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Kettős ünnepséget tartottak május 22-én a Táncsics Mihály
úti Szűcs Lajos Sportcentrumban: sor került a létesítmény névadó ünnepségére és átadták az új öltözőket, ahol megnyílt
a Szűcs Lajos olimpiai bajnok labdarúgónak, Gödöllő Város
Díszpolgárának emléket állító kiállítás.
A létesítmény elnevezéséről a múlt év novemberében született döntés, de a világjárvány miatt az ünnepségre csak most
kerülhetett sor. A sportcentrum új épülettel gazdagodott, a lelátó alatt 2 db 25 fős és 2 db 20 fős, valamint 2 bírói öltöző, vizesblokkok és szertár kapott helyet. A fejlesztésnek ez az első
üteme, az épületet úgy alakították ki, hogy az a későbbiekben
tovább bővíthető legyen. Mindezek mellett az egyik műfüves
pálya is új burkolatot kapott. A bruttó 235.454.000 forintos fejlesztéshez 100 millió forintot adott a város, a többit TAO-s forrásból biztosították.			
(folytatás a 16. oldalon)
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– Miért döntöttetek az egyesületté alakulás mellett?
– A 2002-ben alapított Blaháért Társaságnak új formát kellett öltenie, hogy
tudjunk pályázatokra jelentkezni, illetve
hogy az SZJA egy százalékából részesülhessünk. Szeretnénk tovább fejlődni,
kicsit felpörgetni az eseményeket Blahán, fiatalabb tagokat is bevonni.
– Mikor kapcsolódtál be a munkába?
– Gyakorlatilag rögtön, ahogy blahai
lakos lettem. 2000-ben költöztünk oda,
majd a következő évben a feleségem
kapott tőlem egy magyar vizslát a születésnapjára. Ki más, mint dr. Bucsy László lett az állatorvosunk!? Akkor ő volt a
Blaháért Társaság elnöke. Laci bácsi
már ekkor mondta, hogy lesz majd egy
társaság, én pedig rögtön részt vettem
minden programon a tótakarítástól kezdve, a szemétszedésen át a különböző
társadalmi munkákig mindenben.
– Mennyire épít az egyesület a régi
Blaháért Társaságra?
– Az alapjait megtartottuk. Laci bácsi pont a napokban említette, hogy
az 1900-as évektől a háborúig volt egy
Öreghegy Egyesület, tulajdonképpen
mondhatjuk, hogy a Blaháért Társaság,
illetve most már egyesület, ennek az
alapjain megy tovább.
– Mik az egyesület céljai?
– Elsődlegesen, hogy félévente egyegy nagyobb társadalmi munkában részt
vegyünk, természetesen egyeztetve a
városvezetéssel. Szeretnénk a Kismuki
tér környékén kialakítani egy közösségi
teret és egy bankautomatát is jó lenne
telepíteni. A Tóünnep továbbra is nagyon
fontos számunkra, ennek kapcsán a tó
rendszeres takarítása és környezetének
megóvása a feladatunk. A Molly-dombon
pedig az évek alatt egy vágásérett akácerdő került abba a látótérbe, ahonnan
látni lehet a Mátrát. Ha nem is egy kilátót
szeretnénk oda, de egy kis irtás után nagyon szép kirándulóhellyé lehetne alakítani. Ezek mellett az illegális hulladéklerakók felszámolását tartom az egyik
legfontosabb feladatnak. Jó lenne a gyerekeknek kialakítani még több játszóte-

Lőrincz Károly

Fotó: Tatár Attila

Városunkban sokan ismerik Lőrincz Károlyt, neve
összeforrt a Blues Kocsma több évtizedes történetével. Azt azonban már talán kevesebben tudják,
hogy nemrég a Blaháért Egyesület elnöke lett. Ezekről kérdeztük...

ami a szívén, az a száján
ret, a felnőtteknek pedig szeretnénk egy
„street workout” parkot létrehozni.
– Most Lőrincz Karcsit, a zenész
kérdezem: Hogyan vészeltétek át a
koronavírus-járványt?
– A járványt nagyon szigorúan vettük. Amikor kihirdették, hogy már csak
limitált számú közönség lehet jelen egyegy koncerten, rögtön elhatárolódtunk.
Ezért inkább sűrű próbákkal telt ez az
időszak, minden héten aktívan megdöngettük a Marshall-ládáinkat, készítjük az
új nagylemezünket. Tavaly adtunk egy
karanténkoncertet az A38-as hajón, egy
másikat pedig a legendás Bem Rockpart
klubban. Amikor a nagyon szigorú korlátozások jöttek, akkor viszont felfüggesztettük a próbákat is. Sajnos mi sem úsztuk meg a járványt, a családommal mi is
elkaptuk és a zenekarból is többen.
– Szerinted indul már a zenei élet?
– A hétvégén épp Csehországban
játszottunk egy blues fesztiválon. Úgy
látjuk, lassacskán visszatér az élet a
normális kerékvágásba. Viszont éppen
emiatt csőstől fog majd minden zenekar
a koncerthelyszínekre szakadni és ezt
anyagilag nem tudom, hogy az emberek hogy tudják majd megengedni maguknak. Az Asphalt Horsemen nem fog
nyomakodni. Fő célunk, hogy elkészüljünk az új nagylemezzel, illetve ami még
fontos, ősszel kiadhassuk harmadik
magyar nyelvű lemezünket, méghozzá
bakeliten, 250 darabos limitált pédányszámban. Ha minden jól megy, akkor

lesz Budapesten egy elmaradt koncertünk, az amerikai Little Caesar együttessel közösen.
– Legutóbbi gödöllői fellépéseden
nem a zenekarral voltál, hanem feleségedet, Varga Lillát kísérted. Miért
csak most jött össze?
– Lilla későn tudta megvalósítani álmát, hogy énekesnő legyen. De az évek
folytán többször emlegettük, hogy csinálni kellene egy duett koncertet azokból a
dalokból, amiket szeretünk. Végül tavaly
jutottunk oda, hogy tényleg meg is valósítsuk. Vicces volt a dalok kiválogatása, mert tele vagyunk olyan számokkal,
amiket imádunk és otthon a nappali úgy
nézett ki, hogy tele volt rakva a szőnyeg
dalcímekkel, mi pedig ott álltunk fölötte.
Végül sikerült kiválogatni és két teltházas koncertet adtunk a Királyi Váróban.
– Sokak örömére június 11-én ismét
lesz Gödöllőn Blues Kocsma, aminek
te vagy a motorja…
– Tősgyökeres gödöllőiként mondom,
hogy szerintem a Blues Kocsma Gödöllő legjobb bulija, gyakorlatilag egy nagy
városi osztálytalálkozó. Most tudjuk bepótolni a tavaly decemberben elmaradt
rendezvényünket a TrafoClubban. A
Blues Kocsma 31 éves, ezért este tíz és
tizenegy között fejenként két korsó sör
31 forintba kerül majd. Biztos vagyok
benne, hogy jó páran leszünk, mert pont
aznap kezdődik a foci-Eb. A belépés viszont védettségi igazolványhoz kötött.
Jaeger Ákos
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Az önkormányzat saját magának fizethet 675 milliót

Tények és tévhitek a szállodaperről
Téves információ jelent meg különböző
internetes oldalakon a „gödöllői szállodaperrel” kapcsolatban. Ismeretes,
hogy évekkel ezelőtt jogvita alakult ki
a város és a régi községháza (a mai
Erzsébet Királyné Szálloda) épületét
felújító vállalkozó között. A vita alapja,
hogy a felújítás kivitelezési munkáit
elnyerő cég nem vagy nem megfelelő
minőségben végzett el minden, szerződés szerinti munkát, ezért az önkormányzat a közvagyon védelmében a
jóteljesítés garanciális összegét, 80 M
Ft-ot nem fizetett ki a vállalkozásnak,
számos munkát pedig a vállalkozó helyett kellett elvégeztetnie.
A 2021 májusában meghozott bírósági döntés azonban arról rendelkezik,
hogy megfelelő volt-e a G-Magistratus
Zrt. felszámolásának folyamata. Gödöllő Város Önkormányzata ugyanis a
szálloda eredményesebb működtetése
érdekében a hotel üzemeltetését egy
másik, de szintén saját cégére bízta, a
jelenleg is sikeresen működő Erzsébet
Királyné Szálloda Kft.-re, a G-Magistratus Zrt-ben lévő városi vagyont pedig
az önkormányzat könyveibe vezette át.

A bírósági döntés értelmében ez a folyamat nem
megfelelően zajlott, ezért
675 millió Ft-ot a városnak
vissza kell tennie a saját
cégébe, a G-Magistratus
Zrt.-be, azaz lényegében
a város az egyik számlájáról a másikra kell, hogy
átutalja ezt az összeget.
Jogerős bírósági döntés
született arról, hogy 230 M
Ft értékű vagyoni hátrányt
okozó hűtlen kezelés miatt
büntetőjogi felelősség terheli a Gödöllő Város Önkormányzatával szemben álló
magánszemélyt. Szintén bíróság által
megállapításra került egyéb vagyoni
hátrány okozásban felelősség megállapítására. Ezen ügyek jogi értelemben
még nem kerültek teljes mértékben lezárásra, folyamatban vannak.
Az Erzsébet Királyné Szálloda eredményességét jól mutatja, hogy minden
évben több mint 100 M Ft-ot termel
Gödöllőnek bérleti díj, iparűzési adó,
idegenforgalmi adó, valamint vállalati

4 milliárdot fektet be
Gödöllőn a TRUMPF

A német gépgyártó és lézerspecialista TRUMPF
vállalat (14.500 munkavállaló, éves forgalom
3,5 milliárd euró) erősíti
magyar leányvállalatát
(66 munkavállaló, éves
forgalom 46,4 millió
euró). Az autóipar növekvő üzleti lehetőségei által
a TRUMPF csoport ös�szesen 4 milliárd forintot
fektet be egy új épületbe,
valamint egy gépekkel
felszerelt
bemutatóterembe a Gödöllői Üzleti
Parkban. Az építkezés
még májusában meg-

kezdődik, a hivatalos
alapkőletétel előreláthatólag június végén lesz.
A
beruházással Magyarország a
TRUMPF-csoport délkelet-európai – beleértve
Törökországot is – csomópontjává válik.
A lézerek árbevétele az autóipar számára
gyártott
akkumulátortechnika és egyéb komponensek területén a régióban 2025-ig elérheti a
100 millió eurót.
Fotó: TRUMPF

adózott eredmény formájában. Még a
koronavírus-járvány sújtotta 2020. évben is 64 M Ft-ot termelt Gödöllőnek a
város szállodája.
Sajnálom, hogy a képviselő-testületi
ülésen tett felajánlásom ellenére a fideszes önkormányzati képviselők nem
éltek a lehetőséggel, hogy megismerjék a periratokat és tájékozódjanak az
ügyről.
Dr. Gémesi György
polgármester

finisben a vasúti munkák
Lassan
végükhöz
közelednek a vasútfelújítási és az ahhoz
kapcsolódó munkálatok. Az elmúlt hetekben egy nagyon
fontos folyamat is
lezárult: megkapta a
végleges forgalomba
helyezési engedélyt a
Köztársaság út és az
Állomás utca közötti átívelő híd. Bár az
építményt már 2019 decembere óta használják
az autósok, a hatósági
engedélyezési folyamat
csak most zárult le.
A híd környezetében
május elején lépett életbe egy
fontos változás: A Fürdő utcából megszűnt a balra kanyarodás, és a felüljáróról is tilos a
Fürdő utcába bekanyarodni.
Amire még egy kicsit várni
kell, az a lift üzembe helyezése.

Mint
megtudtuk,
ennek az átadása
a pandémia miatt
húzódott el, a korlátozások ugyanis akadályozták a
szükséges alkatrészek beszerzését.
A vasútállomás akadálymentesítése szempontjából fontos létesítményt a tervek szerint a nyár
második felében veheti majd
birtokba az utazóközönség, ez a
hatósági engedélyezési eljárástól is függ.
(j.)
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hol intézhetem?
Ügyfélfogadás az ügyfélszolgálati Irodán:
2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.

Sokaknak okoz problémát, hová is forduljanak, ha hivatalos
ügyeiket kell intézni. Sorozatunkban ebben kívánunk segíteni. A Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási és szociális
irodájának
tevékenysége sokrétű,
itt intézik többek
között a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezménnyel és a
rendkívüli települési támogatással kapcsolatos
ügyeket.
Az Adó és ingatlangazdálkodási iroda Gödöllő
város területén, első fokon
ellátja a központi adójogszabályokban, helyi önkormányzati rendeletekben a
jegyző hatáskörébe utalt adók (telekadó, építményadó, helyi
iparűzési adó, idegenforgalmi adó magánszemély kommunális
adója), adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, az adózással összefüggő kérelmek intézésével,
hatósági bizonyítványok kiadásával, valamint az ingatlangazdálkodással és az információs szolgáltatással kapcsolatosan
előírt feladatokat.

E-mail cím: ado@godollo.hu
Hétfő: 8:00-18:00, szerda: 8:00-16:30
A kötelezettségek teljesítésére az alábbi
számlák használhatók:
Iparűzési adó: IBAN: HU72 1200100800155330-04500004
Építményadó: IBAN: HU93 1200100800155330-04300000
Magánszemély kommunális adója:
IBAN: HU93 12001008-0015533005700001
Telekadó: IBAN: HU93 12001008-00155330-

04400007
Idegenforgalmi adó: IBAN: HU69 12001008-0015533000900000
Késedelmi pótlék: IBAN: HU51 12001008-00155330-04700008
Bírság: IBAN: HU 30 12001008-00155330-04800005
Államigazgatási eljárási illeték: IBAN: HU04 1200100800155330-05100009
Talajterhelési díj: IBAN: HU04 12001008-00155330-05000002
Idegen bevételek (elővezetési költség): 12001008-0015533005200006
Termőföld
bérbeadási
számla:
12001008-0015533004000009

Az Önkormányzatnál
intézhető ügyek:
Anyakönyvi ügyek: születés, halálozás, házasság, élettársi
kapcsolat, névmódosítással kapcsolatos ügyek, gyámsági és
gondoksági ügyek (leltárkészítés), települési támogatások;
Helyi adók: telekadó, építményadó, helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó, magánszemély kommunális adója; adó és
értékbizonyítványok kiállítása, talajterhelési díjjal kapcsolatos
ügyintézés;
Tanácsi kölcsönnel kapcsolatos ügyek, számlával kapcsolatos ügyek (bérleti díjak, lakbérek, közterület használati díj);
Műszaki (beruházás, üzemeltetés) ügyek, vízgazdálkodási
hatósági ügyek, ipar és kereskedelmi igazgatási ügyek (telep-,
működési engedélyek, szálláshely üzemeltetést engedélye,
vásárok, piacok engedélyezése), környezetvédelmi hatósági
ügyek, birtokvédelmi eljárás, közterület-használati engedélyek,
talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés, címrendezéssel közigazgatási bírsággal, hirdetményekkel, társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos eljárások, zenés-, táncos rendezvények engedélyezése, szakhatósági ügyek, közútkezelői,
hulladék-gazdálkodással, települési vízgazdálkodással kapcsolatos feladatok, nyilvántartások;
Gödöllői telkek övezeti előírásaival kapcsolatos - településképi -, és a településrendezési eszközökben meghatározott követelményekről kapcsolatos konzultáció

Állami hatáskörbe
tartozó ügyek:
Ügyfélkapu regisztráció, egyéni vállalkozással
kapcsolatos ügyek, gépjármű-ügyintézés, okmányok kiállítása (útlevél, személyazonosító igazolvány - lakcímigazolvány - vezetői engedély - erkölcsi
bizonyítvány - egyéni vállalkozói igazolvány - hatósági bizonyítvány egyéni vállalkozásnál - törzskönyv - parkolási igazolvány - magyar igazolvány);
Álláskeresési ellátások, családtámogatások,
foglalkoztatással kapcsolatos támogatások, nyugdíjazással kapcsolatos ügyintézések, álláskeresési
ellátások, közegészségüggyel, járványüggyel kapcsolatos hatósági feladatok, közgyógyellátás iránti
kérelem, áldozatsegítés, állattenyésztéssel kapcsolatos engedélyek, állatvédelemmel kapcsolatos
ügyek, építéshatósági ügyek, fogyasztóvédelem,
gépjárművekkel kapcsolatos ügyek, katasztrófavédelmi hatósági feladatok, környezetvédelemmel
kapcsolatos feladatok, közúti jármű hatósági feladatok, pénzbeli ellátások (Csecsemőgondozási
díj, Gyermekápolási táppénz, Gyermekgondozási
díj iránti kérelem), őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos ügyek
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„élesedik” a behajtási rendelet
Az igényekhez igazodik a behajtási
rendelet – Július 1-jétől kell bejelenteni a gépjárműveket.
Módosításra került a település egyes
területeire való behajtás rendjéről és
a fizetendő díjakról szóló 29/2020 (XI.
20.) önkormányzati rendelet.
A szabályozás célja, hogy a Gödöllő
város tulajdonában álló utak állapota a
behajtást korlátozó intézkedések bevezetésével ne romoljon olyan ütemben,
ahogyan az az elmúlt években megfigyelhető volt, és az útfenntartási hozzájárulási díjból befolyt bevételből a helyi közutak felújítása és karbantartása
megtörténhessen.
Bár a rendelet a helyi vállalkozókkal
történt egyeztetések alapján született
meg, megalkotását követően több lakossági és vállalkozói észrevétel érkezett az önkormányzathoz, amelyeket a
jogalkotók megfontoltak és beillesztettek a szabályozásba.
A korábbi behajtási rendelet magasabb díjak ellenében kiemelten néhány
utat, amelyek védelmét szükségesnek
tartotta, ez azonban hátrányos helyzetbe hozta volna településünk különböző
részeit, ezért a módosított rendelet a
cégekkel való egyeztetés után egységesítette a szabályozást.
Az engedélyek köre a vállalkozói- és
a szállítási behajtási engedéllyel bővült.

A vállalkozói behajtási engedély elsősorban olyan cégek számára kedvező,
amelyek járműparkja sokkal nagyobb
annál, mint ahány jármű a gödöllői utakat használja. Nekik előzetes keret vásárlásra nyílik lehetőségük azzal a kitétellel, hogy napi szinten szükséges az
úthasználat jelentése.
Hasonló elvet fogalmaz meg a szállítói engedély, amely a beszállító számára teszi lehetővé keret vásárlását
napi jelentési kötelezettség mellett. De
ez az engedély kiállítható a behajtással
érintett ingatlan tulajdonosának vagy
használójának kérelmére – például, ha
valaki házhoz szállítást rendel, ami 3,5
t össztömegű gépjárművel történik.
A rendelet több ütemben lép hatályba:
– 2021. július 1-jétől a vállalkozóknak
kötelező bejelenteniük azokat a 3,5 t
össztömeget meghaladó gépjárműveiket, amelyekkel a Gödöllő önkormányzata kezelésében lévő úthálózatot
használja. Ezt online és papír alapon is
megtehetik.
Szintén ekkortól kell benyújtani a behajtási engedély kérelmeket a jegyzőhöz.
A bejelentéssel kapcsolatos részletes információkat „ A település egyes
területeire való behajtás rendjéről és
a fizetendő díjakról szóló 29/2020 (XI.

20.) önkormányzati rendelet” tartalmazza, az érintettek a (28) 529 -246 -os telefonszámon kaphatnak segítséget.
– 2021. augusztus 20-tól megkezdődik az ellenőrzés: Az a tehergépkocsi
tulajdonos, üzembentartó, akinek a 3,5
t össztömeget meghaladó tehergépkocsija engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően közlekedik,
30.000 forinttól 200.000 forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
– A rendeletben meghatározott útfenntartási díj fizetési kötelezettség
2022.január 1-jén lép hatályba. A díjszabást lépcsőzetes, függ a gépjármű
össztömegétől, valamint attól, hogy
egy napos, heti, havi vagy éves engedélyt szeretne valaki igényelni, gödöllői
székhelyű, köztartozással nem rendelkező cégek számára pedig 50 és 75
százalékos kedvezményre is lehetőséget biztosít.
Az útfenntartási díj bevezetését a
helyi vállalkozókkal történt többszöri
egyeztetés előzte meg. Ennek során
kiszámolták, a díj egy konténer szállítása esetén éves szinten átlagosan 306
forintot jelent behajtásonként – ami lényegében egy gombóc fagylalt ára, a
pékáruk esetében pedig 10 fillér ös�szeg jelenik a darab árban.
(Bővebben a szolgalat.com-on és
Facebook-oldalunkon)

a zárható hulladékgyűjtők
hozhatnak rendet
Városunkban visszatérő probléma az
illegális hulladéklerakás. Sokan nem
tudják, de ebbe a kategóriába tartozik
az is, amikor valaki nem a saját hulladékgyűjő-edényébe, hanem pl. a lakótelepeken lévőkbe helyezi el a saját
háztartásából származó hulladékot. Ez
főleg a lakótelepeken szokott áldatlan
állapotokat eredményezni, pl. a Szőlő
utca esetében.
Az elmúlt időszakban a város lakótelepein sok probléma származott abból,
hogy a hulladékgyűjtő – konténereket
más településről is érkezők pakolták
tele, s emiatt az ott élők nem tudták azokat használni, másrészt abból is, hogy
ezeket rendszeresen felforgatják, nagy
mennyiségű szemetet hagyva a gyűjtőszigeteken és azok környékén. Az elkövetőket nehezen lehet megbüntetni,

az eljárás pedig hosszadalmas, de a közterület
felügyelet ennek ellenére számos eredménnyel
zárult feljelentést tett.
Épp ezért az önkormányzat a hulladékszállítási közszolgáltatói
feladatokat ellátó DTKHZöld Híd konzorciummal
karöltve, a Szőlő utcában egy pilot projekt indítását kezdeményezi.
Ennek lényege, hogy
a területen zárható gyűjtőedényeket
helyeznek ki, s ezzel párhuzamosan
a szelektív hulladékgyűjtő edények
zárása megtörténik, a szelekítv hulladékgyűjtő sziget jelleg megtartásával.
A részletekről a napokban egyeztetnek

az érintett lakókkal, akik már többször
is szorgalmazták, hogy az önkormányzat tegyen lépéseket annak érdekében,
hogy rendezett körülmények legyenek
a hulladékgyűjtők környékén.
A szigetek környékét a közterület-felügyelet fokozottan ellenőrzi!
(K)

közélet
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MATE: kinevezték
gyuricza csaba rektort

Gyuricza Csabát nevezte
ki Áder János köztársasági
elnök a Magyar Agrár- és
Élettudományi
Egyetem
(MATE) rektorának, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány
és az Egyetem Szenátusának egyhangú javaslata
alapján. A 2021. május 1-től
2026. április 30-ig terjedő
időtartamra szóló rektori kinevezés átadására május
26-án a Sándor-palotában
került sor Palkovics László
innovációs és technológiai
miniszter, valamint Csányi
Sándor, a Magyar Agrár- és

Élettudományi Egyetemért
Alapítvány kuratóriumának
elnöke jelenlétében.
Gyuricza Csaba a MATE
2021. február 1-jei alapítványi modellváltása óta
rektori jogkörben eljáró általános rektorhelyettesként
látta el az intézményvezetői
feladatokat. Ezt megelőzően 2020. augusztus 1. és
2021. január 31. között mb.
rektorként vezette a jogelőd
Szent István Egyetemet,
amely a gyöngyösi Károly
Róbert Campus, a keszthelyi Georgikon Kar, a Kaposvári Egyetem és a volt Szent
István Egyetem integrációjával jött létre. Az integrált
felsőoktatási intézményhez
csatlakozott 2021. február
1-jén a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ is, melynek 2017-től 3
éven át volt főigazgatója a
most kinevezett rektor. Az
integrációt követően létrejött
hazánk egyik legnagyobb
egyeteme, 13 ezer hallgatóval és 3000 munkatárssal.
(Forrás: uni-mate.hu)

elsimerés az oktatásban és
az egészségügyben dolgozóknak
Gödöllő önkormányzata mindig kiemelt figyelmet fordított azok elismerésére, akik sokat tesznek a városért, a városban élőkért,
munkájukat kiemelkedő színvonalon végzik,
s azzal Gödöllő jóhírnevét öregbítik. Júniusban kerül sor a Gödöllői Gyermekeiért, Ifjúságáért díj valamint a Gödöllő Tálentum díj
átadására, júliusban pedig az egészségügyi
dolgozók vehetnek át elismeréseket.
Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díj
azoknak a személyeknek, közösségnek,
szervezetnek adományozható, akik kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató
munkában, illetve annak szervezésében,
irányításában; magas fokú pedagógiai és
szakmai felkészültségük alapján élen járnak
az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában,
valamint színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a
gödöllői ifjúság gondozását, nevelését.

Idén Kovács Éva, a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola tanítónője, Gambárné
Szántai Ildikó, a Gödöllői Kastélykert Óvoda vezetője és a Gödöllői Mosolygó Óvoda
szakmai közössége részesül az elismerésben.
Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért elismerésben részesül Karácsony Katalin,
a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ gyermek könyvtárosa ifj. Kiss
György, a Gödöllői Kirchhofer József Sportegyesület Tájékozódási Futás Szakosztályának vezetője, valamint a Neustadt an der
Waldnaab Gimnázium szakmai közössége.
A Gödöllő Talentum díj elismerést olyan
gödöllői lakóhellyel rendelkező és Gödöllőn
élő 15- 25 év közötti fiatal személynek adható, aki a város kulturális, művészeti, oktatási, sport életében, valamint tanulmányi
eredményei során maradandót alkotott, kiemelkedő eredményt ért el, példás, magas

színvonalú tevékenységével hozzájárult
Gödöllő város jó hírneve növeléséhez. Az
elismerésben idén Bajczi Levente, a Török
Ignác Gimnázium tanulója részesül.
A Gödöllő Egészségügyéért Díj azoknak
a személyeknek, vagy közösségeknek adományozható, akik a város egészségügyi és
szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet folytattak a gyógyító – megelőző munkában, illetve a szociális gondoskodás területén jelentős eredményeket értek
el.
A díjat idén dr. Kövesi Margit háziorvos,
Bencsikné Katona Anna, a Tormay Károly
Egészségügyi Központ fizioterápiás szakasszisztense és az Országos Mentőszolgálat Gödöllői Mentőállomása szakmai
közössége veheti át, több évtizedes, lelkiismeretes, magas szakmai színvonalú, hivatástudattal végzett tevékenységének elismeréseként.
(KJ)
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Fotó: Cirkos Veronika

Ifjú fotós tehetségek
bemutatkozása

György Soma:
Szellő

LEGo és programozás:
ebben is sikeresek fiataljaink
Felsorolni is nehéz, hogy mi
mindenre tanít játszva a legózás! Például programozni
is. Ha valaki robotversenyre
megy, akkor észrevétlen tanul
projektalapú
feladatmegoldást, csapatmunkát is.
A RoboLabor Gödöllő szakkör is ezt tapasztalhatta meg a
F.I.R.S.T. LEGO League versenyen. A versenyre való fel-

készülést igencsak
megnehezítette a
vírushelyzet – a
munka nagyrésze
az online térben
zajlott.
A budapesti területi döntőben végül
21 csapat mérte
össze tudását, ahol
a gödöllőiek az általuk épített lego
robotért megkapták az „Áttörők” különdíjat.
A csapat tagjai: Balla Ignác,
Benke Donát,
Bolevácz Gergő,
Fábián
Balázs, Orosz
Ervin,
Soós
Márton és Sós
Bence voltak, a
munkát Kurucz
Balázs koordinálta.
(Bővebben a
szolgalat.comon és Facebook oldalunkon.)
NYF

gödöllői Szolgálat 7
A DUFLEX múlt évben meghirdetett ifjúsági fotópályázatának képeiből nyílt kiállítás a Civil Házban.
Általános, ember és természetfotó kategóriában
két korosztályba mérettettek meg a gödöllői fotós tehetségek, köztük sokan most először mutatkoznak
be nagyközönség előtt. A díjátadóra a pandémia miatt csak most kerülhetett sor.
A 2001-2005- ben születettek között általános témában az I. díjat György Soma kapta Út a fény felé című
képével, és ő végzett az élen emberek kategóriában
is, Szellő című fotójával. Természetfotók kategóriában
Zámbó Dorottya Fagyos világ kapuja című képe lett
az első. A 2005 után születettek között általános kategóriában Vanyó Ferenc Ágoston Elveszve című fotóját
tartották a legjobbnak, a természetfotók között Cirkos
Sebestyén Végre ebéd című
képe, emberek kategóriában
Cirkos Sebestyén:
Végre ebéd
pedig Szabó Gréta Fénycsúszda című munkája lett a nyertes.
A kiállítást a Civil Ház nyitvatartási idejében egy hónapon át tekinthetik meg az érdeklődők.
(Több fotóval a szolgalat.
com-on és Facebook-oldalunkon.)
KJ

civil
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itt a lehetőség!
Keressük
Gödöllő tehetséges, pályakezdő
költőit,
íróit.
Gödöllő Város Önkormányzata, a Gödöllői Városi Könyvtár
Irodalmi KerekAsztala, az Irka és a Gödöllői Ottlik Kör irodalmi
díjat alapított 2012ben, melynek célja Gödöllő és
a gödöllői kistérség tehetséges,
pályakezdő irodalmi alkotóinak
felkutatása, támogatása, elindítása az írói pályán, valamint elismerésben részesítése. A díj fővédnöke dr. Gémesi György és
L. Péterfi Csaba kabinetvezető.
A díjat évente meghirdetett pályázat keretében neves szakmai
zsűri bírálja el.
Pályázni június 20-ig két kategóriában – próza és vers –
lehet. A pályázatra még nem
publikált (Facebook megjelenés nem számít publikálásnak) írásokat várunk olyan alkotóktól, akiknek önálló kötete
még nem jelent meg (magánkiadás nem számít). Színezd
újra! – hirdettük meg tematikus évünket a könyvtárban,

reménykedve az újrakezdés
lehetőségében. Kérjük, hogy a
beküldött alkotások kapcsolódjanak a mottóhoz.
Egy pályázó maximum kettő verset és egy prózai írást
küldhet be. Versnél terjedelmi
korlát nincs, prózánál maximum 15 ezer karakter (szóközökkel együtt). A pályázatra
a jelentkező kizárólag saját
szellemi tulajdonát képező művet küldjön be. Ha a pályázó
máshonnét vesz át szöveget/
szövegrészletet, akkor mindig
pontosan tüntesse fel az átvétel tényét.
A pályázat jeligés. Nevezési
díj nincs, a nevezés alsó korhatára 14 év.
A pályaműveket elektronikusan az irodalmidij@gvkik.hu
email címre, valamint nyom-

A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete
tisztelettel meghívja

Antal-napi koszorúzásra
2021.06.13-án 15 órára
Grassalkovich I. Antal szobrához
(a Királyi Kastéllyal szemben).
Megemlékező beszédet mond:
dr. Papházi János történész-muzeológus,
a Gödöllői Királyi Kastély Múzeumi Osztályának vezetője
A koszorúkat kérjük 14.45-ig a helyszínen leadni.
2100 Gödöllő, Királyi Kastély
www.kastelybarat.hu
+36-30-6222-687
kastelybarat.godollo@gmail.com

tatott formában is a következő
címre kell küldeni:
Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ, 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 8.
Mindkét esetben fel kell tüntetni az üzenet tárgyában vagy
a borítékon: Gödöllői Irodalmi
Díj 2021.
A pályaművekre csak a jelige
kerüljön. Kézírásos pályaműveket nem fogadunk el, és a
pályaműveken személyes adat
NE szerepeljen. A pályázathoz
külön, zárt borítékban (email-ben külön word dokumentumban) kérünk egy adatlapot:
jelige, név, életkor, kategória,
lakcím, telefonszám, email-cím,
bemutatkozás. A jelentkezőktől
pár soros bemutatkozást kérünk, valamint a gödöllői kötődés részletezését, amennyiben

nem rendelkezik állandó gödöllői lakhellyel.
A beérkezett műveket neves
személyekből álló szakmai zsűri bírálja el:
• Borda Réka, költő
• Karafiáth Orsolya, író,
előadó, költő,
• Kiss Judit Ágnes, József Attila-díjas költő, író.
A pályázat összdíjazása bruttó 400.000 forint, melyet a zsűri
a beérkezett alkotások függvényében oszt meg. Ezen felül a
díjazottak oklevélben részesülnek.
A Gödöllői Irodalmi Díjat
2021 augusztusában adjuk át
ünnepélyes keretek között.
További információ: Istók
Anna (06-20) 967-1408, vagy
istoka@gvkik.hu
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Ballag már a vén diák...

Közeledik a tanév vége, sok oktatási intézményben búcsúznak vén
diákok. Sajnos a múlt évben végzettek éltéből a járvány miatt kimaradt a ballagás, és idén sem minden
iskolában rendezik meg ezt a diákok számára korszakzáró eseményt.

Van, ahol „online ballagást” tartanak,
van, ahol csak korlátozott számban
lehetnek jelen a hozzátartozók – leginkább csak a szülők – függően az adott
intézmény vezetésének döntésétől.
De nézzük, mióta is ballagnak a diákok!
A ballagás kifejezés a latin „valetans”, búcsúzó szóból ered; a szokás
pedig Selmecbányáról, ahol az 1870es éveiben az erdészeti és bányászati
Akadémia végzősei bányászlapátjukat

kezükbe fogva sötétedés után körbejárták az iskola épületét, majd a várost.
Innen ered a tablófotózás szokása is, a
helyi bányászati múzeumban még egy
1883-as csoportkép is található, amelyre a “Ballag már a vén diák” kezdetű
nóta első két versszakát is felírták.
A ballagás szokása a XX. század elejére vált általánossá. Az 1920-as években a Ballag már a vén diák kezdetű
dal mellett megjelent az Elmegyek,
elmegyek… kezdetű magyar népdal,
majd a Régi, régi dal és a Gaudeamus

Igitur. A lista
ma már hos�szú, bizonyára
sokan folytatnák a sort a
Régi mesékre
emlékszel-e
még, az Üres
az osztály vagy
a Most búcsúzunk című énekekkel, amelyek mellé mára kortárs
dalok is felsorakoztak.
Lapát helyett a diákok vállára
fokos – igaz, ez nem mindenhol
– és ballagó tarisznya kerül, a tarisznyába pedig az alsóbb évesek
pogácsát, sót, földet és aprópénzt
tesznek és elhelyezik benne az iskola fényképét is.
Mindezek mellett a gyerekek
ilyenkor a szülők, rokonok is virágokkal – esetenként mókás csokrokkal –, lufikkal ajándékozzák
meg. Néhány éve azonban egyre
több helyen elterjed, hogy a diákok megállapodnak abban, hogy
mindössze egy szál virágot kérnek
a szülőktől, a ballagási csokorra
szánt pénzt pedig összegyűjtik, és jótékony célra utalják át.
Kevesen tudják, de a ballagás az
1950-es években majdnem a politika áldozata lett, az akkori vezetésnek
ugyanis nem tetszett, ezért megpróbálták betiltani. Szerencsére ez nem
sikerült, a szokás ma is él, sőt, ma már
nemcsak a középiskolákban, hanem az
általános iskolákban és az óvodákban,
de sok helyen még a bölcsődékben is
rendeznek ballagást.
K.J.

kultúra
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Pécsi Ildikó – Keleti Éva szemével
Feketén-fehéren
Május 21-én ünnepelte volna 81. születésnapját Pécsi Ildikó, Kossuth- és
Jászai-díjas színésznő, Gödöllő város
díszpolgára, aki a múlt év decemberében távozott közülünk. Ezen a napon
különleges kiállítás nyílt a Művészetek Házában, ahol Keleti Éva
Kossuth- és Balázs Béla-díjas
fotóművész fotóival emlékeztek
meg róla.
Az L. Péterfi Csaba által megálmodott kiállítás megnyitóján
az ötletgazda mellett dr. Gémesi György polgármester mondott

nő barátai és
kollégái
is
megtisztelték
jelenlétükkel,
így
Pálos
Zsuzsa szín-

tási igazolvánnyal
– a MUZA nyitvatartási
idejében
ingyenesen tekinthetik meg az érdeklődők.
(A megnyitóról készült felvétel a GodolloNetTv Facebook-oldalán és Gödöllő város Facebook-oldalán megte-

köszöntőt, majd Keleti Éva osztotta
meg emlékeit a szép számmal érkezett
érdeklődővel. A 89 éves fotóművész
visszaemlékezésében úgy fogalmazott:
„Ildikó maga volt a megtestesült jóság.
… Számtalan színművész köszönheti
neki, hogy színész lett belőle.”
A megnyitót Pécsi Ildikó fia, Szűcs
Csaba és családja, valamint a színész-

művész és Sommer Katalin sminkmester.
A kiállítást szeptember végéig a járványügyi szabályok betartásával – ol-

eső szombaton délutántól az éjszakába nyúlóan koncertekkel,
tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi
programokkal,
valamint
számos meglepetéssel várják az érdeklődőket.
A részletes programokról a
napokban születik meg a végleges döntés, de az már most
Június 26-án ismét kabiztos, hogy a Levendula Galérilandra hív minden érdeklődőt a ában Bányai Gizella és DercsényMúzeumok Éjszakája. A program- iné Horváth Gabriella alkotásaiból
sorozathoz városunk kulturális in- nyílik kiállítás, a múzeum udvarán
tézményei is csatlakoznak.
„mesés” programok várják a gyeA városi múzeum, a könyvtár, rekeket, a könyvtárban pedig töba GIM-ház, a Levendula Galé- bek között tűz- és fényzsonglőrök,
ria és a Gödöllői Királyi Kastély koncertek és szabadulós játékok
valamennyi korosztály számára nyújtanak majd kellemes időtölizgalmas programokkal készül. A tést.
KJ
Szent Iván napjához legközelebb

ISMÉT:

kinthető. A rendezvényről több fotó a
szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon)
Fotók: Tatár Attila

közkívánatra:
Sok jelzés érkezett szerkesztőségünkbe, hogy olvasóink hiányolják a Gödöllői
Magazint, ami a pandémia
miatt utoljára egy éve került
a postaládákba. Úgy gondoltuk, egy év után ismét
jelentkezünk, amivel azt ünnepeljük meg, hogy életünk
– ha lassan is, de – visszatér
a rendes mederbe.
A Gödöllői Magazinban ez alkalommal városi évfordulókhoz kapcsolódó írásokkal találkozhatnak.
Kalandozunk a szecesszió világában Gödöllőn és
külföldön, szó lesz egykori hazai és mai külföldi uralkodókról, valamint interjúkat olvashatnak ismert és
köztiszteletben álló gödöllőiekkel. Mindezek mellett
gasztronómiai kalandok is várnak az olvasókra, de a
városunkra jellemző „virágos” „zöld” és „kertbarát”
fogalmakat is több szempontból járjuk körül.
A lap június második felében kerül a postaládákba.

2021. június 1.
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Hittel és tudománnyal
Dr. Csókay András idegsebész
nevét nem csak
hazánkban
ismerik, a koponyájuknál összenőtt bangladesi
sziámi
ikrek
szétválasztása
óta világszerte
elismert
szaktekintélynek
számít.
Egyes
vélemények
szerint ő hazánk
legnépszerűbb
orvosa, aki nem csak páratlan
tudásával, hanem erős hitével
is felhívta magára a figyelmet. A
Marti Zoltán által vele készített
interjúkötet egyszerre mutatja
be Csókay András életútját, családjának történetét és tesz tanúbizonyságot Isten mellett.
A különleges életút az ő esetében igencsak göröngyös, s ez
épp úgy vonatkozik nagyszüleire, mint rá - tragédiákkal végig
kísért, valóban filmbe illő törté-

net bontakozik ki
az olvasó előtt.
A
könyvben
Csókay doktor felesége is megszólal, általa még mélyebb betekintés
nyílik
életükbe,
sok megpróbáltatást megélt és túlélt szerelmükbe.
Megismerhetjük a gyarló embert, az édesapát, a missziós
orvost, és a tanúságtévő hívő
embert, aki néhány éve Máriabesnyőn a Mladyfesten is megosztotta gondolatait a hívekkel.
A könyvből megtudhatjuk azt is,
milyen utat járt be, milyen megrendítő találkozásai voltak Istennel, és hogyan élte meg ő és
környezete ezek hatásait.
(Marti Zoltán: Istennel a műtőben)

születésnapi kiállítás a levendulában
A 70. születésnapját ünneplő Fábián Dénes
Zoltán festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás
a Levendula Galériában. A tárlaton a legújabb,
2021. február és április között készült festményeiből válogatott összeállítást láthatja a nagyközönség. A megnyitón dr. Gémesi György
polgármester köszöntötte a művészt, majd
Galambos Ádám evangélikus teológus nyitotta
meg a kiállítást.
Fábián Dénes Zoltán 1957-ben még kisgyermekként került Gödöllőre, ahol ma több művészeti csoport tagja, művésztanárként végzett tevékenységét
Körösfői Emlékplakettel ismerték el.
1976-tól 2013-ig a Képzőés Iparművészeti Szakközépiskola művésztanára,
a „Kisképző” Örökös Tagja.
(Több fotóval a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon)

kultúra
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Mese a falakon

Kalandra hívnak a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központban látható kiállítás képei. Pontosabban a
mesék világába csábítanak
kicsiket és nagyokat egyaránt Máray Mariann képkönyv illusztrációi.
Ezek a képek önmagukban, szöveg nélkül jelentik a
mesét, melyben nappali és
éjszakai állatok barátsága,
története elevenedik meg.
Hogy azután a történetet,

hogyan öntik szóba a könyvet lapozgató, mesélő szülők... az már rajtuk múlik.
Máray Mariann illusztrációi
már több kiadónál is megjelentek.Két éve több képét
is beválogatták a Bolognai
Gyermekkönyvvásár kiállítási anyagába, s azóta újabb
nemzetközi sikereket is magáénak tudhat.
A kiállítás június 30-ig tekinthető meg az InfoTérben.
KJ

természet és geometria
Hosszú kényszerszünet után, ismét kiállítás köszönti a látogatókat a
GIM-házban, ahol május 29-én Bajkó
Dániel festőművész alkotásaiból nyílt

kiállítás. A képeken
tanúi lehetünk a
természeti elemek,
a geometria és a
digiatlizáció találkozásának és a terek játékának.
A megnyitón dr. Gémesi
György polgármester mondott köszönőt, majd Tayler
Patrick képzőművész, művészeti író nyitotta meg a kiállítást.

Közreműködött
Győrffy Ákos, József
Attila-díjas
költő, aki egyedi
hangtájkép felépítésével és felolvasással reflektál a kiállított művekre, melyben a zene a vers és természeti elemek
találkoztak.
A kiállítás kurátora Hidasi Zsófia
textilművész, a Gödöllői Iparművészeti
Műhely művészeti vezetője. (Több fotóval a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon)

2021. június 1.

kultúra

gödöllői Szolgálat 13

Operett keretében tér vissza
Gödöllőre Erzsébet királyné
Különleges előadás helyszíne lesz június 12-én és 13-án a Gödöllői Királyi
Kastély, ahová Huszka Jenő Sissi – A
magyar királyné című operettjében vis�szatért Erzsébet királyné. Az előadást a
budapesti premiert megelőzően itt láthatja először a közönség.
Huszka Jenő operettje egy humorral
átszőtt szerelmi legenda, amely gróf
Andrássy Gyula, az Osztrák-Magyar
Monarchia későbbi külügyminisztere
és Erzsébet királyné (Sissi) beteljesületlen szerelméről szól, ugyanakkor igazi,
nemzeti érzelmeket erősítő darab.
Az előadásban a gyönyörű dallamok
mellett szerelmes versek, sőt Petőfi
Sándor két költeménye, a „Szeptember
végén”, a „Szabadság, szerelem”,is elhangzik.
A főbb szerepekben olyan neves színészeket láthat majd a közönség, mint
Denk Viktória, Oszvald Marika, Peller
Károly, Szendy Szilvi és Árvai Dániel,
az előadást Kerényi Miklós Gábor, Kero
rendezi.
– Andrássy Gyulát a Monarchia Operett fiatal bonvivánja, Árvai Dániel alakítja, aki a szerepről úgy nyilatkozott: „A
darab folyamán, ahogy az életében is,

Petőfi hatására két dolog
motiválja: „Szabadságszerelem, e kettő kell nekem!”
Mindkettőt egyedi módon
próbálja elérni úgy, hogy
senki ne mondja meg, mit
tegyen, vagy mit ne. Így
nemcsak
Magyarország
szabadságáért küzd, hanem azért is, hogy életét ne
a szabályok, hanem a saját
akarata vezesse. Elárulom,
ebben egész jól rám talált a
szerep.”
A magyar operett nagyasszonya, Oszvald Marika
Waldeck grófnőként lép
színpadra az előadásban,
amit igazi kihívásnak tart.
„Az operett irodalomban
nagyon kevés idős szerep
van, ez most olyan, ami teljesen az én koromnak megfelelő. Nagy találkozás ez nekem ezzel
a csodálatos operettel, hiszen a pályám
során rengeteg Huszka operettben játszottam, ezt kivéve” – nyilatkozta.
A Sissi operettett a gödöllői bemutatót követően augusztus 15-én, a Vá-

rosmajori Szabadtéri Színpadon láthatja a közönség, majd egy erdélyi turné
után ősszel egy magyarországi körútra
indul vele a Monarchia Operett társulata.
BD

Beküldési határidő:
2021. június 15.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Kárpáthy László, Árvai Béláné
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Villányi József, Körmendi István
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte:
Bodnár György
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Vincze Istvánné, Zsigmondovics Zita
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Nagypál Anita, Flórika Béláné
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!
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környezetünk

EGY OLASZORSZÁGI, OLVADÓ
GLECCSERRE ÉPÜLT ÉTTEREM
LASSAN ÁTKERÜL SVÁJCBA

klímaváltozás
és furcsa következményei...

2021. június 1.
Az Olaszország és Svájc közötti határvonalat
képező gleccser egyre gyorsabban veszít a tömegéből és ezzel visszahúzódik Svájc felé. Bár
a két ország 2009-ben megállapodott abban,
hogy engedélyezik a határ mozgását a gleccser
olvadását figyelembe véve, de az olasz oldalon
nyitott étterem tulajdonosa nemrég kijelentette,
hogy addig olasz marad az étterem, amíg ténylegesen meg nem mozdul.
A Rifugio Guide del Cervino bár és étterem
a Plateau Rosa tetején, az olasz Alpok egyik
gleccservonulatán áll. Pontosabban csak állt,
egészen addig, míg az éghajlatváltozás következtében el nem indult Svájc felé. És a gleccser
egyre jobban olvad.
Amikor a Rifugio 1984-ben megépült, még
határozottan az olasz oldalon várta az átfázott vendégeket. A nagy 2003-as hőhullám
óta viszont, a gleccservonulat amire épült,
hozzávetőlegesen 10 százalékot vesztett a
tömegéből, és Svájc irányába húzza az épületet.
Ha a határátlépés tényleg megtörténik, akkor
a tulajdonosnak elég sok változtatást kell majd
eszközölnie az épületen. Részben alakítania
kell majd a konyháján, illetve az olasz szabvány
szerinti konnektorokat ki kell majd cseréltetnie,
mert azokban nem használhatók a svájci csatlakozók. De ahogy jelezte, a legszomorúbb inkább
csak a tudat, hogy olasz étterme szépen lassan
Svájcba vándorol.
Forrás: travelo.hu

Terjedőben a nutria Magyarországon
Hét kölykét szoptató nutria
nőstényt figyeltek meg a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
munkatársai
Zala megye nyugati peremén, a szlovén határ mellett
elterülő Hetésben.
A Dél-Amerikában őshonos rágcsálót értékes prémje miatt telepítették Európába. A szőrmetelepekről
megszökött példányok önfenntartó populációkat hoztak
létre a vizes élőhelyek mentén. Elsősorban állóvizeket,
mocsarakat, nádasokat részesít előnyben, de vízfolyások mentén is megtelepedhet.
A megtelepedett nutriák a
vízfolyások töltésébe ásott
üregekkel, és a szántóföldi
növények
fogyasztásával
okozhatnak gazdasági kárt.
Az élőhelyek átalakításával
az őshonos élővilágra is negatív hatást gyakorolhatnak,
ugyanis nagy területen képe-

sek kipusztítani a nádast, és
más vízi növényzetet.
A mocsári hódnak, vagy
hódpatkánynak is nevezett
nutria az elmúlt néhány évben többször is megjelent a
Kerka-, és a
Mura-mentén. Elsősorban elpusztult
és legyengült
példányok
kerültek
itt
elő, melyek
feltételezhetően a téli
táplálékhiány
következtében hullottak
el. Az elmúlt
évek enyhe
telei azonban
kedveznek a
faj terjedésének.
A
nutria
szerepel
a
természetvé-

delmi világszövetség (IUCN)
által kiadott, a föld száz legkárosabb invazív faját bemutató listán. A faj szerepel
továbbá az Európai Unió
számára veszélyt jelentő

idegenhonos inváziós fajok
jegyzékén, így az ellene való
védekezés a hazai természetvédelem számára is fontos feladat.
Forrás: berek.hu
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kicsi kertek, hatalmas lehetőségek
Ahogy épülnek be a városok
utolsó szabad négyzetméterei, gombaként nőnek ki az
egyre kisebb kertekkel rendelkező kertek is. Ezen a héten nézzük meg, mit tudunk
kezdeni az igazán apró kertekkel, melyeket akár hiszik
akár nem, egy kicsit nehezebb fejben is megtervezni,
mint egy nagyobb területet,
ám elképesztő kerteket lehet
létrehozni és kell is, hogy a
lakásból kilépve is a természettel szembesüljünk.
Első és legfontosabb szempont, hogy a régi “mi, hol legyen a kertben” megszabott
elképzeléseket engedjük el!
A kertek az emberekért és
nem a növényekért vannak,
így sokszor némi vízfelülettel,
szobrokkal vagy jól elhelyezett kövekkel és világítással
is varázslatos teret tudunk
építeni. Apró területeknél ér-

demes lakótérként kezelni és
az
otthonunk
folytatásaként
kezelni a kertet, a tervezésnél is figyelembe véve ezt.
Amennyiben ki
tudjuk a lakást
egészíteni
a
kerttel a belső
tereknek javára válik a kertre
való kitekintés
és az épület
folytatását képezi, így nagyobb érzetet
is kelt bennünk
majd.
Hogyan tudjuk ezt elérni?
Nézzük meg a lakásunk
stílusát! Modern? Klasszikus,
esetleg ennek keveréke? Milyen színek az uralkodóak?

Mivel burkoltunk? Lehet-e
ugyanezzel a burkolattal kívül
is burkolni?
Amennyiben ezeket felírtuk, már egy lépéssel közelebb vagyunk ahhoz,
hogy kint ugyanezeket
az elemeket, színeket,
stílusokat
folytassuk,
így a belső teret elkezdjük kifelé húzni és máris
GÖDÖLLŐI ÁLLATKÓRHÁZ
növeljük a tér érzetét.
(Gödöllő, Szabadság út 21.a HÉV-fordulónál)
Egyszerűbben
fogalmazva belső és külső
ÁLLATPATIKA
stílust társítunk.
A kicsi kertek építéHétvégén is nyitva tartó ügyelet
sének művészete abban rejlik, hogy a kert
Tel: 06-30-943-9898
valamennyi elemét (
ebbe bele lehet venni
a falakat, lépcsőket,
Hétvégi ügyeletünk változott! Szombat 9-13 és vasárnap 15-19 óra
között fogadjuk a beteg állatokat
bármit, ami a térben
található), a teljes kon-

TURUL

Ariel
4 éves ivartalanított kislány. Egy igazi
tündér, imádja a simogatást, minden
embert, gyereket imád.

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

byron
5 éves ivaros kan. Nagyon barátságos, imádja az embereket. Csak
egyedüli kutyának vihető!

cepció részeként
kezeljük. Nagy
tűzfalak
vagy
zárt
kerítések
esetén például
remekül hozzájuk lehet alakítani a kertet, kifejezetten díszítő
elemként is gondolhatunk rájuk.
Természetesen
el kell már rögtön
a legelején döntenünk,
milyen
funkciót szánunk
a majdani kertünknek. Használni szeretnénk
vagy csak a látványt élvezni?
Nagyon fontos alapkérdés!
Ám bármely funkció közül választunk is, érdemes
az optikai térnövelőknek is
utána nézni, mint például a
kör alakban elhelyezett térkövek, burkolatok, boltívek,
bátrabbak esetében tükrök a
falon.
Összességében azt javaslom, hogy a kicsi kertek kivitelezésénél alaposan tervezzenek, olvassanak utána és
kérjék erre specializálódott
kertész segítségét, mert nem
egyszerű feladat, viszont
megdöbbentő látványban lehet majd részük.
Szép hetet Önöknek!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.hu

Keni
1,5 éves ivartalan fiú. Imádja a lánykutyusokat. Kinti, benti tartásra adjuk örökbe csak. Közepes testűtől
alacsonyabb.

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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Dorog, Fradi, Honvéd, olimpia...

Szűcs lajos gjödöllőn volt igazán otthon

társadalmi elnöke és Lakat T. Károly
sportújságíró mondott beszédet.

A szalagátvágás után
következett mérkőzések
kezdőrúgását a gyere-

keknél Szűcs Zsombor, Szűcs Lajos
unokája, a veteránoknál pedig Szűcs
Csaba végezte el.
A Ferencváros részéről Vincze József helyezett el koszorút. A rendez-

Fotók: Tatár Attila

(folytatás az 1. oldalról)
A Táncsics Mihály úti Szűcs Lajos
Sportcentrum névadóját kiállítás-megnyitóval és labdarúgó-mérkőzésekkel ünnepelték meg.
A tavaly elhunyt
olimpiai bajnok, világválogatott, a Ferencvárossal magyar
bajnok Szűcs Lajosról
elnevezett sportközpont ünnepélyes névadóján Szűcs Csaba,
Szűcs Lajos és Pécsi
Ildikó fia, dr. Gémesi
György polgármester, Szlahó Csaba,
a Pest Megyei Labdarúgó-szövetség

vényt megtisztelte jelenlétével Lipcsei
Péter, az FTC volt játékosa, valamint
Rab Tibor (FTC) és Rab Péter (MTK)
is, akik gödöllői születésűként lettek
egykor kiváló NB I-es játékosok.
TA

Szép gödöllői sikerek a magyar kupában
CSELGÁNCS: Május 22-23-án, szombaton és vasárnap került sor három korcsoport Magyar Kupa
küzdelmeire a győri Olimpiai Sportparkban, a versenyen összesen több mint ötszáz judoka lépett
tatamira.
Szombaton a diák A- és B korcsoport küzdelmein
ötvenkilenc egyesület kétszázhatvan versenyzője
vett részt. Itt a gödöllői fiatalok az előkelő negyedik
helyen végeztek. Vasárnap a serdülő Magyar Kupán pedig hatvannégy klub kétszázötvenkét judósa szerepelt.
Gödöllői Judo Klub
Eredmények:
1. hely: Ivacs Máté
1. hely: Majercsik Márk
2. hely: Baráth Gergely

3. hely: Jéga-Szabó
Andor
3. hely: Krakóczki Máté
5. hely: Telek Noel
5. hely Kálmán Bálint
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mészáros eszter
európa-bajnok!

SPORTLÖVÉSZET: A már
olimpiai kvótás Mészáros
Eszter aranyérmet nyert az
Eszéken zajló sportlövő Európa-bajnokságon, a junior
puskások 3×40 lövéses ös�szetett számában.
A GEAC kiválósága 1164
kört teljesített az alapversenyben, a döntőbe így harmadikként jutott be.
A fináléban a versenyzőknek háromszor 15 lövést
kellett teljesíteniük, a térdelő
pozíció után Mészáros második volt, fekvő testhelyzet
után pedig az élre került. Az
álló pozíciós lövészetben a
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gödöllői sportoló spanyol ellenfele átvette a vezetést, és
az utolsó öt lövés előtt nyolctizedes előnyre tett szert. A
19 éves gödöllői a hajrában
azonban jobban koncentrált,
a 44. lövés után visszavette a vezetést, a rivális pedig
hibázott, így a magyar lövő
458,6 körös egyéni csúc�csal aranyérmes lett. Eszter
négy érmet nyert az Eb-n,
Szucsák László tanítványa
egy-egy arany- és ezüstérem
mellett, két bronzot szerzett.
Fotó: facebook.com/hungarianshootingfederation
MTI/Gödöllői Szolgálat

bronzérmes a grc
junior csapata

RÖPLABDA: Május 2830. között rendezték meg
az U21-es női röplabdázók
hatos döntőjét Újpesten. A
Gödööllői RC az UTE és
a Budaörsi DSE-Emericus
csapatával került egy csoportba. A gödöllői lányok a
csoportból a második helyen jutottak tovább a negyeddöntőbe, ahol a Vasast
verték 3:1-re, így jöhetett a
Békéscsaba elleni elődöntő.
A döntőbe végül négyszettes
küzdelem után a Békés me-

gyeiek jutottak. A bronzérmet
a gödöllői lányok akarták jobban, akik két szoros játszmában, a kettő között pedig egy
nagyon simában győzték le
az MCM Diamant Kaposvárt.
Fotó: facebook.com/Godolloi-Roplabda-Club
JÁ
Eredmény:
A 3. helyért:
Gödöllői RC – 1. MCM-Diamant RÖAK 3:0 (23, 8, 22)

irány az országos bajnokság!
RITMIKUS GIMNASZTIKA:
Május 7-9-i hétvégén rendezték meg a ritmikus gimnasztika vidékbajnokságot. A háromnapos selejtezőt – amiről
az országos bajnokságra lehetett továbbjutni – Somogyjádon rendezte meg a Magyar
Ritmikus Gimnasztika Szövetség. Bár a korlátozásokat
már enyhítették, a verseny
zártkörűen zajlott. Tizenkilenc
egyesület közel 300 versenyzője vett részt a selejtezőn.
A gödöllői KTC-Vuelta Sportegyesület csaknem minden
indulója továbbjutott az országos bajnokságra.
Az eseményt a versenysport kategóriában, I., II. és
III. osztályban rendezték meg
a legkisebbektől, a legna-

gyobbakig. A gödöllői ritmikus
gimnasztika egyesület 30 versenyzőt nevezett. Nagy siker,
hogy felnőtt korosztályban 8
egyéni versenyzője is van,
köztük Csaba Luca automatikusan kvalifikálta magát az
I. osztályban. A legkisebbek
közt (2013) Térmeg Petra
nyújtott kiemelkedő eredményt, kisgyermek kategóriában a 6. helyen jutott tovább.
A II. osztály felnőtt kategóriájában két csapatot indított az
egyesület.
Az egyik csapat a 2. helyen
végzett: Csaba Emese 8.,
Csaba Lilla 5., Eisenkrammer
Nóra 13., Szabados Ágnes
15. egyéni helyezésével.
A másik csapat 8. helyen
végzett: Kiss Míra 21., Molnár

Sophie 19., Tikk Hanna 24.
II. osztály junior csapat 2.
hely: Barbieri Glória 11., Dobos Johanna 8., Kocsis Virág
14., Szász Lilla 7., T. Kovács
Ágnes 6. (képünkön)
III. osztály junior: Palásti
Réka 3., Kruppa Kincső 8.
I. osztály serdülő: Bartha
Boglárka 2.
II. osztály serdülő csapat, 2.
hely: Berka Léna 8., Komáro-

mi Nóra 5., Kováts Vivien 7.,
Nánási Krisztina 4.
III. osztály serdülő csapat,
7. hely: Barbieri Liána 6., Kovács Flóra 4., Pethő Zsófia 8.,
Tóth Boglárka 5.
II. osztály gyermek csapat,
2. hely: Gazsik Emese 10.,
Hegyi Zita 25., Kovács Emma
9., Polyóka Hella 3., T. Kovács
Katalin 2., Varga Petra 7.
Fibecz Alexandra
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Előzetes
a Gödöllő NetTV
programjából

A Gödöllő NetTV folyamatosan tájékoztatja önöket a gödöllői eseményekről, tudnivalókról. Bepillanthatnak többek
között abba a kiállításba, amely Bajkó Dániel festőművész
alkotásaiból nyílt a GIM-házban, megtudhatják, mivel várja
az érdeklődőket a Gödöllői Erdészeti Arborétumban megnyílt kisvasút-múzeum, és megcsodálhatják a DUFLEX
ifjúsági fotópályázatának nyertes alkotásait is.
A heti hírösszefoglaló hiteles tájékoztatást ad a legfrissebb, aktuális tudnivalókról, a 30 perc című közéleti műsorunkban pedig a Blaháért Egyesület vezetőjével, Lőrincz
Károllyal láthatnak beszélgetést.
A műsorokat a GodolloNetTv Facebook-odalán kísérhetik figyelemmel.
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GYÁSZ
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a Lottózó volt
vezetője, KOZÁK LÁSZLÓ
elhunyt. Temetése a gödöllői református temetőben lesz 2021. június
14-én, 13 órakor. Kérjük
a búcsúzókat, hogy kegyeletüket egy szál fehér
virággal róják le.
A gyászoló Kozák család.
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lan eladó! 70 m2-es ház
két szoba, konyha, fürdő,
étkező, a másik 40 m2-es
házban két szoba előtér
található. Iár: 49.5MFt!
Tel: 06-20-539-1988
+ Gödöllőn, az Egyetem
téren II. emeleti, 70 m2-es
felújított 3 szobás lakás
eladó! Irányár: 43,5 MFt
Tel: 06-20/772-2426

+ Gödöllő központjában
1,5 szobás 43nm-es földszinti lakás eladó! Irányár
INGATLAN
27.9 MFt. Tel: 06-20/772+ Készpénzes ügyfelem- 2426
nek keresek földszinti
+ Gödöllő jól megközelítvagy első emeleti, min.
hető részén 4472 m2-es
1.5 szobás, lehetőleg erszántó eladó! Ár: 5 M Ft.
kélyes lakást! Tel: 06-20Tel: 06-20/772-2426
539-1988
+ Gödöllőn, a Királytele+ Központban 72 m2-es 2
pen 1440 m2-es építési
szintes ikerházi lakás n+2
telek eladó: Ár: 30,5 M Ft.
tetőtéri szobával, 100 m2Tel: 06-20/772-2426
es szuterénnel eladó! 41,9
+ Balatonalmádiban 206
MFt Tel: 06-20-539-1988
nm-es tiszta, rendes, erké+ Újépítésű CSOK-képes
lyes sorházi lakás eladó,
ikerházi lakások, magas
apartmannak átalakíthaműszaki
tartalommal,
tó. Iár: 56,5 M Ft. Tel: 062021.év végi átadással
20-992-7066
leköthetőek!! Tel: 06-20+ Aszódon a Falujárók út539-1988
ján 3.emeleti, 52 nm-es la+ Szent János utcában,
kás eladó. Iár: 21 M Ft. tel:
szigetelt házban lévő,
06-30-928-5272
ELSŐ emeleti lakás erkél�lyel, átlagos állapotban el- + Gödöllőn a belvárosban
adó! Irányár: 30.9MFt! Tel: 2. emeleti, 2 szobás, gyönyörűen felújított lakás
06-20-539-1988
nagy konyhával, nagyon
+ Blahán, 629 m2-es telszép kilátással 35,5 milliken két házból álló ingatóért eladó. Karnyújtásnyi-
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ra iskola, orvos, üzletek,
közlekedés. Tel: 06-30435-8929
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Villany a telken. Iár: 25 M
Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn egy 44
+ Gödöllőn, a Fenyves ré- nm-es, palotakerti átalaszen 100 nm alapterületű kított, felújított öröklakás
nappali + 3 szobás alápin- 26,9 M Ft-ért. 0620-919cézett családi ház 1000 4870
nm rendezett kerttel sok
hasznos és kultúrnövén�nyel, önálló garázzsal, ALBÉRLET, KIADÓ
alatta borpincével, előtte + Gödöllőn kertes házban
két jármű részére fedett hosszútávra kiadó egy búújszerű kocsibeállóval el- torozott, gázfűtéses szoadó. Egy új vegyes tüze- ba-konyha fürdőszobával,
lésű és egy gáz konden- külön bejárattal, külön gázációs vízmelegítő, fűtő zórával. 100.000 Ft/hó+kazán. Új nyílászárók kívül rezsi, + egyhavi kaució.
belül, új burkolat. Új elekt- 06-30-581-3827
romos kapu. Ingatlanköz+ Központhoz közel a
vetítők kíméljenek! Iár:
Szent János utcában
75,9 MFt. 06-30-519-1137
1.em. 2 szobás erkélyes,
+ Gödöllői lakásom el- felújított lakás bútorozotcserélném gödöllői ker- tan kiadó. Érdeklődni: 06tes házra, vagy eladnám. 70-255-7978
2.emeleti, téglából épült, 2
+ 60 nm-es, bútorozott laszobás, konvektoros fűtékás kiadó 120.000 Ft/ hó
sű, jó állapotú, tehermen+ 1 havi kaucióért. 06-20tes, erkélyes, központhoz
281-3830
közeli (a ház csak 2 emeletes). Ár: 29,7 MFt. Érd: + Gödöllőn a központban
2 szobás, bútorozott la06-70-620-4102
kás kiadó. 120.000 Ft/
+ LAKÁST KERESEK Göhó+rezsi+kéthavi kaució
döllőn, lehetőleg 1 emeés kiköltözési nyilatkozat
leti erkélyes, téglaépítésű,
szükséges.
06-70-228min.1,5 szobásat max. 23
4917
millió Ft-ig. Tel: 06-70+ Kiadó Gödöllő központ261-3437 (este hívható)
jában busz, HÉV megálló+ Eladó Gödöllőn a kertvától 5 percre 1+félszobás,
rosban egy téglából épült
2.emeleti,
bútorozott,
nappali +3 szobás, 2szingázkonvektoros
lakás.
tes családi ház garázzsal,
100.000 Ft/hó + rezsi + 2
680 nm-es telekkel. Iár 55
havi kaució. 06-70-361M Ft.
6282
+ Eladó Gödöllőn a Feny+ Albérlet kiadó Gödöllőn.
vesben egy 600 nm-es
0620-226-3007
építési telek. I.á.: 14,5 MFt
+ Gödöllőn közvetlen a
0620-919-4870
kastély mellett 1 szobás,
+ Eladó Gödöllőn egy zártétkezős, összkomfortos
kerti 5791 nm-es ingatlan,
lakás kiadó. (Kertkapcsoművelési ágból kivonva, 2
latos, nagyon kellemes
utcára néző ásott kúttal.

környezetben.) Illetve egy
120 nm-es, felújított 2 zuhanyzós szuterén szolgáltatás jellegű vállalkozásra, egyéb tevékenységre
szintén kiadó. 06-30-3077314

gött garázs hosszútávra
kiadó. 06-30-928-5272

ÁLLÁS

+ SZAKKÉPZETT FÉRFI
BETEGÁPOLÓT keresünk
+ Városközpontban 2 szo- Kerepesen nappali munbás bútorozatlan lakás ki- kára (reggel 8 órától este
adó, irodának is alkalmas. kb. 19 óráig) heti több alkalomra, hosszabb távon.
Tel: 06-70-615-1528
Érd: 06-30-577-9661

ÜZLET, IRODA,
GARÁZS
+ Gödöllőn, a Szabadság
téren lévő üzletsoron 2 db
üzlet kiadó július végétől.
Tel: 06-30-273-5283, 0630-733-0361
+ Gödöllőn, a Kazinczy
soron, a buszmegálló mö-

+ Munkaidő pótlékkal
műanyag feldolgozó gödöllői kft. felvesz BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT,
S Z E R S ZÁ M KÉ S Z Í TŐT,
FORGÁCSOLÓT, KARBANTARTÓT és FRÖCCSÖNTŐ
GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat is szívesen fogadunk. Érd: 06-20-9423112, www.plastexpress.hu
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+ A Gödöllői Kastélykert
Óvoda, határozott időre,
óvodapedagógust keres.
Érdeklődni:
Gambárné
Szántai Ildikónál a 0620-917-3322-es telefonszámon vagy e-mailben:
martinovicsovoda@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS
+ Edzőt keresünk a
Málnárium női fitnesz
klubba.
Szakirányú
végzettség
szükséges. Gépkocsi és jogosítvány előnyt jelent.
Kérjük, hogy jelentkezésed előtt tájékozódj
a Málnárium edzésprogramról a honlapunkról: www.malnarium.hu.
Jelentkezés
részletes önéletrajzzal: malnarium@malnarium.hu
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Nyelviskolában! Ugyanitt
egyéni és kiscsoportos
nyelvtanfolyamok kedvezményes díjon. Érdeklődni:
I.L.I. Kft., 20/543-1775,
20/556-2653, info@ili.hu
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! Fakivágás,
sövényvágás, bozótirtás,
fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés,
gyepfelújítás,
vegyszeres
gyomirtás.
Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés.
Metszés.
Ágak, levelek elszállítása.
Ereszcsatorna tisztítás.
Kerttakarítás.
Kerítésfestés. Gépi permetezés.
Kerti tavak tisztítása. Talajfúrás. 06-30-747-6090

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal,
tolmácsokkal! Kedvezményes,
áfamentes díjak. I.L.I. Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 06-20-5562653,
06-20-543-1775,
e-mail: info@ili.hu, ili.go+ KÖNYVELÉS, cégalapídollo@gmail.com
+ Language Cert akkre- tás, munkabérszámfejtés,
ditált, nemzetközileg el- tanácsadás. Irodák: Göismert, egynyelvű nyelv- döllő, Szada. Tel: 30/59230/508-1380,
vizsga Gödöllőn az I.L.I. 1856,
28/784-752
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hoz megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel:
06-30-333-9201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS
NÉLKÜL. Tóth Tamás
06-70-5025620
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások
csőtörések megszüntetése. Vécék
tartályok csapok
szifonok cseréje.
Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS.
06-20-491-5089
+
REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Új redőny azonnal
megrendelhető! Péter úr, 06-20-3685888

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek,
vízvezetékek
felújítása.
CIRKÓK,
GÁZKÉ S Z Ü LÉK E K ,
KONVEKTOROK karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 06-209527-289, 06-28-476229
+
SZÁMÍTÓGÉPES
problémája van? Hívjon bizalommal, ház-

+ Méhrajok befogását vállalom! Liptói Ferenc 0670-773-6053

+ Tetőfedő, ács, bádogos
munkák, javítások, eresz+ Azonnali kezdéssel deszka festés, fakivágás, vivállalok HÁZÉPÍTÉST akolor. Érd: 06-30-7513-354
teljes kivitelezéssel,
+ KERÍTÉSEK készítése és
KŐMŰVES MUNKÁT,
SZERELÉSE! Drót, fa, fém
BURKOLÁST,
VÍZkerítések készítése. Kész
SZERELÉST, TETŐkerítésrendszerek felálJAVÍTÁST! Tel: 06lítása. Kerítés lécek cse70-361-9679
réje. Régi kerítések BON+ TETŐFEDÉS Régi és új te- TÁSÁT VÁLLALJUK. Tel:
tők javítása, tetőszerkezeti 06-20-9463-409
munkák, tetőfedés, ács+ HEGESZTÉSI MUNKÁK!
munka, bádogos munka,
Kerítések, korlátok fémereszcsatorna, Lindab teszerkezetének elkészítétőfedés, lécezés, fóliázás,
sét vállaljuk. Nyíló kapuk
ereszdeszkák, madárdeszgyártása és cseréje. Tel:
kák festése, palajavítá06-20-9463-409
sok, kúpcserép lekenése,
leszögelése.
Bármilyen
kisebb javításokat is válla- EGÉSZSÉG,
lok. Nyugdíjasoknak 10% TESTÁPOLÁS
kedvezmény! Érdeklődni:
+ PEDIKŰR! Aszód, Gödöl06-30-526-8532
lő és környékén. Gyógy,
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esztétikai, illetve szike
mentes pedikűr! Kérésre
házhoz megyek! Belami
Szépségkuckó Gödöllő,
Köztársaság út 37. Bejelentkezés 06204524477

OKTATÁS
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mes pedagógus vagyok.
Várom kedves tanítványaimat, két gyerek egyszerre
is jöhet, ha barátok. 0620-356-0621

TÁRSKERESŐ

UTAZÁS
+ A megszokott magas
színvonalon szervezünk
kirándulást a Haris irodával 2021-ben. Június 18án Tisza-tó és Hortobágy
(9500 Ft), július 1-jén Irány
a Balaton – levendula
(9900 Ft), augusztus 4-én
Varázslatos VEND vidék
(12.900.-Ft). Mindhárom
alkalommal az autóbusz
Gödöllőről indul és ide is
érkezik. Jelentkezés: 0630-311-1422
Ondrikné,
06-30-268-5596 Tóthné
Anci. Befizetés: 2021 június 10-én, 14-16 h között
a Műv-házban. Várjuk jelentkezéseteket mielőbb.

+ Egyedülálló 58 éves
+ Ami kimaradt az on- technikus férfi keresi
line oktatásból, mindig hozzáillő párját tartós
reményében
hiányozni fog. Vállalok kapcsolat
matematika, szövegértő lehetőleg Gödöllő és körolvasást,
nyelvtanítást. nyékéről. Ha szereted a
Felsősöknél: témák sze- kultúrát, kertészkedést,
rinti pótlást és FELVÉTE- utazást, kirándulást, hívLIRE FELKÉSZÍTÉST. Al- jál: 06-20-428-4545
sósoknál: begyakoroljuk + 61 éves férfi, korban
a szorzótáblát, elolvassuk hozzáillő párját keresi
a nyári könyvet, íráskész- hosszútávú
kapcsolat
séget alapozunk. 25 éves reményében. Tel: 06-20tapasztalattal, referenci- 618-3011
ákkal rendelkező, türelADÁS–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,
70/603-7642
+ Cseresznye és
meggyfélék, szilvák
és barackfélék előrendelhetők.
UNIBOND BT. Gödöllő,
Kőrösi Cs.S. u. 33.
Tel: 06-28-432-941,
06-30-406-5898

+ Ötdarabos koloniál
szekrénysor 80.000 Ft,
Neckermann
franciágy
beépített rádióval, fejtámasszal, éjjeli lámpával
együtt 50.000 Ft, 3 db piros komód darabja 1.000
Ft-ért eladó. Tel: 06-30435-8929

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden
típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink:
beszerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új
akciók. Gödöllő, Dózsa Gy.
út 50. (Temetővel szemben)
06-30-536-4300,
28/611-728 www.akkugodollo.hu

EGYÉB
+ Méhrajok befogását vállalom! Liptói Ferenc 0670-773-6053
+ MÉZET közvetlenül a
termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, virág-, hárs-, gesztenye-,
repce-, krém-, lépesméz, propolisz, virágpor
és dióbél kapható. 3 kg
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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Portás–karbantartó

kollégát keresünk
azonnali munkakezdéssel
– munkaidő napi 8 óra két műszakban
– bérezés a M.T. szerint
– elvárt végzettség: középiskola
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal e-mailben: igazgato@
godollo-tig.hu, vagy postai úton:
Gödöllői Török Ignác Gimnázium (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 12-14.)

hirdetés
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