 17-től megtekinthető 
a  Gödöllői Városi Könyvtár és 
Ifjúsági Központban, a  Trash art 
Magyarország, a Hybrid art és a 
Metal art Galery Trash art szobrai 
és a Varázslatos Magyarország 
fotókiállítás pedig a tervek szerint  
augusztus 20-tól várja az érdek-
lődőket a Gödöllői Királyi Kastély 
parkjában.
Az idei év újdonsága, hogy a Ma-
gyar Nemzeti Parkok Hetének nyi-

tórendezvénye is csatlakozott a 
fesztiválhoz, amely így az összes 
művészeti ágat lefedve hívja fel a 
látogatók figyelmét a természet-
védelem fontosságára.
Az idén is két filmszemle - a Nem-
zetközi Természet- és Környe-
zetvédelmi Filmszemle és a Kár-
pát-medence Értékei Filmszemle 
- szekcióira nevezhettek a hazai 
és külföldi alkotók. A díjátadó gá-
lát szeptember 12-én, a Gödöllői 
Királyi Kastély Lovardájában tart-
ják. A fesztivál időtartama alatt 
a legjobbnak ítélt alkotásokat 
- csaknem 150 filmet - ingyene-
sen nézhetnek meg a látogatók a 

járványhelyzetre tekintettel, a biz-
tonságos távolság betartásának 
érdekében 6 helyszínen.
A fesztivállal egy időben zajlanak 
a kapcsolódó városok art mozi-
jaiban és nemzeti park igazga-
tóságok látogatóközpontjaiban a 
Természet- és Környezetvédelmi 
Filmnapok, valamint a városi tele-
víziócsatornák is bekapcsolódhat-
nak a programba egy számukra 
készített, több részes Lépj be a 
természet világába című ismeret-
terjesztő műsor átvételével.
Bővebb információ a programok-
ról a www.godollofilmfest.com 
oldalon érhető el.

MENETREND SZERINT JÁR A GÖDÖLLőI ERDEI KISVASÚT

FILMEKKEL ÉS KIÁLLíTÁSOKKAL KÉSZÜLNEK A TERMÉSZETFILM FESZTIVÁLRA

Beküldési határidő: 
2020. szeptember 1.

megfejtés:
Bacsó Péter egyik filmjének címe 

a bagoly könyvesbolt 1000 ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: 
Dobrovits Györgyné, Czövekné Várszegi 
Jusztina 
a dűlő borkereskedés 1000 ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Merényi István, Tóth Réka

a happy box (petőfi-udvar) 2000 ft-os 
utalványát nyerte:
Vargáné Jánosházi Éva 

a Városi múzeum ajándékát nyerte:
Bézsenyi-Zsiros Zsanett, Géczy Katalin  

a mezőgazdasági és kertészeti áruház 
1000 ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Szívós Istvánné, Gugó András

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy 
a nyereménysorsoláson való részvételhez el-
engedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár 
emailben küldik be a megfejtést – a nevük mel-
lett a pontos postai címüket is adják meg!
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A Megújult Nemzedékért Alapítvány (MNA) – a Szeretet Lángja Gyülekezet civil 
szerveztének – önkéntesei hősiesen kitartottak a karantén-időszakban, dacolva a 
fertőzés veszélyével, és továbbra is rendületlenül folytatják városunkban helyi part-
nerszervezetként a Magyar Élelmiszerbank Egyesület élelmiszermentő programját. 
Ennek keretében rendszeresen elhozzák a programba bevont gödöllői TESCO-, 
ALDI-, KFC-ből, valamint külön szervezésben a JÓkenyér pékségből az élelmiszer-
felesleget és kiosztják a rászorulók között hétköznapokon Gödöllőn, szombaton pe-
dig a szervezet isaszegi önkéntesei. 

Az eddig megszokott nagy napi mennyiség az elmúlt hetekben csökkent, így Gödöl-
lőn a helyi lakosok részesülhetnek az élelmiszerfeleslegből, ami főképpen pékáru, 
zöldség, gyümölcs, de időről időre érkeznek az Élelmiszerbank központi raktárából 
is tartós élelmiszeradományok. Ezen túl vannak rendkívüli akciók is, mint pl. a TES-
CO és az Élelmiszerbank által 2020. június 19-től augusztus 31-ig szervezett tartós 
élelmiszerek gyűjtése, amit ugyancsak az élelmiszermentők osztanak ki mindazok-
nak, akiknek szükségük van rá. 
Az élelmiszerfeleslegből való részesülés alapfeltétele, hogy az egyes családok sze-
repeljenek a szervezők nyilvántartásában, ami széles körű egyeztetésen alapul az 
Önkormányzat Szociális irodájának közreműködésével. De biztosan vannak még,  
akik nehezen kérnek segítséget. Ezért szeretnénk felhívni továbbra is a gödöllői 
polgárok figyelmét, hogy ha tudnak környezetükben olyan embertársukról, aki nehéz 
helyzetbe jutott, forduljanak bizalommal a projekt koordinátorához, Bocsor Kriszti-
nához a +36 70 325 8729-es számon vagy az elelmiszergyujtes.info@gmail.com 
email címen! Nagy segítség lehet ez a bizonytalan járványügyi helyzetben, amikor a 
szokásosnál még többen küzdenek nehézségekkel. 
A projekt önkéntesek önzetlen munkájával működik, de a fenntartása így is komoly 
anyagi terhet jelent a szükséges eszközök beszerzése, az adminisztrációs kötele-
zettségek és a tavaly vásárolt jármű üzemeltetése miatt. Ebben nagy segítséget 
nyújt – pályázatok és egyéb támogatások mellett – Gödöllő város önkormányzata 
is, de a szükséges önerőhöz a Megújult Nemzedékért Alapítvány köszönettel fogad 
még adományokat a 11600006-00000000-32708972 számlaszámára, a közlemény-
be kérjük feltűntetni, hogy „Élelmiszermentés”!
(Bővebben a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon)

Kecskés Judit, civil referens

augusztus 25-26., kedd-szerda, 9.15-
17.30: útlevél az egészséghez – 2 napos 
webkonferencia a stressz–m támogatá-
sával tagjainknak  számukra ingyenes!
www.healthpass.hu
kivételes tagfelvétel a konferencia napjain 
8.30-tól a helyszínen!
info: Vajek andrea, 06/70-778-3279, addto-
vabbamosolyodat.mrlgdl@gmail.com

augusztus 26., szerda, 17.30: mrl-gdl 
éves  közgyűlés.
szeptember 2., szerda, 17.00: évadnyitó 
presszó szerda
helyszín: 
Civil közösségi ház 2100. gödöllő, sza-
badság út 23. 
info: Vajek andrea, 06/70-778-3279, addto-
vabbamosolyodat.mrlgdl@gmail.com
örökmozgó program
szeptember 12., szombat, 14.00: öltözz 
zöldbe – két keréken gödöllőn át a limfó-
ma világnapja alkalmából
info: máté éva, 06/30-911-8013.

Aki augusztus 3-án Gödöllőn, 
a Szabadság út 23. előtt el-
haladt, annak nem minden-
napi látványban lehetett ré-
sze: számtalan szorgos kéz 
munkálkodott és fáradozott 
azon, hogy minden megtisz-
tuljon kívül-belül a Civil Ház-
ban. Bódis Emesének, a ház 
koordinátorának felhívására 
– aki remekül megszervezte 
és előkészítette a napot – vá-
rakozáson felül sok önkéntes 
érkezett, csaknem valameny-
nyi házat használó szervezet, 
csoport képviseltette magát, 
az idősebb korosztály most 
is példaértékűen. A közösen 
végzett munka rendkívül lelke-
sítően hatott mindenkire, így sor 
kerülhetett sok olyasmire, amire 
a mindennapok során nem jut 
elég idő, kapacitás. így az ut-
cafront rendbetételétől kezdve – 

még egy vízelvezető kis árok is 
készült – az ablakok megpuco-
lásán, szekrények kipakolásán 
át egészen a kárpitok tisztítá-
sáig ragyog minden, ápolt szép 
környezetet biztosítva a házat 

használó civil szervezeteknek, 
ökéntes csoportoknak. A jóleső 
munka után pedig a magukkal 
hozott finomságokból gazdagon 
megrakott asztal mellett pihen-
hetett meg mindenki és nem 
csak ehetett, hanem beszélget-
hetett egy jóízűt egymással kö-
tetlen piknik hangulatban. Ez az 

alkalom is szép példája a váro-
sunkban jelen lévő civil összefo-
gásnak és erőnek, ugyanakkor 
jól mutatja a házat használók 
részéről a közös felelősségvál-
lalást a Civil Ház rendbentartása 
és gondozása érdekében! 

Kecskés Judit, civil referens

AZ UTOLSÓ SZEGLETIG RAGyOG A CIVIL HÁZ

Magyar rákellenes liga gödöllői 

AlApszervezetének progrAmAjánlójA folytatódik 
az élelmiszermentés
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Jövőre elkezdődhet az új 
apátsági templom építé-
se a Premontrei rend te-
rültén. Erről Balogh P. Pi-
usz apát közleményben 
tájékoztatta lapunkat. 

„A Kormány 1726/2017. 
(X. 10.) Korm. határo-
zatában a Kormány üd-
vözli a premontrei rend 
alapításának 2021-ben 
ünneplendő 900 éves év-
fordulóját, és támogatja 
a szerzetesrend évfor-
dulóhoz kapcsolódó fej-
lesztési terveinek meg-
valósítását a Gödöllői 
Premontrei Apátság hité-
leti és oktatási feladatai-

nak elősegítése érdekében.
A fejlesztés alapvető célja, 
hogy a rend tagjai, a helyi 
közösség és a Premontrei Is-
kolaközpont diáksága és ta-
nárai méltó módon tudjanak 
részt venni új templomukban 
a liturgiákon. A premontrei 
rend sajátos küldetése a ka-
nonoki közösségi élet mellett 
a lelkipásztorkodás, mely a 
legújabb korban kiegészült az 
iskolai nevelés–oktatással. A 
templom–rendház–plébánia 
ezeknek a missziós és hitéleti 
tevékenységeknek adja meg a 
lehetőségét. A templom építé-
sének kezdete: 2021.” – áll a 
közleményben. 

(b.j.)

Augusztus 15. Nagyboldogasszony 
ünnepe, amikor Szűz Mária halálát és 
mennybevételét ünnepeljük. Hagyo-
mányosan ehhez kapcsolódóan tar-
tották meg augusztus 15-én és 16-án 
a Máriabesnyői Nagyboldogasszony 
Bazilika főbúcsúját. Vasárnap délelőtt 
a szabadtéri oltárnál 10 órakor Faza-
kas Márton OPraem csornai apát mu-
tatta be az ünnepi szentmisét, amit 
körmenet zárt. (Több fotó a szolgalat.
com-on és Facebook-oldalunkon)

A Gödöllői Evangélikus templom tetőjére 1931-ben került fel az a palafe-
dés, amely a mai napig védi az épületet.  Igazi csoda, hogy még mindig, 
immáron 89 éve fent van, ugyanis a palafedés nem igen bír ki ilyen hosszú 
időt. Nem véletlen, hogy négy évvel ezelőtt elkezdődött a gyülekezeten 
belüli gyűjtés a cserére. Szinte kérni sem kellett, számos gödöllői kórus 
adott jótékonysági koncertet a felújítás segítésére minden évben - tájékoz-
tatta lapunkat Papp Zoltán felügyelő. A munkák július 27-én kezdődtek, a 
felújítás során lebontásra került a régi szürke színű palafedés és az alatta 
lévő deszkázat. A belső kupola és a külső teherhordó szerkezet közötti 
részen 20 cm-es hőszigetelés kerül elhelyezésre, a mai kornak megfelelő 
rétegrenddel. Új héjazatként a mai kor követelményeinek megfelelő tar-
tós szálcement pala (más nevén műemlék pala) kerül a tetőre, a korábbi 
megfakult szürke helyett vörösesbarna színben. A vízelvezetésről teljesen 
új csatornarendszer fog gondoskodni.
„A gyűjtés, előkészítés és kivitelezés során igazi összefogást érezhettünk. 
Adományok, jótékonysági koncertek, országos Evangélikus Egyház és 
Gödöllő város Önkormányzata támogatja a beruházást. Mind a kivitelező, 
mind a műszaki ellenőr, a statikus egytől egyig gödöllői szakemberek. Az 
alapanyagok pontos szállítását is gödöllői kereskedés segíti, és mindenki 
a közös cél mellé állt egytől-egyig maximálisan segítve a megvalósulást 
„- áll a tájékoztatóban.  A munkálatok idejére az épület mellé állványzatot 
emeltek és időszakosan lezárják a templom melletti járda forgalmát. Kérik 
az arra sétálókat, hogy legyenek türelmesek, és a biztonságuk érdeké-
ben az elkerített munkaterületeket kerüljék el, a másik oldalon lévő járdát 
használják!

nAgyboldogAsszony ünnepén 

PREMONTREI TEMPLOM ÉPÜL GÖDÖLLŐN

igaZi össZeFOgás: Megújul a gödöllői 
evangélikus TeMplOM TeTőFedése
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2020 júliusában há-
romnapos kamasz-
tábort szerveztek a 
gödöllői könyvtárosok 
ifjúsági klubtagjaik ré-
szére. A táborban ren-
geteg vidám és zajos 
program várta a diáko-
kat, lehetett újraszink-
ronizálni mozifilmet, 
modern drámát írni, 
kiszabadulni a könyv-
tári szabadulószobá-
ból, virágnyelven írni, és izgalmas 
kvízeket megfejteni. A tábor során a 
Pusztítók írókör, a Papírolvasók és 
a Média klubosok megalkották a tá-
bori nyelvet és az alábbi élménybe-
számolót írták meg a három napról:
A Gödöllői Városi Sűrítetterdő há-
rom napos tábort szervezett a 
betűtárban működő kluboknak. A 
jungerek az első napot tapacsépí-

tő valókkal kezdték. Ez meghozta 
a hangulatot az érdekesebbnél ér-
dekesebb kvízekhez a pervancs 
csukítozókról és kovidtesóiról. Ké-
sőbb klubfoglalkozások voltak ahol 
a Pusztítók öngyidepit csukíroztak, 
míg a Papírolvasók sztoricskát tintá-
cióztak. A második napon a Papírol-
vasók az önismerettel foglalkoztak 
és pongpingoztak, a többiek pedig 

csillaglavina sanyicsukat csukíroz-
tak és influalomot szövegíroztak. 
Hamis után ennek megnézésével 
kezdtük a délutánt majd további 
gruppista valók voltak. Másnap tár-
saspacsiság és popcorniázás után 
szabadulószoba és további valók 
következtek. Majd a napot denszió-

val zártuk. (Südi Vali és társai)
A sok nevetés mellett a Pusztítók 
megismerkedtek egy kortárs költő, 
Sirokai Mátyás izgalmas költői vi-
lágával, és az ő szövegei alapján 
maguk is írtak űrzsoltárokat és nö-
vénylő verseket. Ebből jöjjön egy 
válogatás:

pusztítók 
a gödöllői városi könyvtár 

diák íróköre

mindenki ír kamaszkorában. Aki nem, az is. Verset vagy 
novellát, esetleg naplót, vagy fanfictiont, slamet, blogot, fent 
van a wattpad-en. A pusztítók egy olyan diák írókör, ahol a ta-
gok közül néhányan már elvégezték a Mentsd meg a macskát 
írókurzust, néhányan többször is, vagy egyszer sem. Vannak 

kortárs szövegek, kreatív írásfeladatok, 
szövegcincálás. és persze pusztítva vihogás. 

liska dóri: FahiMnusz

A diófa a barátom volt. régebben sokat beszélgettünk. 
megosztottam vele a gyermeki titkaimat, amik manapság már 

nem jelentenének semmit.
mindig meghallgatott. De nekem ez nem volt elég, 
szavakért esedeztem. Akkoriban úgy fogtam föl, 

hogy nem kaptam választ. most már akárhányszor megtapin-
tom hideg leveleit, hallom lombszavait:

Omblit katrut vidire tut, pfendrig herindi balat.

néMeth anna: Űrzsoltár

kezdetben volt a Föld. és minden, ami utána lett, belőle volt. a 
Föld puszta volt és üres, felette végtelen, és sötét.
bizony, mondom nektek, ne legyetek üresek, és sötétek, mert 
akkor olyanok lennétek, mint kezdetben a Föld.
a földből élet lett, és az élet jó volt. azután jött a szilárd bol-
tozat, ami elválasztotta a boltozat fölötti, és a boltozat alatti 
vizeket, ez volt az ég. Az ég végtelen volt, és számos bolygó-
val, és csillaggal teli. és mert végtelen volt, soha nem lehetett 
vége.
a bolygócsend beborította a világot, mígnem jöttek az állatok, 
és az ember, hogy élvezhessék a csendet. három éjszakán és 
három nappalon át élvezte az ember a csendet.
Aztán végül megjelent az asszony, hogy az ember többé ne 
élvezhesse a csendet.

Varga Virág: Űrzsoltár

a kezdet kezdetén csillagzápor borította az eget, jelezve aka-
ratát. az űrlomb apró leveleinek hullása után égigyümölcsként 
hullt alá a meteorid, villámzáport húzva maga mögött, mint 
dühös istenség. bolygónk szívében nem volt már hely, ezért 
oldalbordáját eldobva magától, fogadta a száguldó vészt. Az 
űridegen csak gonoszt hozott magával, de földapánk oldal-
bordáját nem kaphatta vissza súlyos tette miatt. ezért örök 
keringőre ítélve pörögnek egymás körül, elérhetetlen távol-
ságban.

szaBó Fruzsi: Űrzsoltár

a változó erejű lelki lökéshullám legyőzi a gravitáció vízióját, 
a gombafonalakat eltépi és a vak Föld kilógat egy csillagab-
lakán.
Akkor az égi manna emlékei leválasztják a testet 
és kihasznált szellemházad hajtóerő lesz az úton amire ren-
deltettél.
egy leszel az univerzum sóhajai között, felszakadsz és meg-
mérettetsz, a csendben könnyű leszel és kavargó bűn a boly-
gók glóriáin napozva. enyém leszel, a végtelené és a semmié.
Inkább a semmié.

tóth JázMin: a Fa

nincs szíve, mégis lüktet benne az élet.
nincs vére, mégis vérzik, ha sebzett.

nincs tüdeje, mégis ő maga a lélegzet.
nincs elméje, mégis ő maga az emlékezet.

terra, melta, frilum, fibrosum,
lipe miko trime peridosum.

nincs szája, mégis hallom hangját.
nincs füle, hogy érzem benne hallgatását.

nincs bőre, mégis, ha ölel, érzem karolását.
nincs szeme, mégis látom pillantását.

terra, trimo, tilpem, trusum,
lipe miko trime peridosum.

nincs élete, mégis született.
nincs halála, mégis pusztul.

nincs fejlődése, mégis nőtt, változott, formált,
nincs lelke, mégis többet érez, mint bárki más.

terra, limenta, tralum, stualorum,
lipe miko trime peridosum.

2020. szeptemberében újra indulnak a könyvtár ifjúsági klubjai: a 
média klub, a pusztítók diák írókör, a papírolvasók olvasókör, az An-
gol társalgási kör, az Anime klub várja soraiba az új tagokat. részle-
tek szeptember elejétől a könyvtár honlapján: www.gvkik.hu

kamasz-szakasz

Nyári kamasztábor a köNyvtárbaN
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Gyűrődések a levendulá-
ban 

A játszva tanítás nem 
újkeletű dolog. A jó ta-
nárok és az okos szü-
lők, ha lehet, élnek is 
ezzel a lehetőséggel, 
hiszen a gyerekek így 
könnyebben sajáthat-
nak el sok ismeretet. 
Nincs ez másként a 
helyesírással sem, ami 
bizony nem könnyű. 
Fontos a sok gyakorlás, ami nem 
igazán tartozik a gyerekek kedvenc 
elfoglaltságai közé. Ám ha nem 
gyakorlásról, hanem meseolvasás-
ról és játékról beszélünk, már más 
a helyzet! 
A Nyelvkincstár -sorozat legújabb 
kiadványai segítségével az ifjú ol-
vasni és írni tanulók egy izgalmas 
meseregény és játékos feladatok 
segítségével sajátíthatják el, mely 
szavakat írjuk j és melyeket ly -vel. 
A sirály a király? című könyv és 
feladatgyűjtemény Bosnyák Viktó-
ria 14 fejezetből álló történetének 
legújabb kiadványai, melyek segít-
ségével nem csak a tanóra kereté-

ben nyílik lehetőség a gyakorlásra, 
hanem arra is kiváló, hogy otthon, 
így a nyári szünet végén játékos 
formában felfrissítsék tudásukat a 
nebulók. 
A mese a se nem szögletes, se 
nem kerek erdő lakóival ismerteti 
meg az olvasókat, akiknek a min-
dennapjait alaposan felforgatja egy 
hívatlan vendég. A sirály az erdő 
királyának képzeli magát, s erre a 
hírre az állatok elhatározzák, va-
lóban vezetőt választanak maguk-
nak. Hogy végül ki lesz a király, az 
kiderül Bosnyák Viktória történeté-
ből. 

(ny.f.)

Vigh Andrea Liszt- és Prima-díjas 
hárfaművész, érdemes művész 
koncertjével vette kezdetét a 22. 
Gödöllői Nemzetközi Hárfafeszti-

vál.  A nagyszabású koncertsoro-
zat az eredetileg tervezett októberi 
időpont helyett augusztus 6-tól 9-ig 
várta az érdeklődőket 
a Gödöllői Királyi Kas-
télyban. A szervezők a 
járvány előrejelzések 
miatt döntöttek a rend-
hagyó időpont mellett, 
és nagy hangsúlyt he-
lyeztek a biztonságra. 
A kastély dísztermé-
ben augusztus 6-án 
Vig Andrea előadásá-
ban csendültek fel a 

különböző zenei korok varázslatos 
dallamai, majd a fesztivál idején 
Goda Sára és Razvaljajeva, Je-
nei Erzsébet és Tallós Ámos adott 

koncertet.  A fesz-
tivál programjából 
ez alkalommal 
sem maradnak 
ki a gyerekek: 
augusztus 9-én 
délelőtt „A hár-
fa sokszínűsé-
ge” címmel Vigh 
Andrea és Gu-
lyás Csilla hár-
faművész várta a 
legifjabb érdeklő-

dőket. A koncertek a megváltozott 
időpontban is vonzották a közönsé-
get.          (k.j.)

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA

na, ki a király?

Hárfafesztivál 
a szokottNál korábbaN 
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(Folytatás az 1. oldalról) 

Bár Opatija 2020-ban Európa Kul-
turális Fővárosa, a koronavírus 
okozta nehézségek miatt a progra-
mok több mint 90 százalékát le kel-
lett mondani, így a gödöllői kiállítás 
még jelentősebb értékkel bír.  A ko-
rábban bemutatott anyagot Gödöl-
lő Város Önkormányzata, a Gödöl-
lői Városi Múzeum, 
és magánszemélyek 
tulajdonában lévő 
herendi porcelánok-
kal bővítette, a kiállí-
tás megrendezését a 
Gödöllői Királyi Kas-
tély segítette. 
Ferenc József és Er-

zsébet királyné maguk is szívesen 
használták a fehér aranynak is ne-
vezett, kézzel festett különlegessé-
geket.  Egykor valójában csak az 
arisztokrácia engedhette meg ma-
gának a különleges étkészleteket, 
ezért a mai napig ismert az Appo-
nyi-, Esterházy-, Rothschild-minta, 
de a legismertebb és legkedveltebb 
a Viktória-motívum, amit egykor 

Viktória királynő rendelt. Ferenc 
József először 1871-ben rendelt 
étkészletet Herendről. Később 
egy Siang Rouge készletet vásá-
rolt feleségének, amit ma Gödöl-
lő-mintásként ismerünk. Opatija 

polgármestere, Ivo Dujmic már 
most felkérte Gödöllő városát, 
hogy jövőre újra rendezzen ki-
állítást a Svájci Házban. Az idei 
kiállítás szeptember 30-ig lesz 
látható.

Népszerű operett és ope-
ra dallamok csendültek 
fel szombaton este a Gö-
döllői Királyi Kastélyban.  
A Gödöllői Szimfonikus 
Zenekar szalonzenekara 
ez alkalommal Gödöllő testvérváro-
sából érkezett művészekkel, a Du-
naszerdahelyi Opera Trióval adott 
koncertet.
Az est első részében a Kevicky 
Tünde, Kollár Katalin és Kovács 
Nagy Andrea alkotta trió a 150 év-
vel ezelőtt született Lehár Ferenc 
előtt tisztelgett, az ő operettjeiből 
szólaltattak meg ismert slágereket. 
A második részben az opera iroda-
lomból válogattak, Puccini, Bizet és 

Verdi műveinek feldolgozásait hall-
hatta a közönség. 
A koncert a Zenehíd Művészeti 
Projekt keretében az Európai Krea-
tív Európa Kultúra Alprogram társfi-
nanszírozásával valósult meg. 
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar a 
hét végén újabb koncertet ad, ez 
alkalommal a kastély díszudvarán. 
Augusztus 22-én este Weber, Bi-
zet, Erkel, Strauss és Brahms mű-
veit szólaltatják meg.                  (k.j.)

TesTvérvárosi művészeKKel lépTeK fel 
a Gödöllői szimfoniKusoK 

Gödöllő Opatijában – Közös múltra épülő, erősödő KapcsOlat



2020. augusztus 18.14 gödöllői szolgálat kultúra

A Művészetek Háza igazgatója, Gödöllő város önkormányzata 
vezetésével egyeztetve úgy határozott, hogy az emberi élet és 
egészség védelme érdekében, a járványhelyzet mérséklésére 
való tekintettel a Belvárosi Művészeti Napok az idei évben el-
maradnak.
A Belvárosi Művészeti Napok helyett, 2020. szeptember 19-
20-án a MUZA épületén belül, Színházak Éjszkája lesz.
Néhány olyan előadás, koncert, ami a Belvárosi Művészeti Na-
pok keretében elmaradt, ebben az időpontban kerül megren-
dezésre. A rendezvény szerevezése folyamatban van, melyről 
a későbbiekben részletes programot közlünk.
A Művészetek Háza vezetése bízik abban, hogy 2021-ben 
minden körülmény adott lesz ahhoz, hogy városunk és a tér-
ség egyik legmeghatározóbb művészeti programsorozatát 
megrendezhessék.

A Gödöllősz Fesztivál eseményei sokakat megmozgatnak, de 
a programok a járványügyi készültség szabályai mellett, meg-
rendezhetők.  A Gödöllősz Fesztivál idén is több mint ötven 
programot fog össze szeptembertől november végéig. A há-
rom hónap alatt a gödöllői kulturális életben jelentős szerepet 
betöltő művészeti csoportok, valamint neves hazai és a nem-
zetközi hírű előadók produkciói váltják majd egymást a tervek 
szerint.
a gödöllősz fesztivál tervezett programjairól lapunk kö-
vetkező számában olvashatnak. 

Fiatal művész mutatkozik be a 
Levendula Galériában augusztus 
22-én 17 órakor.  A kiállítás címe: 
BELSő ÉPíTÉSZET, ami sok 
kérdőjelet vet fel, Ujváry Berta 
ugyanis textilművész, aki nemrég 
végzett a MOME-n. 
A tárlatot Sz. Jánosi Erzsébet 

képzőművész, a Levendula Ga-
léria vezetője nyitja meg. Közre-
működik a Vörös Attila Jazzcraft, 
a zene mellett pedig – ahogy azt 
már a Levendula Galéria vendé-
gei megszokhatták – finom borok 
teszik teljessé a művészeti él-
ményt.          (j.k.)

Augusztus 13-tól egy hónapon át 
Papp Edina és Bíró János szob-
rászművészek közös kiállítása lát-
ható a Várkapitányi lakban. 
A művészházaspár közel két évti-
zede él Gödöllőn, a várost köztéri 
szobraik is szépítik – mint például 
a városi mozival szemben elhe-
lyezkedő Remsey Jenő mellszobra 
Papp Edina keze által, vagy Bíró 
János a Gödöllői Királyi Kastélyra 
tekintő Grassalkovich Antalt ábrá-
zoló teljesalakos szobra.
Idén egy egészen más dimenziót 

idéző, modern, nonfiguratív tárlattal 
gazdagítják a gödöllői kulturális éle-
tet. A szobrászat és a festészet vilá-
gának ötvözése, illetve az érzések, 
érzelmek térben való megformálá-
sa teszi egyedivé a két művészt és 
így a kiállítást. A kiállításmegnyitón 
nyitóbeszédet mondott Kalmár Já-
nos DLA Munkácsy-díjasszobrász-
művész, valamint Bárdy Péter, Gö-
döllő alpolgármestere.
(Bővebben, több fotóval a szolga-
lat.com-on és Facebook-oldalun-
kon.) 

Elmaradnak a BElvárosi 
MűvÉszETI NaPOk – JÖNNEk a 

GÖDÖLLŐsz FEszTIváL PROGRaMJaI

a teXtilek világa kicsit 
máskéNt

„szabadszobrok” címmel nyílt 
kiállítás a várkapitányi lakban
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finissaGe – Kerekasztal beszélgetés a kortárs ékszer című 
kiállításhoz kapcsolódóan

2020. augusztus 29. szombat 17 óra

a beszélgetés résztvevői: 
lőrinCz réKa, váGi flÓra, BörCsöK anna, feKeTe fruzsi, Horá-
nYi KinGa, neuzer zsÓfia, TenGelY nÓra 
moderátor:
spenGler KaTalin műgyűjtő, művészeti tanácsadó
a kortárs ékszer című gödöllői kiállítás a hazai ékszertervezők két generá-
ciójának gondolkodásmódját és gyakorlatát mutatja be a teljesség igénye 
nélkül.  
a beszélgetés után megvásárolhatóak lesznek az ékszertervező művé-
szek egyes ékszerei.
a kiállítás kurátora: Hidasi zsÓfi textiltervező művész
felelős kiadó: KaTona szaBÓ erzséBeT ferenczy noémi-díjas textilmű-
vész
Támogató: Gödöl-
lő város önkor-
mányzata

az esemény nyil-
vános, melyen 
kép-és hangfelvé-
tel készül

Cím: gd. körösfői u. 15-17., tel./fax: 06-28/419-660 
email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu

GÖDÖLLŐI 
IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

21. századi művészi identitások 
ékszerben elbeszélve
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A győztesek kihirdetésével véget ért az idei Virágos Magyarország verseny, 
amelyet rendhagyó módon a települések helyett a lakosság számára hir-
detett meg a Magyar Turisztikai Ügynökség. A „Virágos balkonok, virágos 
kertek” kiírás országszerte hatalmas népszerűségnek örvendett. Mindkét 
kategóriában az összes megyéből érkezett pályázat, a legszebb kertek ka-
tegóriában Pest megye, Budapest, Bács-Kiskun és Győr-Moson-Sopron 
megye volt a legaktívabb, míg a legszebb balkonok kategóriában a fővárost 
Pest és Győr-Moson-Sopron megye követte a nevezők számában.
Szakmai zsűri választotta ki a „Virágos balkonok, virágos kertek” verseny 
idei győzteseit a Virágos Magyarország versenyen. A legszebb kertek, illet-
ve legszebb balkonok kategóriákba összesen csak nem 2500-an pályáztak; 
Romantikus előkert kategóriában a gödöllői Homok Margit kertje nyert díjat.
Az előkertek esetében arra hívták fel a figyelmet a kertészeti szakemberek, 
hogy a hozzáértő gondoskodást mutatva jellemzően egészséges, ápolt nö-
vények voltak a beküldött képeken, illetve itt is megfigyelhető, hogy egyre 
több virágzó vagy levéldíszt adó évelővel is találkozhatunk a legkülönfélébb 
hazai kerti kompozíciókban.          (viragosmagyarorszag.hu)

Egy eddig kevésbé ismert madár, a cigánycsuk lett 
2021 madara a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület szavazásán. A cigánycsuk hazánkban gyako-
ri, sík és dombvidékeken, fákkal, cserjékkel tarkított nyílt 
élőhelyeken, mezőgazdasági területeken, parlagokon, 
csatornapartokon, gyümölcsösökben fordul elő. Évente 
két alkalommal költ. A fészek helyét a tojó alakítja ki kis 
kaparással a talajon, a sűrű növényzet takarásában. A 
fiókákat mindkét szülő eteti. Vonuló, a telet a mediter-
ráneumban és Észak-Afrikában töltik, de egyes példá-
nyok áttelelhetnek. Telelőhelyéről igen korán, legtöbb-
ször már március elején visszatérnek első példányai.

Gödöllői nyertes a romantikus 
előkert kateGóriában

Az Alsópark területén a legutób-
bi fűnyírás során közel 5200 
m2 felületen maradt kaszálatlan 
felület, mely négy külön par-
cellából tevődött össze. A négy 
terület kijelölése a lágyszárú 
növénytársulás felmérése során 
került meghatározásra, amelye-
ken a fajszám igen gazdagnak 
bizonyult. Figyelembe lett véve, 

hogy allergén és invazív faj ne 
legyen jelen a területen. Az Al-
sópark teljes területe kaszálásra 
került az elmúlt években, gya-
korlatilag a teljes füves felületen. 
A park közepén igen régi, fajgaz-
dag növényállomány van, ennek 
megőrzése érdekében kerülnek 
ezentúl kijelölésre hasonló par-
cellák. A kaszálatlanul hagyott 

felületek színes és változatos 
virágokkal díszíti a környezetet 
úgymint a zsályák, cickafark, 
szarvaskerep, bükkönyök stb. A 
virágos foltok számos rovarnak 
adnak élőhelyet, segít a bepor-
zó rovarok fennmaradásában, a 
biodiverzitás megőrzésében. A 
vegetációs időszakban érintetle-
nül hagyott részek legkésőbb az 

ősz folyamán kaszálva lesznek, 
addig a növények virágzása és 
magérlelése befejeződik. Cé-
lunk, hogy a következő években 
minél több területen tudjunk „vá-
rosi rét” felületet biztosítani, akár 
vadvirágos magkeverék kijutta-
tásával is, ezzel is hozzá járulva 
Gödöllő természeti értékeinek 
megőrzéséhez. 

kaszálatlan felületek az alsóparkban

Ez az ÉNEkEsMaDáR LETT 2021 MaDaRa ITThON



élő-világ2020. augusztus 18. gödöllői szolgálat 17

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

kamilla: 5 év körüli bull, ivartalanított 
kislány. kan kutyákkal jól kijön. minden 
embert, gyereket imád.

döme: 4 éves kan. Barátságos, bújós, de 
csak a lánykutyákkal van el.

dorka: 4 éves, ivartalanított szuka. 
emberekkel, gyerekekkel, kutyákkal 
remekül kijön. kiváló dajkakutya.

Boris: 8 hónapos Cane Corso fi-
úcska. Cicával, kutyával jól kijön. 
egy igazi gyerek még!

Sok növénynek, kertésze-
ti fogásnak van érdekes 
háttértörténete, legen-
dája, sőt vannak olyan 
növények is, melyekhez 
hiedelmek is köthetők.
Ezen a héten közülük vá-
logatunk. 
Elsőnek rögtön a szeder-
hez köthető érdekessé-
gekkel kezdjük.
A néphit szerint ugyanis 
szeptember 29-én, Szent 
Mihály napján az ördög 
megtapossa a szedret, így 
ezután már nem szabad 
szedni. A tettest azonban 
nem az ördög, hanem a 
kártevők között kell ke-
resni, ugyanis ilyenkor a 
kék dongó és házilégy az 
emésztőnedveikkel köpik 
be a bogyóikat, így azok 
élvezhetetlenek lesznek. 
Angliában a forrásoknak, 
kutaknak a néphit szerint 
szellemőrzőik vannak, így min-
den nyáron virágokból készült 
bibliai képekkel díszítik ezeket 

a helyeket. 
Nagyon érdekes és kertészeti, 
kertépítészeti szempontból ki-
emelt szerepet kap a fák tisz-

telete. Nagy valószínűség-
gel a fák ihlették Anglia és 
Észak-Franciaország álló 
kőoszlopait, a menhireket, 
a Közel-Kelet obeliszkjeit, 
az indiai, mexikói építé-
szet stilizált fáit. Renge-
teg szertartás kötődik a 
fákhoz, ame-
lyekhez isteni 
tulajdonságokat 
kötöttek, ám a 
faimádatnak a 
keresztény ha-
gyományban is 
kiemelkedő sze-
repe van.
A májusfa állítás 
is innen gyöke-
rezik, mely egy 
rég elfeledett 
termékenységi 
szertartás örök-
sége. 
Nagyon érde-
kes történet kö-

tődik a babhoz is, 
ugyanis az ókori gö-
rögök babszemekkel 

szavaztak a 
választásokon, 
míg a rómaiak 
a december-
ben tartott ün-
nepeiken bab-
húzással választották ki 
az ünnep házigazdáját. E 
szokás keresztény válto-
zata szinte a legutóbbi idő-
kig fennmaradt, mert a ha-
gyományos, vízkeresztkor 
elkészített lepénybe rej-
tett babszemet, aki meg- 
találta, az lett az est kirá-
lya. 
Zöldségek tekintetében is 
rengeteg érdekességgel 
találkozhatunk. Egyik na-

gyon érdekes növény közülük 
az articsóka, melynek a róma-
iak különleges erőt tulajdoní-
tottak, ugyanis a kopaszság 
ellenszerének hitték és az al-
koholtűrő képesség növelésé-
re is használták, de a szerelmi 
vágy fokozását is ennek a nö-
vénynek tudták be. Ez utóbbit 
egészen a 17. századig Európa 
szerte ugyanígy hitték és szé-
les körben fogyasztották. Akik 

fiúgyermekre vágytak, szintén. 
Erre a hétre pedig a csalánnal 
köszönök el, melyről Mária, 
skót királynő azt állította, hogy 
a világ legpuhább lepedője be-
lőle készül, ami elsőre viccesen 
hangzik, pedig sok háborúban 
ebből szőttek ruhákat, fontak 
köteleket, így hazánkban is.  
Szép nyári hetet kívánok Önök-
nek! 

bujtás anikó 
www.bujtaskert.iwk.hu

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

A koronavírus-járvány miatt ügyeleti időnk megváltozott: szombat 
és vasárnap 10-18 óráig fogadjuk a beteg állatokat.

kErti érdEkEsségEk  
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Sokáig emlékezetes hétvégét tud-
hatnak maguk mögött a GEAC 
atlétái. A gödöllői alakulat kiemel-
kedően szerepelt és 10 érmet 
szerzett a két napos verseny so-
rán, amit augusztus 8-án és 9-én 
bonyolítottak le a Lantos Mihály 
Sportközpontban.
A női váltókat a GEAC uralta és 
dominálta, hiszen sikerült a dup-
lázás, 4×100 méteren és 4×400 
méteren sem talált legyőzőre a 
gödöllői négyes. Répási Petra, 
Pótha Johanna, Dobránszky Lau-
ra és Nádházy Evelin tökéletesen 
összehangolt váltásokkal, 46.53 
másodperccel lett a 4×100 mé-
ter bajnoka. 4×400 méteren az 
előző négyesen egy helyen vál-
toztatva (Pótha Johanna helyén 
Csernyánszky Sára futott), sike-
rült bizonyítani, hogy idén a nők-
nél nincs jobb a GEAC váltóinál, 
3:45.94 perc állt az órán a beér-

kezéskor. Karakasné Hasznos 
Jutka és Körmendy Katalin kiváló 
munkát végzett a váltók felkészí-
tésénél.

A harmadik bajnoki címet Ajide 
Dániel szerezte, aki az előző he-
tekben egyre inkább formába len-
dült. Talán kisebb meglepetésként 
szolgált a még csak 20 éves spor-
toló kimagasló formája, viszont ezt 
kihasználva, tovább javította 400 
méteres egyéni csúcsát is, 47.55 
másodperce. Dani lett a 400 méter 
országos bajnoka. 200 méteren is 
remek futással rukkolt elő, szoros 
befutó után bronzérmet szerzett, 
21.52-es idejével.

Nádházy Evelin duplázni tudott az 
egyéni számokban is, ami az ér-
meket illeti. Hiszen 400 méteren 
a második, 200 méteren pedig a 
harmadik helyet szerezte meg. 

Evelin mindkét számban idei leg-
jobbját tudta futni, 400-on 53.84, 
200 méteren pedig 24.62 másod-
perc lett az ideje. A női 200 méte-
ren nem mehetünk el szó nélkül 
Pótha Johanna teljesítménye mel-
lett sem, aki egészen fantasztikus 
futást produkálva, nagyon szo-
rosan az élmezőnyhöz közel ért 
a célba. 24.51-es ideje új egyéni 
csúcs, amivel épphogy lecsúszott 
a dobogó harmadik fokáról. Jo-
hanna a 100 méteres döntőben is 
ott volt, ahol a hatodik helyet sze-
rezte meg.

A női 100 méter gáton sem ma-
radt el a siker. Répási Petra egy 
jó előfutam után a döntőben idei 
legjobbját elérve, 13.37 szekun-
dumos időt futva a bronzérem 
büszke tulajdonosának mondhat-
ja magát.

Áttérve az urak teljesítményére 
Szörényi István rúdugró tanítvá-
nyai, mondhatni hozták a szoká-
sos sikereket. Bár a még mindig 
csak ifi korú Bánovics József tel-
jesítménye kisebb meglepetés-
nek mondható, de mindenképp 
örvendetes. Joci beállítva egyéni 
legjobbját (470 cm) a harmadik 
lett a férfi rúdugrás mezőnyé-
ben, ami nagyon biztató a jövőre 
nézve. Simonváros Csanád újra 
jó formában ugrott, nagyon profi 
hozzáállást tanúsítva és jól ver-
senyezve, 510 centire tette utolsó 
sikeres kísérletét, amivel ezüstér-

met szerzett.

A középtávfutó Pápai Márton élete 
eddigi legjobb bajnoki hétvégéjét 
produkálta a helyezések tekinteté-
ben. 1500 méteren nagyot küzd-
ve a második helyen tudott célba 
érkezni, ideje 3:55.13 perc, 800 
méteren pedig a negyedik helyért 
harcolt, de azt magabiztosan sze-
rezte meg 1:53.39-es idővel.

További értékes helyezések közé 
tartozik Kriszt Katalin magasug-
rásban szerzett ötödik helye. 172 
centiméteres eredménye nem 
sokkal maradt el nem rég felállí-
tott egyéni csúcsától. Dobránszky 
Laura viszont 400 méter gáton tu-
dott faragni az eddigi legjobbján, 
1:02.66-os idejével a remek hato-
dik helyet szerezte meg. Szintén 
hatodik lett az ifi korú Simonváros 
Zille, aki a felnőtt női mezőnyben 
360 centiméteres magasságon 
tudott átjutni. A férfiak 4×400 
méteres váltója Tóth Zsombor, 
Normann Márton, Soos Levente, 
Pápai Márton összeállításban a 
hatodik helyet szerezték meg. Ide-
jük 3:21.51 perc.

A sportolókat Karakasné Hasznos 
Jutka, Körmendy Katalin, Deutsch 
Péter, Pogány Mihály, Zsivocz-
ky-Pandel Attila, Szörényi István, 
Kovács Zoltán és Kovács Gábor 
Krisztián edzők készítették fel.

-HB-

A Magyar Kézilabda Szö-
vetség döntésének ér-
telmében a Gödöllői KC 
serdülő csapata a legmaga-
sabb, I. osztályban folytatja 
szereplését a 2020/21-es 
szezonban. 

Mácsár Gyula tanítványa-
inak többek között a Pick 
Szeged és a Ferencváros 
utánpótlás együtteseivel 
kell majd megküzdeniük az 
ősszel induló, 14 csapatos 
bajnokságban. 
Első mérkőzésüket szeptember 
4-én, pénteken 14 órától az FTC 

Kőbányai úti csarnokában (Elek 
Gyula Aréna) játsszák le. Míg 

a GKC ifjúsági csapata, Bartos 
Gábor vezetésével a III. osztá-

lyú bajnokság B csoport-
jában szeptember 13-án 
kezdi meg a szereplését 
a Domony gárdája ellen.
Gödöllő első számú ké-
zilabda együttese, a férfi 
felnőtt csapat pedig to-
vábbra is maradt az NBII. 
Északi csoportjában. 
Bartos Gábor szakmai 
irányításával készülő 
felnőtt alakulat szintén 
szeptember középen kez-
di meg szereplését. Hazai 
környezetben, a Honvéd-

dal szemben.
-HB-

káprázatos gödöllői teljesítmények 
a 125. magyar atlétikai bajnokságon

ŐszTŐL az ELsŐ OszTáLybaN JáTszaNak a sERDÜLŐ kÉzIsEk
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Az újonnan, júniusban kinevezett 
tréner, Hevesi Tamás vezetésével 
ígéretes eredményeket ért el az új 
idény elején a GSK felnőtt labdarú-
gócsapata.

A Pest megyei I. osztályban sze-
replő Gödöllő a sikeres edzőmér-
kőzéseket követően (többek között 
2-2-es döntetlen az NBII-es Gyön-
gyös ellen) a Magyar Kupa 1. fordu-
lójában a Maglód csapatát fogadta, 
ahol győzelemmel debütált az első 
tétmeccsén az új vezetőedző, He-
vesi Tamás. Városunk együttese 
2-1-es diadalt aratott hazai pályán 
a maglódiakkal szemben (gólszer-
zők: Koziorowski Richárd, Pusz-
tai Armand). A kék-fehér mezes 
gödöllőiek a papíron erősebbnek 
számító rivális felett értek el bravúr-
győzelmet.
Nem sokkal később már követke-
zett is a folytatás a gödöllőiek szá-
mára az MK 2. körében. A sorsolás 
nem alakult szerencsésen a GSK 
szempontjából. A gödöllői bikák a 
tavalyi bajnokságban még az NBI-
II-ban játszó Dunaharaszti MTK-
hoz látogattak.

Ezúttal elmaradt a to-
vábbjutás. A Hevesi-le-
génységnek nem jött 
össze az újabb megle-
petés.
Magyar Kupa, Pest 
megyei ág, 2. forduló.
Dunaharaszti MTK - 
Gödöllői SK 2-1 (2-0)
Gólszerző: Szmola 
(15. és 38. perc), illet-
ve Tóth-Ilkó Áron (50. 
perc)
A mérkőzés utána a 
következőképpen érté-
kelt Hevesi Tamás:
„A szinte teljes NB 
III-as kerettel bíró Du-
naharasztitól egy vi-
tatható második góllal 
kaptunk ki. Nagyon 
büszke vagyok a csa-
patomra, hiszen az 
első félidő utolsó 15 
percében és a teljes 2. 
félidőben végig mi irá-
nyítottunk. Még emberhátrányban 
is mi domináltuk a játékot, ellenfe-
lünk pedig minden „dörzsöltséget” 
bevetett. Hősiesen küzdöttünk, 

sokkal jobban játszottunk, sajnos 
nem sikerült újabb gólt szereznünk. 
Sok mindent elárul, hogy az ellenfél 
szurkolói nekünk gratuláltak a játé-

kért, szerintük megérdemeltük vol-
na a győzelmet, míg a hazai csapat 
örömtáncot járt a lefújást követően. 
Jó úton járunk.”                         -HB-

Fantasztikusan, újabb arany 
érmekkel zárták a gödöllői 
strandröplabdázók az országos 
bajnokság második, csepeli for-
dulóját. Az elmúlt hétvége során 
a felnőtteknél a 17 éves Vecsey 
Fanni és párja, Vaida Beáta 
(Eötvös DSE játékosa) diadal-
maskodott, míg az U16-os or-

szágos bajnokságot a szintén 
gödöllői színekben versenyző 
Kristóf Dóra és Kun Stefánia 
(SRSE) nyerte. Ugyanitt Bútor 
Anna és Szabó Anna bronzér-
mes, Gyebnár Fanni és Orosz 
Henriett (SRSE) pedig a negye-
dik helyen végzett.
Vecseyék a fináléban ezúttal 

is – az első, tatabányai ob-for-
dulóhoz hasonlóan – a Juraszik 
Patrícia és Villám Lilla alkotta 
párossal találkoztak. Ismét a 
gödöllői érintettségű páros ke-
rekedett felül. A Vecsey-Vaida 
kettős végül döntő szettben 
12:14-ről fordítva diadalmas-
kodott Juraszik és Villám duója 

ellen. Eközben Kleczli Csa-
ba tanítványai, a Kristóf-Kun 
páros a fináléban 22:20, 
21:17-re nyertek Báder Júlia 
és Botyánszki Fanni ellen.
Az ifjú reménységeket illető-
en szintén pozitív eredmé-
nyekkel zárta a hétvégét a 
GRC. Ratkai Panna és So-
rompó Kinga azután, hogy 
pályafutásuk során először 
jutottak fel felnőtt ob-fordu-
ló főtáblájára, előbb szet-
tet raboltak az első helyen 
kiemelt Győri/Szabó páros 
ellen, majd az első játszmá-
ban 15:9-re, a másodikban 
pedig 14:9-re is vezettek a 

Horváth/Schmidt duóval szem-
ben, azonban sajnos rutintalan-
ságuk miatt végül mindkétszer 
vesztesen hagyták el a pályát, s 
így a 13. helyen zártak. Tekintve 
azonban, hogy ők mindössze 
17 évesek, ez így is bravúros 
teljesítménynek számít.

-HB-

biztató szezOnKezdet a Gödöllői futballistáKnál

Megállás nélkül halMozzák a sikereket 
a strandröplabdázó lányok
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INGATLAN
+ KERESEK saját részre Gö-
döllőn 1 vagy 2 szobás lakást 
azonnali készpénzes vevő-
ként. Tel: 06-30-228-0464
+ Gödöllő kertvárosi részében 
736 nm-es telek eladó lakható 
kis házzal, melléképületekkel 
34 M Ft-ért. Érdeklődni lehet 
10-18-ig: 06-28-743-540, 06-
70-307-7861. SMS-ben: 06-
20-553-9356.
+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy 
körúton egy 60 nm-es, jó ál-

lapotú, kétszobás, földszinti, 
erkélyes lakás. Külön fürdő 
és WC, gázkonvektoros fű-
tés, közös tároló, hőszigetelt 
falak, hőszigetelt  redőnyös, 
műanyag ablakok. Közös költ-
ség 2785 Ft/hó. Érd: 06-30-
601-0543
+ KERESEK saját részre Gö-
döllőn eladó telket 600 nm-ig. 
Tel: 06-70-282-4681
+ Gödöllőn a Szarvas utca 2. 
és az Ibolya utca közötti 6500 
négyzetméteres telek eladó. 

Érdeklődni a bsbviki@gmail.
com email címen lehet.
+ Gödöllőn a Kazinczy körúton 
2szobás, 53 nm-es, erkélyes, 
földszinti, felújított, gázfűté-
ses lakás 26,3 M Ft irányáron, 
illetve a Szőlő utcában 2.em. 
59 nm-es, felújított, gázfűté-
ses lakás 27,9 M Ft irányáron 
eladó. Tel: 06-20-347-5788 
+ Gödöllőn a Szent János 
utcában 1,5 szobás, gáz-
konvektoros, 2.emeleti lakás 
buszhoz. ÉV-hez közel eladó. 
Irányár: 24,5 M Ft. Tel: 06-20-
362-5540 
+ Eladó Gödöllő boncsoki ré-
szén egy 2szintes, 2nappali+ 
3szobás, 2fürdőszobás, téglá-
ból épült lakóház 120nm ösz-
szterülettel 1000nm-es telken. 
Az ingatlan zártkert megjelölé-
sű, kerítve, villannyal ellátva. 
I.á.: 26 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Szadán a szőlőhe-
gyen egy könnyűszerkezetű, 
földszintes+ szuterén+ gará-
zsos, nappali+ 2szobás csa-
ládi ház teljes közművel, pa-
norámával, cserépkályhával+ 
cirkó fűtéssel nyugodt, csen-
des zsákutcában. I.á.: 45mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhe-
gyi úton egy 2,5 szobás, ösz-
szkomfortos, teljesen felújított 
lakóház nagy méretű garázs-
zsal, 2300nm-es telken. I.á.: 
48 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 2er-
kélyes, 78nm-es, felújított, 
3szobás lifttel rendelkező 
házban egy öröklakás. I.á.: 
41mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai 
dombon egy 2 helyrajzi 
számon lévő, 2200nm-es 
telken lakóház udvar meg-
jelölésű ingatlan, mely áll 
nappali+ 2szoba összkom-
fortból. I.á.: 35 mFt 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabad-
ka utcában egy téglaépítésű, 
2szobás, egyedi fűtéses la-
kás, melyben a nyílászárók 
ki vannak cserélve. I.á.: 25,5 
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabad-
ság úton egy 2. emeleti, 2 
szobás, erkélyes, teljesen 

felújított öröklakás. I.á.: 28,9 
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fenyves-
ben egy 600nm-es építési te-
lek. I.á.: 14,5 mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllő legkereset-
tebb részén a Harasztban egy 
112nm-es, 3 szobás, 2 fürdő-
szobás, 2 külön wc-s családi 
ház. I.á.: 48 mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn a Blaháné 
úton kétszer 80nm-es, 3szoba 
összkomfortos, külön bejára-
tú, két utcára néző családi ház 
80nm-es szuterénnel. I.á.: 55 
mFt 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn a Szent János ut-
cában 1.em., klímás, 66 nm-
es, 2 szoba étkezős lakás 
hosszútávra kiadó 160.000 Ft 
+ rezsiért. Tel: 06-20-9423-
112 
+ Gödöllőn a Fenyvesben bú-
torozott szoba kiadó 1 fő ré-
szére havi 65.000 Ft-ért, rezsi 
nincs. 1 havi kaució szüksé-
ges. 06-30-555-6794 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ VÁLLALKOZÓ FODRÁ-
SZOKNAK, KOZMETIKUS-
NAK HELy KIADÓ! Havi 
55.000 Ft. SZOLGÁLTATÓ-
HÁZ Gödöllő, Szent János u. 
7. Tel: 06-30-513-64900 

gyászjelentés
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik SÁROSSy János 
2020. 06. 25.-i temetésén megjelentek, örök nyughelyére virá-
got helyeztek, részvétet nyilvánítottak, gyászomban osztoztak. 

A felesége
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ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BE-
TEGÁPOLÓT keresünk Kere-
pesen nappali munkára (reg-
gel 8 órától este kb 19 óráig) 
heti több alkalomra, hosszabb 
távon. Érd: 06-30-577-9661
+ Munkaidő pótlékkal 
műanyag feldolgozó gödöl-
lői kft. felvesz BETANíTOTT 
MUNKÁSOKAT, SZERSZÁM-
KÉSZíTőT, KARBANTARTÓT 
és FRÖCCSÖNTő GÉPBE-
ÁLLíTÓT. Nyugdíjasokat is 
szívesen fogadunk. Érd: 06-
20-9423-112, www.plastexp-
ress.hu 
+ Álláslehetőség! Délutáni ta-
karítói állás gödöllői helyszí-
nen, irodai takarítás. Munka-
idő 16-22 óráig. Fizetés havi 
bruttó 170.000 Ft. Érdeklődni 
hétfő – péntek 9-15-ig: 06-30-
470-9327 
+ Kertem rendben tartásához 
segítséget keresek. 06-30-
9585-018
+ Karbantartói és gondnoki 

állást keresek hosszútávra, 
nagy tapasztalattal rendelke-
zem. Tel 06-70-523-8748
+ Edzőt keresünk a szeptem-
berben nyíló Málnárium klub-
ba. Szakirányú végzettség 
szükséges és kérjük, hogy tá-
jékozódj a Málnárium edzés-
programról a honlapunkról: 
www.malnarium.hu. Jelentke-
zés részletes önéletrajzzal: 
malnarium@malnarium.hu

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDíTÁS, TOLMÁCSO-
LÁS 50 nyelven, anyanyelvi, 
diplomás, gyakorlott szakfor-
dítókkal! Kedvezményes árak. 
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, 
Körösfői u. 2. Tel.: 06-20-556-
2653, 06-20-543-1775, e-ma-
il: info@ili.hu, ili.godollo@
gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. 
Bízza most rám! Faki-
vágás, sövényvágás, 
bozótirtás, fűnyírás, 
fűkaszálás. Füvesítés, 
gyepfelújítás, vegy-

szeres gyomirtás. Rotációs 
kapálás. Gyepszellőztetés. 
Metszés. Ágak, levelek elszál-
lítása. Ereszcsatorna tisztítás. 
Kerttakarítás. Kerítésfestés. 
Gépi permetezés. Kerti tavak 
tisztítása. Talajfúrás. 06-30-
747-6090 
+ KÖNyVELÉS, cégalapítás, 
munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Irodák: Gödöllő, Szada. 

Tel: 30/592-1856, 30/508-
1380, 28/784-752 
+ VíZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszo-
bák, régi fűtési rendszerek, 
vízvezetékek felújítása. CIR-
KÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, 
KONVEKTOROK karbantartá-
sa felújítása, javítása. Tel: 06-
20-9527-289, 06-28-476-229 
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+ SZÁMíTÓGÉPES problé-
mája van? Hívjon bizalommal, 
házhoz megyek. Számítógép 
szerelés, rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás garan-
ciával. Hétvégén is! Tel: 06-

30-333-9201 
+ DUGULÁSELHÁRíTÁS 
BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Ta-
más 06-70-502-5620
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖL-
TÖZTETÉSE, lomtalanítás. 

Pianínó-, pán-
c é l s z e k r é n y 
szállítás. Hét-
végén is. NEER 
TEHER 06-70-
648-7660
+ DUGULÁS 
ELHÁRíTÁS fal-
bontás nélkül. 
Ázások csőtö-
rések megszün-
tetése. Vécék 
tartályok csapok 
szifonok cse-
réje. Csatorna 
kamerázás. VíZ-
SZERELÉS. 06-
20-491-5089
+ REDőNyJA-
VíTÁS, GURT-
NICSERE akár 
2 órán belül! Új 

redőny azonnal megrendelhe-
tő! Péter úr, 06-20-3685-888 
+ MŰANyAG AJTÓK, ABLA-
KOK forgalmazása, beépíté-
se. Redőnyözés: műanyag és 
alumínium redőnyrendszer, 
motoros is! Fix és mozgatha-
tó szúnyoghálók! 06-20-262-
0289 
+ Azonnali kezdéssel vállalok 
HÁZÉPíTÉST teljes kivitele-
zéssel, KőMŰVES MUNKÁT, 
BURKOLÁST, VíZSZERE-
LÉST, TETőJAVíTÁST! Tel: 
06-70-361-9679 
+ Több, mint 25 éves gya-
korlattal, leinformálható, jó 
referenciával rendelkező VíZ-
GÁZ-FŰTÉS SZERELő várja 
a felújulni vágyó fürdőszobák, 
konyhák, nappalik és egyebek 
jelentkezését. Ha fontos, hogy 
elsőre jó legyen! Tel: 06-30-
267-0334 
+ FESTÉS, GIPSZKARTONO-
ZÁS gyorsan és szakszerűen! 
Üres lakásra, tisztasági fes-
tésre kedvezmény. +36-70-

785-2718 
+ Lapra szerelt bútorok össze-
szerelése, csillárok, karnisok 
fali polcok felszerelése, egye-
di méretű kis bútorok készíté-
se, javítása. Ezen kívül kisebb 
felújítási munkák elvégzése. 
Hívjon bizalommal: 06-20-
9463-409
+ KERíTÉS ÉPíTÉS!!! Egye-
di kerítések, készen kapható 
kerítés-rendszerek teljes körű 
kivitelezése a területrende-
zéstől a befejezésig. Igény 
esetén az anyagbeszerzést is 
vállaljuk. Tel.: 06209463409

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



hirdetés2020. augusztus 18. gödöllői szolgálat 23

OKTATÁS
+ ANGOL és SPANyOL nyelv-
oktatást vállal FILMSZINK-
RON, könyvfordítás, vizsga-
előkészítés és korrepetálás 
területén jártas FIATAL, ta-
pasztalt nyelvtanár. Tel: 06-
70-559-3918 
+ ANGOL, SVÉD TANíTÁST, 
korrepetálást, felkészítést vál-
lalok Gödöllőn. Érdeklődni G. 
Krisztina 06-30-9966-665 
+ MATEMATIKÁBÓL általános 
iskolások számára fejlesztést 
vállalok. Tel: 06-70-329-6405 
+ MATEMATIKA korrepetá-
lást, központi felvételire, érett-
ségire való felkészítést vállal 
szakmai tapasztalattal rendel-
kező tanárnő. Online is. Tel: 
06-70-408-5253 

ÜDÜLÉS
+ Kiadó apartmanok Horvát-
országban, Trogirnál. Csalá-
doknak és társaságoknak is 
kiváló. Közel a parthoz, nagy 
teraszok, teljes tengeri pa-
noráma, www.santafumija.hr. 

Érd: 06-20-467-4199

ÜDÜLÉS
+ Kiadó apartmanok Horvát-
országban, Trogirnál. Csalá-
doknak és társaságoknak is 
kiváló. Közel a parthoz, nagy 
teraszok, teljes tengeri pa-
noráma, www.santafumija.hr. 
Érd: 06-20-467-4199

TÁRSKERESő
+ 155/62/76 éves özvegyasz-
szony keresi hasonló korú, 
káros szenvedélyektől men-
tes, egyszerű, kutyabarát Úr 
ismeretségét, aki szintén na-
gyon magányos. Érd: 06-20-
219-8876 

ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia 
szakbecsüs díjtalan kiszál-
lással vásárol antik bútoro-
kat, festményeket, órákat, 
mindenféle szobrokat, vitrin 
dísztárgyakat, ezüstöt (hi-

bás és hiányos darabokat is), 
régi pénzeket, könyveket, bi-
zsukat és ékszereket, boros-
tyánt, mindenféle régiséget 
és HAGyATÉKOT. Legma-
gasabb áron vásárolunk első 
vevőként! Tel: 70/942-0806, 
20/465-1961 
+ 300 literes hűtő-fagyasztó, 
egy porszívó, 2db kondi gép, 
egy EL-GO kismotor, új ágy-
neműtartós fekhely, új tűzhely, 
új Samsung LED TV, egy 100 
literes kuka eladó Gödöllőn. 
Érd: 06-30-958-5018
+ Eladó rácsos kiságy: fehér, 
120x60 cm újszerű állapot-
ban, kókuszmatraccal. Ár: 
13.000 Ft. Terhelhetősége 
max.15kg, fenyő, fekvőfelü-
let magassága nem állítható, 
kivehető oldalrács 2db. Mat-
rac nélkül is elvihető, ára így 
10.000 Ft. Személyes átvé-
telre Gödöllőn van lehetőség. 
Tel: 06-30-4614763

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden 

típusú gépjárműhöz szaküz-
letünkben vagy kiszállítással. 
Szolgáltatásaink: beszerelés, 
bevizsgálás, töltés-mérés, 
szaktanácsadás. Minőségi ak-
kuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa 
Gy. út 50. (Temetővel szem-
ben) 06-30-536-4300, 28/611-
728 www.akkugodollo.hu 

EGyÉB
+ Vásároljon HAMISíTAT-
LAN, OMME zárszalagos 
mézet közvetlenül a terme-
lőtől! Repce, Akác-, Hárs-, 
Akác-hárs-, Napraforgóméz. 
720ml-es csavaros tetejű be-
főttes üveget cserébe elfoga-
dok. Házhoz szállítás. Szabó 
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 
28/417-913 
+ MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhészetből! 
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesz-
tenye-, Repce krém-, Lépes-
méz, Propolisz, Virágpor és 
Dióbél kapható. 3kg fölött ház-
hoz szállítjuk.06-30-9891-721 
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