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Szolgálat
Sissi visszatért

Fergeteges előadásokkal indult
újra városunk kulturális élete.
A Gödöllői Király Kastélyban két
estén át telt ház előtt mutatták
be a „Sissi – Erzsébet, a magyar
királyné” című operettet, amit
itt láthatott először a közönség.
A premierhez nem is találhattak
volna autentikusabb helyszínt,
mint Gödöllő, ahol a magyarok
szeretett királynéja oly szívesen
időzött. Huszka Jenő operettje
egy humorral átszőtt szerelmi
történet, gróf Andrássy Gyula,
az Osztrák-Magyar Monarchia
későbbi külügyminisztere és Erzsébet királyné (Sisi) beteljesületlen szerelméről szól. A darab
izgalmas karaktereit Denk Viktória, Oszvald Marika, Peller Károly, Szendy Szilvi és Árvai Dániel
keltették életre. A g ödöllői siker
után az előadást augusztusban
Budapesten láthatják.
(folytatás a 10. oldalon)
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30 perc című műsorunk vendége
Gödöllő város alpolgármestere
volt. Arról beszélgettünk, hogyan
vizsgázott a város a világjárvány
kezelését illetően, szóba került a
Tormay Károly Egészségügyi Központ és a július 1-jén életbe lépő
behajtási rendelet is.
– Nagyon nehéz időszakon vagyunk
túl, hogy látja, hogy vizsgázott a város a koronavírus-járvány kezelését
illetően?
– Jól vizsgázott a település. Az itt dolgozók mindent megtettek, ami erejükből
telett. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy
óvónők padokat festettek, a kulturális területeken dolgozók csekket fizettek be, a
könyvtár dolgozói gyógyszereket vásároltak. A call centerről és az egyebekről
ne is beszéljünk. Hajlamosak vagyunk
megfeledkezni ezekről az apróságokról,
de ezek nem apróságok, mert 230 embert láttak el hónapokon keresztül napi
szinten. Meghozta a kormány a döntést
a 70 éven felüliek ellátásáról, nagyon helyesen, de ennek a finanszírozását már
a településekre bízta. Összességében
nézve nagyon jól teljesített a város.
Az egészségügyi intézményünk és
a háziorvosi szolgálatunk is jól vizsgázott. Természetesen volna hova fejlődni,
például infrastruktúra terén vagy egyéb
szolgáltatások biztosításában. Ezért már
ki is dolgoztunk egy tervet, hogy melyek
azok a fejlesztések, amelyek előrelépést
jelentenének a Tormay Károly Egészségügyi Központnak és a háziorvosoknak.
– Számos változáson ment át az
egészügyi központ az elmúlt időszakban, ezek közül a legjelentősebb a betegirányítási rendszer kialakítása...
– A rendszer alapvetően arra szolgál,
hogy a regisztrációt követően a páciensek, a postához, bankhoz hasonlóan,
sorszámot húzva kapják a lehetőséget,
hogy melyik szakorvosi ellátáshoz haladjanak tovább. A korábbi, név szerint
szólítás, 2021-ben már nem volt elfogadható. Dr. Dunai György igazgató úr hathatós és irányító segítsége mellett, valamint az én támogatásommal alakult ki
az a rendszer, amely jelenleg is működik.
A fejlesztés ötletét dr. Gémesi György is
támogatta, a város saját forrásból valósította meg. Ez a rendszer sokkal többre
képes annál, minthogy csak sorszámokat adjon. A rendszernek köszönhetően

Bajkó Norbert
információt kaphatunk arról, hogy a betegek melyik településről jöttek, mik a
jellemző betegségek, egy-egy szakrendelés iránt mekkora az igény, hogy állnak
az előjegyzések. Ez az orvosok és az intézményvezetés számára a rendelések
megszervezését segíti, illetve meg lehet
határozni a fejlesztési irányokat.
– Milyenek az első visszajelzések az
orvosok, és a betegek részéről?
Nagyon vegyes, mert az adminisztráció egy része a recepcióról átkerült a
szakorvosi ellátásba. Van, ahol ez előny,
van, ahol hátrány. A rendszernek köszönhetően szabályozottan kerülnek a betegek az orvosok elé, mert standardizálva
van a vizsgálatok időintervalluma. Nyilván jövőre lesz kifinomultabb a rendszer,
amikor az első év mért adatai alapján finomítani lehet majd a standardizálást. Az
egész rendszernek egy célja van, hogy a
beteg minél hamarabb megkapja az ellátást. Ha időpontra érkezik valaki, akkor
ne kelljen órákat várnia a rendelőben.
– Korábban szó volt róla, hogy a
környező települések önkormányzatait is megpróbálják bevonni az intézmény finanszírozásába, mivel az ellátottak jelentős része nem Gödöllőről
érkezik. Hogy látja, partner lesz ebben
a többi önkormányzat?
– A környező települések ugyanúgy
megsínylették a koronavírus-járvány
okozta helyzetet, mint Gödöllő. Úgy gondolom, hogy ez az év már a sebek nyalogatásával fog eltelni. A következő évben,
a választások után, mikor lenyugodtak a
kedélyek, megpróbálunk újabb forrásokat szerezni a Tormay Károly Egészségügyi Központ fejlesztése számára.

– Közeledik július 1-je, ami nagyon
fontos dátum a szállítással foglalkozók számára, hiszen ekkortól kell bejelenteni az önkormányzathoz a 3,5
tonna össztömegű gépjárműveket. Ez
az első fázisa a behajtási rendeletnek.
Miért volt fontos megalkotni és bevezetni ezt a rendeletet?
– Arról van szó, hogy a kormány elvonta a gépjárműadót az önkormányzatoktól, ez Gödöllő esetében 120 millió
forintos bevételkiesést jelent. A behajtási
rendelet megalkotásával ennek az ös�szegnek egy részét szeretnénk pótolni. A
városban korábban már volt egy behajtási rendelet, de az nem volt igazságos,
ezért kellett egy újat alkotni. Megnéztem Budaörs, Cegléd, Csömör és még
sok más település behajtási rendeletét.
Ezeknek a településeknek a szabályaiból alkottuk meg a gödöllőit. A rendelet
minden 3,5 tonna feletti össztömegű teherjárműre vonatkozik. Ebben benne
vannak a városban szolgáltatást végző
járművek is, tehát a bevásárlóközpontok
árufeltöltő kamionjai, a városüzemeltetés
bérelt gépjárművei, az építkezésekhez
kapcsolódó járművek és a hulladékgazdálkodás járművei is. A katasztrófavédelem, a rendvédelmi szervek és a mentők
járműveire azonban nem vonatkozik a
rendelet. A díjszabást lépcsőzetesen
alakítottuk ki és függ a gépjármű össztömegétől, valamint attól, hogy egy napos,
heti, havi vagy éves engedélyt szeretne valaki igényelni. A rendelet azonban
kedvezményeket is tartalmaz. A gödöllői
telephellyel rendelkező cégek az éves
díjból 50 százalék kedvezményt kapnak.
Jaeger Ákos
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emlékezés
trianonra

A Gödöllői Királyi Kastély
mellett álló országzászlónál
és trianoni emlékműnél tartották a megemlékezést a
trianoni békediktátum aláírásáról ,és annak következményeiről június 4-én.
Elsőként Bárdy Péter Gödöllő alpolgármestere mondott beszédet, aki a nemzeti
összetartozás erősítésének
fontosságáról beszélt, s ki-

emelte azokat a gödöllői kezdeményezéseket,
szervezeteket, amelyek erre már
évtizedek óta nagy hangsúlyt
helyeznek.
Őt Puskás Péter, a Török
Ignác Gimnázium tanára követte, aki felidézte hogyan
hatott a lakosságra, a me-

nekülni kényszerültekre a
hazánkat sújtó döntés, majd
hogyan hatott Európára és
szült újabb viszályokat. Szólt
arról is, a döntés hogyan zárta
ma is érezhetően
korlátok közé az
anyaországban
maradottakat.
A
rendezvényen a
Csörgő Dió Trió
közreműködött,
ökumenikus áldást
Albert
Gábor
evangélikus
lelkész és Sivadó
János görög katolikus
parókus
mondott, majd a résztvevők
elhelyezték koszorúikat az
emlékműnél. Gödöllő önkormányzata nevében dr. Gémesi György polgármester,
Bajkó Norbert és Bárdy Péter
alpolgármesterek, valamint
dr. Kiss Árpád jegyző koszorúztak.			
J.

Elismerés a hajós iskola
igazgatójának
Apáczai Csere János-díjjal tüntették
ki Zmák Julianna Borbálát, a Hajós Alfréd Általános Iskola igazgatóját.
A rangos szakmai elismerés ünnepélyes díjátadóját a Vigadóban tartották. Zmák Júlia 20 esztendeje áll a
Hajós iskola élén, az újabb vezetői pályázaton azonban már nem indult.
Lapunknak úgy nyilatkozott, nagy
öröm számára az elismerés, s bár az
oklevélen az ő neve szerepel, emögött
egy kiváló csapat áll, a Hajós iskola
tanárai, akikkel együtt dolgoztak az elmúlt két évtizedben.		
KJ
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intézményvezetői
kinevezések
Az önkormányzat még áprilisban írt ki pályázatokat
a Gödöllői Óvoda és a Gödöllői Egyesített Palotakert
Bölcsőde vezetői tisztségére. A június elején meghozott döntés eredményeként
a Gödöllői Óvoda vezetőjének dr. Pappné Pintér Csillát
nevezték ki, megbízatása öt
évre szól, 2021. július 1-jétől
2026. június 30-ig.

A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde vezetésére Varga Gyöngyi kapott
megbízást, szintén ötéves
időtartamra, 2021. szeptember 1-jétől 2026. augusztus
31-ig.
bd

diákjutalmakat
osztott a rendőrség
Átadták annak a rajzpályázatnak a díjait, amit még a
múlt év novemberében írt ki
a Gödöllői Rendőrkapitányság. A gyerekektől „Rendőr
leszek, ha nagy
leszek”, valamint
„Állatvédelem
a rendőrségen”
témakörben várták a rajzokat,
maketteket.
A
felhívás
megmozgatta a
gyerekeket, akik
rengeteg
alkotást küldtek be.
Az ünnepélyes
díjátadóra június
8-án került sor,
amikor is a rendőrök kivonultak a legjobbaknak ítélt
Petőfi Sándor Általános Iskolába és az Erkel Ferenc
Általános Iskolába.
A két intézményben Bajkó
Norbert, Gödöllő alpolgármestere és Szigeti János
alezredes, a Gödöllői Rendőrkapitányság
vezetője

gratulált a nyerteseknek, és
adták át az ajándékokat.
A kategóriák első helyezettjeinek egy különleges
„utazásban” is részük lehet:

a szeptemberi tanévkezdéskor a rendőrség által felajánlott rendőrautóval mehetnek
majd iskolába.
(A díjazott gyerekek pontos névsora megtalálható a
szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon.)
(ny.f.)
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hol intézhetem?
Sokaknak okoz problémát, hová is forduljanak,
ha hivatalos ügyeiket kell
intézni. Sorozatunkban
ebben kívánunk segíteni.
A Polgármesteri Hivatal Adó és Ingatlangazdálkodási irodája a helyi hatáskörbe
tartozó adókkal kapcsolatos ügyek intézése mellett a hatósági bizonyítványok
kiadásával, valamint az ingatlangazdálkodással és az információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokkal foglalkozik.
Az Adó és Ingatlangazdálkodási Iroda ügyintézőinek
feladata az építményadó, telekadó, gépjárműadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, bírság,
késedelmi pótlék, egyéb befizetések, idegen bevételek
befizetésének könyvelése, túlfizetések átvezetése, kiutalása. Adószámlák felülvizsgálata. Kivetési iratok kezelése.
Előírások, törlések nyilvántartásba vétele. Számlaegyenleg értesítők és adófizetési kötelezettséget érintő speciális
helyben iktatott határozatok elkészítése. A köztartozásról

adóigazolást állítanak ki.
Itt intézik a
hatósági
bizonyítvány, pontosabban az adó- és
értékbizonyítvány
kiállítását is. Ezeket külön jogszabály
rendelkezése alapján ügyfél kérelmére,
vagy hatóság megkeresésére az ügyintéző
többek között hagyatéki ügyekben, végrehajtási ügyben, gyámügyben a helyszíni szemlét
követően készít el.
Értékbizonyítványra lehet szükség például, amikor egy halálesetet követően fel
kell értékelni egy ingatlant.
Adóbizonyítványra vállalkozóknak és magánszemélyeknek is szükségük lehet, például pályázatokon való
részvétel, vagy hitel elszámolás esetén, amikor igazolni
kell, hogy nincs adótartozása az önkormányzat felé.
(folytatjuk)

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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fürdő utca: 50.000 forint a balra kanyarodás

Két hónapja, hogy életbe lépett az új
forgalmi rend a vasúti felüljáró és a
Fürdő utca kereszteződésében. Eszerint a felüljáróról a Fürdő utca felé tilos
balra kanyarodni, és a Fürdő utcából kihajtóknak is tilos a balra kanyarodás. A

helyszínen a táblák egyértelműen
jelzik a kötelező
haladási irányt!
A szabályozást
az elmúlt hetekben
sokan figyelmen
kívül hagyták, ennek eredményeként már baleset
is történt a kereszteződésben.
A figyelmetlen
vezetők és a szabályt
figyelmen
kívül hagyók azonban rosszul járnak:
50.000 forint bírságot kap, aki a vasúti
felüljáró és a Fürdő utca csomópontjában szabálytalanul kanyarodik balra. A
rendőrség rendszeresen ellenőrzi ott

ha zavarja a szemét

az autósokat, valamint
mostantól
telepített kamera is figyeli a helyszínt.
A rendőrség
a felvételek
alapján is kiszabja a bírságot.
Ezek
az
összegek
nem a gödöllői, hanem
a központi
költségvetésbe kerülnek. A cél a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságának megőrzése.
(A)

útszentelés
Befejeződött
a
Takács
Menyhért út felújítása és a
Premontrei Szent Norbert
Iskolaközpont melletti parkoló építése. A Gödöllői Premontrei Apátság által megvalósított fejlesztés közel

204 millió forintba került. A megújult területeket június 10-én Balogh Péter Piusz O. Praem apát
szentelte fel.
k.

baleset az arborétumban
Múlt hét szombaton az arborétum területén az Erdei Vasútért Egyesület
által épített és üzemeltetett kisvasúton történt egy komoly baleset. Két személyre ráborult egy kisvasúti csille.
A katasztrófavédelem közleményében az olvasható, hogy felborult egy
vasúti csillekocsi szombaton délután Gödöllőn,
az Isaszegi úton. A kocsi
és a teherhordórésze különvált, egy ember alatta
maradt. A gödöllői és az
aszódi hivatásos tűzoltók rögzítették a felborult
szerelvényt, majd speciális tűzoltóeszközzel megemelték, az alatta lévő
embert kimentették, majd
ezt követően a kerekeire
állították a járművet.
Fotó: PMKI Gödöllő HTP

Beköszöntött a nyár, és a járványügyi szabályok
enyhülésével nem csak a kirándulók lepik el városunk zöld területeit, hanem az illegálisan lerakott
hulladék is.
Gödöllő egyes külterületeit kiemelten érinti ez a
probléma, amivel nem csak a környezetért felelősséget érző lakosok küzdenek, hanem a VÜSZI is.
A közterületre lerakott hulladék összegyűjtését
és elszállítását, bejelentés alapján a VÜSZI végzi.
Fontos azonban tudni, hogy mint minden munkának, ennek is megvan a menete.
A bejelentést a munkatársak rögzítik, majd az
ütemezésnek megfelelően kerül sor az adott terület megtisztítására, a hulladék elszállítására. Ez
esetenként akár több hetet is jelenthet - tudtuk
meg Domonkos Ernő igazgatótól, aki megkeresésünkre elmondta, minden egyes feladatcsoportot
ütemezetten végeznek.
Más a helyzet, ha az illegálisan lerakott hulladék
a városi szelektív hulladékgyűjtő szigeteken vagy
azok környékén van- ez szintén gyakori probléma.
Ezekben az esetekben a városunk hulladékkezelését végző Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. – Zöld Híd konzorcium ügyfélszolgálatán ( Gödöllő, Dózsa György út 69. tel:
(28) 561 200- as telefonon tehetnek bejelentést.
(j.)

6 gödöllői Szolgálat
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felhívás! ebösszeírás
Tisztelt Ebtartó!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
(Ávt.) 42/B. § rendelkezése alapján
az eb tartási helye szerint illetékes
önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a
veszettség elleni oltás járványvédelmi
vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal
ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebös�szeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus
nyilvántartást köteles vezetni, az állat
tulajdonosa, tartója és más személyek
jogainak, személyes biztonságának
és tulajdonának védelme, valamint
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az
ebösszeíráskor köteles a törvényben
előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
A 2018-2020. éveket felölelő 3 éves
időszakra vonatkozó 2021. évi ebös�szeírás céljából felhívom a Gödöllő
város közigazgatási területén tartott
négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, akik esetében az ebtartással kapcsolatosan a 2015-2017.
éveket felölelő időszakra vonatkozó
bejelentés óta változás történt (új,
még be nem jelentett egyed szerzése,
vétel, örökbefogadás, ajándék, saját
szaporulat, egyéb vagy márbejelentettegyed elhullásakapcsán) és az adatszolgáltatási kötelezettségüknek az
aktuális időszakban nem tettek eleget,
hogy az ,,Ebösszeíró adatlapot” vagy
az ,,Eb elhullás adatlapot” (továbbiakban: bejelentő adatlapok) kitölteni és
az alábbiakban megjelölt lehetőségek
egyikére azt 2021. június 30-ig eljuttatni szíveskedjenek!
A bejelentő adatlapok a kitöltési útmutatóval együtt beszerezhetőek:
– a Gödöllői Polgármesteri Hivatal
portáján (2100 Gödöllő, Dózsa György
út 69.) munkaidőben,
– a Gödöllői Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán (2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.) ügyfélfogadási időben (H
8:00-18:00 és Sze 8:00-16:30),
– illetve letölthetőek a https://www.
godollo.hu weblapról (elérési út: Városháza/Ügyintézés/Mérnöki
Iroda/
Formanyomtatványok).
A bejelentő adatlapot ebenként kell
kitölteni az oltási könyv alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon
lehet benyújtani:

• postai úton, postacím: Gödöllői
Polgármesteri Hivatal 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 6.
• elektronikusan az ebnyilvantartas@godollo.hu címre, illetve a https://
epapir.gov.hu/felületen keresztül Gödöllő Város Önkormányzatának címzetten megküldve aláírt, szkennelt dokumentum formájában;
• személyesen a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
(2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.) ügyfélfogadási időben (H 8:00-18:00 és Sze
8:00-16:30);
• Gödöllői Polgármesteri Hivatal portáján (2100 Gödöllő, Dózsa György út
69.) elhelyezett gyűjtőládába.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi
bírságot vonhat maga után!
A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.
31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 150.000 Ft.
Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
• a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B
§ (10) bekezdése értelmében 2013.
január 1. napjától a négyhónaposnál
idősebb eb csaktranszponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható! Ezért
kérem, amennyiben a jogszabályban
meghatározott kötelezettségének még
nem tett eleget, úgy szíveskedjék a
transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvossal megjelöltetni.
Az ebösszeírásban a mikrochippel
ellátott és az állatorvosnál korábban
bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő ebeket is be kell jelenteni.
• Az ebtulajdonosok az ebösszeírást
követően is kötelesek az adatokban
bekövetkezett változásokat (új, még
be nem jelentett egyed szerzése, vétel, örökbefogadás, befogadás, ajándék, saját szaporulat, egyéb kapcsán
vagy már bejelentett egyed elhullása)
írásban bejelenteni.
• Az adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítését és a benyújtott adatlapok
valóságtartalmát a Gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni
fogják.
Együttműködését előre is köszönöm!
Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző
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PARTNERSÉGI
EGYEZTETÉS
Gödöllő Város településrendezési eszközeinek módosításáról:
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült Gödöllő Város településrendezési eszközei – településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat
– módosításának tervezete a Szabadság
út - Ady Endre sétány és Üzleti Park közötti részén tervezett kerékpárút nyomvonalának biztosítása érdekében.
A tervezetet egyeztetésre bocsátjuk,
mely a városi honlapon (www.godollo.hu)
tekinthető meg a hírek között.
Észrevételeiket, javaslataikat írásban
2021. június 30-ig adhatják meg (alábbi
vonatkozó jogszabály szerint kizárólag)
elektronikus úton Gödöllő város főépítészének címezve a partnersegi@godollo.
hu e-mail címre.
A partnerségi egyeztetés keretében, tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt egyes
településfejlesztési, településrendezési,
településképi-védelmi szabályok eltérő
alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.)
Kormányrendeletre személyes megjelentéssel járó lakossági fórumra nem kerül
sor. E helyett – amennyiben igény merül
fel rá – online lakossági fórumot (videókonferenciát) tartunk, 2021. június 14-én,
hétfőn 16.00-tól. Az online lakossági fórumon való részvétel regisztrációhoz kötött.
Részvételi szándékukat a partnersegi@
godollo.hu címre megküldve 2021. június
14. 9.00-ig jelezhetik.
Dr. Gémesi György
polgármester

szolgálat(I) közlemény
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat és
partnereinket, hogy a Gödöllői Szolgálat:
Nyári szünet előtti utolsó lapszáma
2021. június 29-én jelenik meg.
A szüneti utáni első lapszámot augusztus 24-én olvashatják.
Felhívjuk figyelmüket, hogy lapunk
online felülete ez idő alatt is folyamatosan frissül. Az aktualitások, friss hírek mellett számtalan érdekességgel
várjuk olvasóinkat a szolgalat.comon, valamint Facebook-oldalunkon.
A Gödöllői Szolgálat
szerkesztősége
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félmillió forint
az integrációra

Különleges adomány segíti az Egyesített
Szociális Intézményhez tartozó Nefelejcs
napköziotthonban élők mindennapjait.
Az elsőre játéknak tűnő berendezéseket
még karácsonyra kapta az intézmény, s
azóta több területen járul hozzá az itt élők
integrációjához.
Ám a látszat csal, a berendezések
nem játékok, hanem speciális táblák,
amelyeken képeket és hangfelvételeket
helyeznek el, s felületüktől függően egyaránt használható játékra, kommunikációra, logopédiai fejlesztésre. Mindezek
mellett segíti a használók szocializációját
is, mivel ennek segítségével bekapcsolódhatnak a közös programokba vagy
segítséget kérhetnek.

Az egyenként százezer forintba kerülő
táblából Paller Attila gödöllői vállalkozó, a Vadászpont Kft. tulajdonosa öt darabot vásárolt
az intézmény számára.
– Úgy gondoltom,
hogy minden működő
vállalkozásnak felelőssége van a társadalom,
és minden egészséges embernek a segítségre szoruló társaink felé. Épp ezért,
miután egy évvel ezelőtt letelepedtünk a
Gödöllői Üzleti Parkban, úgy gondoltam,
nézzünk körül, és találjuk meg azokat a
pontokat, ahol szükség van támogatásra – mondta lapunknak az egyébként a
természetet kedvelők számára ruházatot és más termékeket forgalmazó vállalkozás vezetője.
Az ötlettel Bajkó Norbert alpolgármestert kereste meg, aki az Egyesített Szociális Intézménnyel együttműködve segített megtalálni, mire van a legnagyobb
szükség. Így, a Nefelejcs napköziotthon
munkatársai javaslata alapján választották ki, mire fordítsák a felajánlott támogatást. Mivel a pandémia miatt decemberben csak egy gyors átadásra kerülhetett
sor, Paller Attila és Bajkó Norbert csak

indul a gyűjtőkampány
A Magyar Rákellenes Liga Gödöllői alapszervezet „ADD TOVÁBB
A MOSOLYODAT” közössége tovább jutott a Tesco „Ön választ, mi
segítünk” elnevezésű pályázatán.
A sikeres első megmérettetés
után június 14-től lehet szavazatokkal támogatni programjukat a
Tesco áruházban, ahol július 11-ig
önkéntesek is várják az érdeklődőket, és segítenek abban, hogyan
adhatják le szavazataikat.
A szervezet 2019-ben már
eredményesen szerepelt a prog-

ramban, akkor a 400 000 forintos
fődíjat érdemelték ki a lakosság támogatásával. Ez jelentős segítséget jelentett az általuk szervezett
egészségnapi szűrőbusz költségeihez, ahol ingyenes rákszűrésre
várták a gödöllőieket.
A Magyar Rákellenes Liga Gödöllői alapszervezet „ADD TOVÁBB A MOSOLYODAT” közössége 2021. október 2-án ismét,
immár harmadik alkalommal szervezi meg a Gödöllő Városi Egészségnapot, sok kísérő rendezvén�nyel.
Aki a Tescóban a
vásárláskor kapott
zsetonnal őket támogatja, most ennek a programnak
a megvalósítását
segíti.
(B)

most tudott a helyszínen tájékozódni arról, hogyan váltak be a mindennapokban
a készülékek.
Mint megtudtuk, a huszonkét fős létszámú közösség valamennyi tagja
számára hasznosak, hiszen piktogram
készletük és programozott hanganyaguk
igény szerint, és személyre szabottan
változtatható.
– Itt, a Nefelejcs otthonban minden évben rendeznek színielőadást, sport programokat, közös meséléseket – mondta
Bajkó Nobert. – Ezek az eszközök, amellett, hogy segítik a mindennapjaikat, lehetővé teszik, hogy ezekbe a nehézségekkel küzdő társaink is bekapcsolódjanak.
Ez egy nagy lépés ahhoz, hogy integrált
részei legyenek a társadalomnak. Köszönetemet fejezem ki Paller Attilának, hogy
hozzájárult ehhez a munkához.
KJ

„botra fel!”

A CEOSZ (Cukorbetegek Országos Szövetsége) elvi támogatásával a Gödöllői
Cukorbetegek Egyesülete idén
is megrendezte a
nordic walking sétát a
cukorbetegekért.
A program célja: felhívni a figyelmet a cukorbetegségre, a betegség megelőzésére
és az egészséges életmód kialakítására.

A séta előtt dr Gémesi György polgármester
és Bajkó Norbert alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket, ezt
követően rövid ismertetést és bemelegítést
tartottak a résztvevőknek, mert a jelentkezők
egy része még sosem
nordicolt.
Minden jelenlévőnek
vércukormérést végeztek a séta előtt és a
séta befejezésekor is.

civil
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gyerekek és
hagyományőrzők

A 172 éve lezajlott dicsőséges
tavaszi hadjáratra és az isaszegi csatára emlékeztek a katonai
hagyományőrzők – idén a koronavírus-járvány miatt a szokásosnál kicsit később megtartva
a rendezvényt.
A lovasokat a Gödöllői Királyi
Kastély udvarán Bajkó Norbert
alpolgármester köszöntötte, aki
felelevenítette a dicsőséges
tavaszi hadjárat eseményeit. A
megemlékezés során a gyere-

kek örömére lovasok, a helyszínen fegyverbemutatót tartottak, majd a Dózsa György úti
temetőbe vonultak, ahol koszorút helyeztek el az 1848-49-es
hősök emlékműveinél. A tiszteletadáson Szlávik Jánosné a
Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete elnöke mondott
emlékező beszédet.
(Bővebben, több fotóval a
szolgalat.com-on és Facebook
oldalunkon)

A törökben
2014 és 2021 között összesen három olyan, az Európai
Unió Erasmus+ programja által finanszírozott projekt futott
a Török Ignác Gimánziumban,
melynek keretében pedagógusok vehettek részt külföldi
tanulmányutakon, azaz továbbképzéseken tanfolyamokon és
intézménylátogatásokon („job
shadowing”).
A három programban 50 finanszírozott utazáson 35 fő –
azaz a TIG tantestületének több
mint 60 százaléka (!) vett részt
hat országban (Egyesült Királyság, Hollandia, Németország,
Olaszország, Spanyolország,
Finnország). A mobilitások költsége összesen 106 ezer euró
volt, melyet teljes egészében
az Európai Unió állt. Az iskola
ezzel maximálisan kihasználta
a most zárult Uniós finanszírozási ciklus nyújtotta lehetőségeket: kevés olyan intézményt
találhatunk, amely ilyen sikerrel
pályázott és ezáltal az elmúlt
hat-hét évben folyamatosan
biztosítani tudta pedagógusai-

nak külföldi tapasztalatszerzését.
A legutóbbi, most záruló
projekt címe „Új utakon Európában” volt, ennek keretében
végül 20 fő kiutazását tudták
finanszírozni a 34 ezer euró
megítélt támogatásból.
Az első két programban a
hangsúly még a tanfolyamokon
való részvételen volt, szakmai
és nyelvi továbbképzéseken
vettek részt a pedagógusok.
Ebben a harmadik projektben
már a „job shadowing” – jellegű
utazások domináltak, amikor
külföldi iskolákat látogattak meg
egy-egy hétre. Mindenhol azt
keresték, milyen tapasztalatokat
tudnának hasznosítani, mit hozzanak haza, mivel gazdagíthatják intézményüket és a tágabb
pedagógus-társadalmat.
A mobilitásokról szóló részletes beszámolók elérhetők az
iskola honlapján, a www.tig-godollo.hu/ oldalon.
(Bővebben a szolgalat.comon és Facebook oldalunkon)
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Antal-nap
A kastélyt építtető Grassalkovich I. Antalra emlékeztek az Alsóparkban, az egykori kastélyával
szemben álló szobránál. A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak
Egyesülete kezdeményezésére
évek óta Antal-napon tisztelegnek Gödöllő egykori birtokosa,
mecénása előtt, felelevenítve
azokat a tetteit, intézkedéseit,
amikkel hozzájárult Gödöllő és
az ország felemelkedéséhez.
A rendezvényen Bárdy Péter, Gödöllő alpolgármestere és
Szlávik Jánosné, a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egye-

sülete elnöke mondtak köszöntőt, majd dr. Papházi János,
történész-muzeológus, a Gödöllői Királyi Kastély Múzeumi
Osztályának vezetője mondott
beszédet. A megemlékezésre
Gödöllő mellett Aldebrő, Budapest XXIII. kerülete, Csolnok,
Kerepes, Soroksár, Újhartyán,
Vecsés, valamint a Pest Megyei
Német Önkormányzat képviseletében is érkeztek vendégek.
A megemlékezés zárásaként
a megjelent szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat a
szobor lábánál. Gödöllő Város
Önkormányzata nevében Bárdy Péter
alpolgármester,
a
Gödöllői Lokálpatrióta Klub nevében
Varga Gyöngyi és dr.
Jeney László koszorúzott.
(Bővebben, több
fotóval a szolgalat.
com-on és Facebook oldalunkon)
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Régi idők fagyija
A nyár elképzelhetetlen fagyi nélkül –
bár egyre többen vannak, akik, télen is
örömmel fogyasztják a hideg finomságokat. A választék bősges, s ma már
furcsán néznénk, ha egy valahol a kínáltban nem találnánk cukor vagy tejmentes, vagy vegán változatot.

De nézzük, honnan származik a nagy
nyári kedvenc!
Ehhez mind térben, mind időben
messzire kell utaznunk: méghozzá az
ókori Kínába, ahol hóval kevert gyümölcslével hűtötték magukat a kiváltságosok. Innen jutott el a finomság
Görögországba, Egyiptomba, majd a
Római Birodalomba. A recept azonban
szigorúan titkos volt.
A fagylalt igazán népszerű, csak a
XIX. században lett, méghozzá Párizsban, ahol a még ma is létező Cafe Pro-

cope kávéház szolgálta
fel először A kínálat itt
még csak egyetlen ízből
állt, ez pedig a citrom
volt.
Hazánkban a török
időkben jelent meg először a „mézízű sörbet”,
de csak a XIX.században terjed el.
Az első fagyikat még jéggel, vízzel
készítették, és leginkább a mai szorbetre hasonlítottak,
és igazából hűtött
gyümölcskocsonyák
voltak, csak később
adtak hozzá tejet és
tejszínt. Sőt, nem is
fagylaltnak hívták!
A fagylalt elnevezés is csak nagy
sokára honosodott

meg a magyar nyelvben. Hívták
„jegeczedett” tejhabnak, fagyosnak
és hideg nyalatnak, amit kezdetben kelyhekben, spanyol tekercsben szolgáltak fel. Ez nem más volt,
mint a tölcsér. A mai fagylalttölcsért
egy olasz származású, de New Yorkban élő fagylaltárus, Italo Marchiony
találta ki, aki rájött, hogy a korlátozott
kehelyszám és a mosogatás helyett
papírkúpokban, majd tésztából készített, préselt kúpokban kiválóan lehet nagyobb mennyiségű fagylaltot értékesíteni. A kúpokat az 1904-es angliai
világkiállításon is bemutatták.
Ma már persze ebből is többféle létezik.
A fagylaltért sokan rajongtak, egyes
források szerint Hippokratész egyenesen gyógyszernek tartotta, Néró császár pedig igaz fagyi-őrült volt, akinek a
kedvenc ízét az alábiakból állították elő:
havat, rózsavizet, mézet és gyümölcsöt
kevertek össze. De rajongott a fagyiért
Napóleon, és Washington elnök is.
Hazánkban Deák Ferencet tarják
számon fagylalt rajongóként, no és persze Erzsébet királynét, akinek ibolya
ízű fagylaltot szolgáltak fel.
KJ

kultúra
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szeptember 18-án bővül a csillagok fala
Fotó: Raffay Zsófia

A beérkezett szavazatok alapján eldőlt kik
lesznek azok a művészek, akiknek kézlenyomata idén szeptemberben felkerül a
Csillagok Falára. A szavazás május 31-én
zárult.
A Csillagok Falát
tavaly avatták fel a
Művészetek Házában, akkor a három
Kossuth-díjas gödöllői művész: Pécsi Ildikó, Oszvald Marika
és Fodor László kézlenyomatát helyezték
el.
A több száz beérkezett szavazat
alapján Baráth Emőke és Herczenik Anna operaénekes, valamint
a Talamba ütőegyüttes tagjainak
kéznyomatát örökítik meg az idei
esztendőben. A lenyomatokat
szeptember 18-án avatják fel.
Az eredmények ismertté válása
után Baráth Emőke lapunk megkeresésére elmondta: Mind a jelölés, mind
az eredmény nagy örömmel töltötte el. Megtiszteltetés számára, hogy a közönség ilyen
módon ismeri el. Mindezek mellett sikerként
könyvelheti el azt is, hogy őt választották az
évad művészének a Művészetek Palotája
2021/2022-es évadában.

Herczenik Annát is mélyen megérintette a
közönség szeretete. – Én sírva fakadtam –
mondta. – Nagy öröm számomra, hogy Gödöllőn ilyen becsben tartanak, pedig az elmúlt
években kevesebbet láthatott a közönség,
hiszen a gyermeknevelésre koncentráltam. A
következő időszakban ebből a szeretetből fogok táplálkozni. Szívből gratulálok az összes
jelöltnek, valamint a két másik „nyertesnek”.
– Érdekes, hogy ezalatt a másfél év alatt
nagyon sok minden történt velünk – mondta
megkeresésünkre Zombor
Levente, a Talamba Ütőegyüttes vezetője. – Liszt-díjat
kaptunk,
megnyertük
a
(folytatás az első oldalról)
Carnegie
Hall
Az előadásban a gyönyörű dallamok mellett szeversenyét, most
relmes
versek, sőt Petőfi Sándor két költeménye, a
pedig a gödöllői„Szeptember
véektől kapunk elgén”,
a
„Szabadismerést. Mindság, szerelem”,
ezt úgy, hogy
is
elhangzott,
közben a Covid
de
felcsendült
a
miatt nem volt
„Délibábos
Horlehetőségünk fellépni. Ez
tobágyon” is, a
az elismerés azért is különnépszerű éneket
leges a számunkra, mert
ehhez a darabazoktól kapjuk, akikkel a
hoz írta Huszka
mindennapokban találkoJenő.
KJ
zunk, körülvesznek minket.
(BJ)

PÁRHUZAMOS SZÁLAK

Kortárs képzőművészeti projektek az egykori gödöllői szecessziós művésztelephez kapcsolódó helyszíneken:
2021. július 2 – augusztus 31.
Idén ünnepeljük a szecessziós
gödöllői művésztelep megalakulásának 120. évfordulóját. Ez
alkalomból az egykori művésztelep életének két emblematikus
helyszínére, a Nagy Sándor- és
a Remsey-házra irányítjuk a figyelmet, kortárs képzőművészeti
eszközökkel megelevenítve, és
a kiállítás ideje alatt bekapcsolva
a város vérkeringésébe kollektív
emlékezetünk ezen tereit.
2021. július 2-án pénteken este
18.30-tól közös sétára invitáljuk

az érdeklődőket a Körösfői-utcába.
A
séta a Nagy
Sándor-ház
kertjében kezdődik, majd a
ház belső tereibe is bepillanthatunk. Ezután elsétálva a Remsey-ház kertje mellett a GIM-ház
kertjében zárjuk az estét.
A
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
ELSŐ HELYSZÍNE: Nagy Sándor-ház kertje, Gödöllő, Erkel Ferenc u. 8., IDŐPONT 2021. július
2. péntek 18.30
A KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ MÁSODIK HELYSZÍNE: GIM-ház
kertje, Gödöllő, Körösfői u. 15-17.
A kiállítást megnyitja: Révész
Emese művészettörténész. A
kiállítás kurátora: Hidasi Zsófia
textilművész, a GIM művészeti
vezetője.
A kiállításhoz kapcsolódó programok: 2021. július 3.: Nyitott

Sissi visszatért

kertek, közös utca – utcaünnep a
Körösfői utcában
2021. július 10., 16.30: Művészettörténeti előadás a szecessziós művésztelepről
A Nagy Sándor-ház kertjében
Őriné Nagy Cecília művészettörténész tart előadást.
2021. július 23., 17.00: Sze-

mélyes emlékek – beszélgetés a
Nagy Sándor-ház kertjében.
2021. augusztus 28., 17.00:
Pillanatképek a Remsey-család
életéből.
Esőnap: 2021. július 4., 18.30
(Részletes programok: szolgalat.com és Facebook-oldalunk.)
KJ
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Egy másik Wittelsbach lány
Ha a Wittelsbach
nevet
halljuk, elsőre
Erzsébet
királyné
jut
az eszünkbe.
Másodszorra
talán a kirányé
szülei, esetleg a nővére
Helena, vagy
ahogy becenevén Nené
– ő volt, akit
eredetileg Ferenc
József
feleségének
szántak. Húgukról Zsófia
Saroltáról már kevesebb szó
esik. Most azonban Christian
Sepp az ő életével ismerteti
meg az ovasókat.
De ki is volt, ez a szép és
művelt, határozott egyéniségű nő?
A „Mesekirály”, II. Lajos bajor király jegyezte el, majd,
miután az eskülvőt lefújták
egy francia herceghez, Ferdinand d’Orléans-hoz adták
feleségül. Ám a szerelemnek
nem lehet parancsolni, Zsófia
Sarolta egy közemberbe szeretett bele, az őt kezelő orvosba, Franz Glaserbe, akiért
maga mögött hagyott volna

minden főúri
kiváltságot. A
botrányokon
edződött családnak azonban ez már
sok volt, egy
magán-elmeszanatóriumba száműzte
a
renitens
hercegnőt.
Zsófia Sarolta hercegnő élete hiába indult tündérmesének, keserű
igazságok és a társadalmi
elvárások miatt a lemondásról, a veszteségekről szólt.
Christian Spett hosszas kutatómunka után írta meg Zsófia
Sarolta életrajzi regényét,
amely egy szenvedélyes és
bátor nő szerelemért és boldogságért folytatott küzdelmének megindító története a 19. század második felének
korrajzával.
(Christian Sepp:
Zsófia Sarolta – Sisi szenvedélyes húga)

irkával a föld körül
Az Irka Öt perc indulásig című
könyvének
bemutatójával
tisztelgett az Ünnepi Könyvhét előtt a gödöllői írókör és
a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ.
Az intézmény udvarán tartott eseményen Istók Anna,
az Irka vezetője beszélgetett
L. Péterfi Csabával az idei
antológia témaválasztásáról,
no és persze ennek megfelelően utazásokról, gasztronómiáról, kalandokról.
A beszélgetésből nem maradtak ki az Irka szerzői, és
a könyvet illusztráló fotók
alkotói sem. Megtudhattuk,

ki, hová szeretne eljutni, mi
volt a legtávolabbi hely, ahol
megfordult. Szó esett arról
is, mi jobb, megélni az utazásokat, vagy fotózni és utána
feleleveníteni az emlékeket
– hogy csak néhányat emeljünk ki a beszélgetésből, ami
során – legalábbis szóban –
beutaztuk a világot. Jártunk
Rómában, Erdélyben és New
Yorkban, Franciahonban és
Egyiptomban. A bemutatón
Maros Ottó, és Karsai W. Gizella közreműködött, akik az
irodalom mellé zenei kalandozásra is invitálták a közönséget.			
(ny.)

Már csak néhány nap, és megérkezik a Művészetek Háza
színpadára egy különeleges vendég: Fekete Péter, a pechsorozatairól ismert főhős. És megérkezik vele számtalan ismert Eisemann sláger, mint a Fekete Péter öcsém,
a Szerelmehez nem kell szépség, a Lesz maga juszt is
vagy a Holdvilágos éjszakán. (Van aki nem ismeri őket?)
A fordulatokban bővelkedő történet során egymást követik a bonyodalmak, a végtelenségig összekuszálódnak
a szálak. De ahogy az egy zenés, romantikus vígjátékhoz
illik, végül mégis minden jóra fordul.
Az előadások időpontjai: június 24., 25., 26., 19 óra,
26-án 15 órakor is.
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Nyári fesztivál
az egyetem udvarán

A tervek szerint július közepén kezdődik és augusztus
végéig tart a Hangjegy Művészeti Fesztivál – Gödöllő
rendezvénysorozata, amely
a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE)
belső udvarán színi előadásokkal és koncertekkel várja
majd az érdeklődőket.
A helyszínen már megkezdődött a lelátó építése
és folyamatosan dolgoznak
a végleges műsor kialakításán is – tudtuk meg Szekeres Tamástól, a programot
szervező Hangjegy Színház
vezetőjétől.
– Mire számíthatunk?
– Többek között az Indul
a bakterház című darab lesz
látható Mikó István főszereplésével, zenés irodalmi esttel
lép fel Mácsai Pál és Huzella Péter, egy komédiában
Molnár Piroska és Jordán
Tamás várja a közönséget,
a könnyűzene rajongóinak
pedig Kökény Attila, a Swing
a’la Django, Burai Krisztián
és Szabó Ádám közös est-

je szerez majd kellemes kikapcsolódást. A fesztiválnak
köszönhetően ismét látható
lesz Gödöllőn a nagysikerű
„A Pál utcai fiúk”, a gödöllői
produkciók közül pedig a hamarosan bemutatásra kerülő Fekete Pétert tekinthetik
meg – mindez persze csak
ízelítő a programból.
De ejtsünk néhány szót a
helyszínről is. Mint azt Szekeres Tamás elárulta, régi
álma volt, hogy színházat
varázsoljon az egyetem udvarára. Az ötlet még egykori Szent István egyetemi
diákévei alatt született meg,
épp ezért nagy öröm volt
számára, hogy most, amikor
lehetősége nyílt a megvalósításra, dr. Gyuricza Csaba
rektornak is elnyerte a tetszését a javaslat.
Az előadásokra hamarosan megkezdődik a jegyvásárlás, amire a jegy.hu oldalon online, a Művészetek
Házában pedig személyesen is lesz lehetőség.
KJ

Különleges és egyedi estére készülhetnek azok, akik részt
vesznek a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete előadásán, mely során Petőfi vidám eposzparódiáját több mint
60 magyar nótával színesítve mutatják be. Igaz, a darabban csak 1-2 sor hangzik el, ami szövegében a történet
adott részéhez illik, de már ez a néhány sor is felidézi a
nóták hangulatát, mindezt pedig mulatós dalokkal fokozzák. A hangulatot az előadás előtt félórás borkóstolóval
és Bolyki János egri borász tréfás anekdotáival alapozzák
meg. Az előadás alatt lehetőség lesz a folyamatos visszakóstolásra, után pedig a közös nótázásra is.
A szereplőket Herczenik Anna, Békefi László, Mező Zoltán, Miklós Krisztina, Pető Martin és Langer Soma keltik
életre.

új kiállítások a kastélyban
A nyitást követően új kiállításokkal várja
a látogatókat a Gödöllői Királyi Kastély.
A földszinten, a Sala Terrenában és az
udvaron kapott helyet a „Tapintható ki-

állítása”, ahol múzeumokban
megszokottól eltérően nem
csak gyönyörködni lehet a bemutatott ruhákban, használati
tárgyakban, bútorokban,
hanem egyenesen arra
bíztatják az érdeklődőket, hogy vegyék kézbe,
próbálják ki őket.
A dr. Grád András
gyűjteményéből készült
összeállítást már a gyereknapon
átadták a nagyközönségnek.
Megújult a Grassalkovichok
kora című kiállítás is. A kiállított

anyagban új enteriőrök és új tárgyak
kaptak helyet, amelyek közül több,
most először látható.
(ny.f.)
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ISMÉT:

Június 26-án ismét kalandra
hív minden érdeklődőt a Múzeumok Éjszakája. A programsorozathoz városunk
kulturális intézményei is csatlakoznak.
Gödöllői Városi Múzeum
Mese Hősök derűből és napsugárból,
közreműködik Dóka Andrea színművész.
Interaktív mesedélután Csukás István
meséivel a múzeum időszaki kiállításához
kapcsolódóan
15.00 órától 20.00 óráig: a Mesés (B)
irodalom kiállítás nyitva van, korlátozott létszámban látogatható, egyszerre max 10 fő.
A Múzeum udvarán a kiadványainkat
30% kedvezménnyel lehet megvásárolni a
Múzeumok Éjszakája alatt.
Gödöllői Iparművészeti Műhely
Bajkó Dániel festőművész kiállítása
NYITOTT MŰHELYNAP I MŰVÉSZETI
WORKSHOP Bajkó Dániel festőművész kiállításához kapcsolódóan I
A Múzeumok Éjszakáján megvalósuló

programunk aktuális kiállításunkhoz kapcsolódik.
Kiállítótermünkben Bajkó
Dániel festőművész legújabb alkotásai lesznek láthatók, amelyek az ábrázoló
és az absztrakt festészet
határán mozognak. Bajkó
Dániel festményein visszatérő motívum a nyírfa, amely az
alkotásokon geometrizált, átírt formában jelenik meg. A program keretében Bajkó Dániel festőművész tart foglalkozást, így bepillantást nyerhetünk a művész
által alkalmazott technikákba.
Levendula Galéria
A Múzeumok Éjszakája 2021. június
26. Bányai Gizella és Dercsényiné Horváth
Gabriella kiállítása.
Megnyitja: Galambos Ádám evangélikus
teológus.
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
17 órától óránként: Szabadíts ki a könyvtárost! szabadulószoba 2-5 fős csapatoknak.
A Zöld Udvaron: 17 órától – cara Wonga
– mozaik matrica kézműves foglalkozás
17.00. Álomcirkusz – az Álomzug Társulás gyermekelőadása Szegedi Katalin könyve alapján
20.00. Cserháti est, közreműködik Fehér
Adrienn és Neumann Balázs

Firemagic

Tűzvarázs-tűztánc

Gödöllői Királyi Kastély
Koncertekkel színesített előadásokat,
izgalmas és interaktív tárlatvezetéseket,
valamint a család apraja-nagyját megszólító családi programokkal várják a látogatókat14.00–24.00 óráig
14 órától sétáló, mini koncertek a kastély
és a kastélypark különböző pontján a Duna
Szimfonikus Zenekar művészei előadásában.
Díszudvari programok (Eső esetén a Barokk színházban, a zongorakoncert pedig a
Díszteremben):
19.00: Duna Szimfonikus Együttes kamarakoncertje
20.00: Részletek a Hair című musicalból,
a budapesti Thália Színi Akadémia végzős
musical színész osztályának előadása, rendező osztályfőnök tanár: Kökényessy Ági
színművésznő
20.30: Zsoldos Bálint zongorakoncertje
21.00: Részletek az Apácák című musicalből, a budapesti Thália Színi Akadémia
végzős musical színész osztályának előadása, rendező osztályfőnök tanár: Kökényessy Ági színművésznő
22.30: A Szironta Együttes csengettyű
koncertje
Kastélypark:
18.30 és 19.30 órakor: Parktúra, betekintéssel a Királydombi pavilonba
A gödöllői kastély egykor és ma. Látványos kisfilm a kastély történetének legszebb pillanatairól. Időtartama kb. 15 perc
Ingyenesen megtekinthető a kastély földszinti, ún. Vadász termében.
(A részletes program megtekinthető a
kastély Facebook-oldalán)

Beküldési határidő:
2021. Június 29.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kende Klári, Székelyné Hőnig Gizella
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Garai Szabolcs, Fődi Lajosné
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte:
Dóczy János
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Oláh Krisztián, Pollák Emil
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Dr. Tiborfai Zsuzsa, Nagy István
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!

környezetünk
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Az ÉV FÁJA döntőse lett
a „Gödöllői görbefa”

Az Alsópark kedvelt mászófájára is szavazhatunk az idei ÉV FÁJA verseny döntőjében. A
fa a „Gödöllői görbefa” néven szerepel a versenyben, ahová a Diverzitás Közhasznú Alapítvány nevezte be.
Az Év Fáját a közönség választja meg online
szavazás révén, amely idén július 1-jén indul
és október 1-jén éjfélkor zárul. A „Hős Fa” címet a zsűri osztja ki, és különdíjat kap minden évben az Országos Erdészeti Egyesület
által választott jelölt is. A döntőbe tizenegy fát
választottak be, róluk részletes információ az
evfaja.okotars.hu/dontosfak oldalon található,
és itt van lehetőség a szavazatok leadására is
2021 július 1-jétől.
A végeredményt október első felében teszi
közzé az Ökotárs Alapítvány.https://evfaja.
okotars.hu				
KJ

tilos állatot az autóban hagyni!

kánikula!

Beköszöntött a nyár, a meleg, ami házi kedvenceink számára
számtalan veszélyt rejt – főleg, ha a gazdi figyelmetlen. Az
elmúlt években sok hír szólt a forró autóban hagyott és elpusztult, vagy életveszélybe került kisállatokról.
És nem is kell kánikula ahhoz, hogy az autóban hagyott kutya túlhevüljön és súlyos agykárosodás vagy hőguta következzen be. Már 20°C-os nappali hőmérséklet is elég ahhoz, hogy
az autó belsejében felmelegedjen a levegő. Az autó olyan,
mint egy zárt üvegház: a nap sugarai az üvegen keresztül
melegítik a belső levegőt. Szellőzés híján a meleg bent reked
a zárt térben, és hamar akár a 35-40°C-ot is elérheti a hőmérséklet, kánikulában kb. 10 perc alatt hevül az autó belseje
70°C-ra. Az autó belső terének hőmérséklet akár 5 perc alatt
is elérheti a kritikus pontot! 5 perc arra sem elég, hogy csak
beszaladjunk a boltba kenyérért vagy kifizessük a tankolást.
Próbáljuk meg értesíteni a tulajdonost! Áruházban például az információs szolgálaton mondassuk be a rendszámot,
szóljunk valakinek, hogy keresse meg a tulajdonost!
Ha nem járunk eredménnyel, akkor, csakis végveszélyben,
jogunkban áll betörni az ablakot, hogy megmentsük az állatot.
Fontos, hogy mielőtt ezt megtesszük, készítsünk képeket és/
vagy videót, amelyen látszik, a bezárt autóban és a rendszám
is, hogy tudjuk igazolni a tettünk jogosságát. Mindenképpen
hívjunk oda még valakit tanúnak. Ne okozzunk a szükségesnél nagyobb kárt, és értesítsük a rendőrséget!
Ha kiszabadítottuk a kisállatot, itassuk meg, próbáljuk hűteni és ha szükséges, vigyük állatorvoshoz.
Ha látjuk, hogy valaki az autóban akarja hagyni a kutyát,
akkor menjünk oda és udvariasan hívjuk fel a figyelmét ennek
veszélyére, ajánljuk fel a segítségünket. Ha nem tudjuk meg�győzni, hívjuk a rendőrséget.		
(Forrás: kutyabarat.hu)
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Egy nyáron át tartó varázslat
Abban a kérdésben azt hiszem minden olvasóval közös nevezőn vagyunk,
hogy a színek mindig hasznosak egy
kertben, mindig látványelemnek számítanak. Igen ám, de mit csináljunk, hogy
a már meglévő vagy éppen még nem
létező virágágyásaink színpompában
ússzanak?
A legegyszerűbb módja és a legnagyobb szezonja most van az egynyári
virágok ültetésének.
Hihetetlen nagy múlttal rendelkezik
hazánkban is, de már a XII. században
is megtalálhatóak voltak a most használatos egynyári virágaink számtalan
fajtái a kolostorokon kívüli kertekben,
majd a XVII. században már az amerikai egynyári virágok is elterjedtek Európában. Így évszázadok alatt a kertkultúrák fejlődésével, változásával ezek
a virágok is egyre változatosabb teret
kaptak a kertművelésben.
Hogyan tudjuk felhasználni ezeket a
virágokat? Szinte bárhogyan! Akár üres
tereket szeretnénk kitölteni, akár a fagyokig virágzó ágyásokat szeretnénk

beültetni, vagy évről évre új
színeket kipróbálni, változtatni.
Ezen a héten pár ötletet és tanácsot nézünk meg, amivel csodálatos színfoltokat varázsolhatunk
kertjeinkbe, teraszainkra.
Lényeges tudni, hogy egy-egy
nagyobb virágfoltba magasabb,
eltérő habitusú növényekből legfeljebb 2-3 egyedet ültessünk,
így hozhatunk létre kiemelkedő
látványt. A színharmónia kialakításakor mindig vegyük figyelembe az épületeink színét, kivált,
ha azok a virágágyásunk hátteréül is szolgálnak majd.
A világos és meleg színekből
álló kisebb virágfoltok nagyobbnak hatnak, így picit csalhatunk
a szemünknek. Ha olyan színű
virágokat szeretnénk egymás
mellé ültetni, melyek egyébként
nem passzolnak egymáshoz, fehér virágokkal kitöltve ezt a problémát
orvosolhatjuk. Próbálják csak ki! Beültetés előtt tegyék le a palántákat olyan
alakzatban, ahogy ültetni szeretnék és
így tudnak még
változtatni
az
összhatáson!
Amikor világos,
meleg színeket
GÖDÖLLŐI ÁLLATKÓRHÁZ
használunk igye(Gödöllő, Szabadság út 21.a HÉV-fordulónál)
kezzünk őket az
előtérbe helyezÁLLATPATIKA
ni, a sötétebbeket pedig hátra,
Hétvégén is nyitva tartó ügyelet
a hideg színeket
Tel: 06-30-943-9898
háttérbe és oldalra válasszuk.
Hétvégi ügyeletünk változott! Szombat 9-13 és vasárnap 15-19 óra
Ha különböző
között fogadjuk a beteg állatokat
magasságú virá-

TURUL

bundás
Kb. 5 éves ivartalanított kan.
Csodásan sétál pórázon, akár lakásba is
mehet.

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

gokat használunk, előnyös, ha az alacsony virágaink sötét és hideg színűek,
a magasabbak meleg és világosabbak.
Nagyon fontos, hogy amikor pázsit
vagy fű közé alakítunk ki virágágyat a
zöld színnel mindig számoljunk!
A fenyők vagy sötét színű lombfalak
előtt elképesztő mutatósak a sárga virágú egynyári virágok, ezüstfenyők elé
pedig a kék virágok tudnak varázslatot
mutatni.
Bárhogyan is futnak neki, ahogy már
sokszor ajánlottam, mindig azt vegyék
meg, ami a szívüknek kedves, csak így
tudnak olyat alkotni, melyre hosszú hónapokig szívesen tekintenek majd.
Ültessék el a saját varázslatukat!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.hu

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

folti
1 éves ivaros kisfiú.
Csodás, nyugodt természetű.

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

16 gödöllői Szolgálat

sport

2021. június 15.

Soós levente eb- és vb-szintet futott
Atlétika:
Június első hétvégéjén, Tatabányán
és Veszprémben vendégszerepeltek
a GEAC atlétái. Tatabányán, szombaton a World Athletics Continental Tour
Bronze nemzetközi versenyén, Soos
Levente egy futással két közelgő korosztályos világversenyre is kvalifikálta
magát. Kovács Zoltán tanítványa 400
méteres gátfutásban elért 53.07-es
idejével teljesítette az U20-as Európa-bajnokság (53.50) és az U20-as
világbajnokság (53.10) kiküldetési
szintjét is. Levente ezzel az idejével
a tatabányai versenyen hatodik ként
zárt a nemzetközi mezőnyben. Rajthoz állt még Nádházy Evelin is, aki
ezúttal 400 méter gáton próbálta ki
magát és 60.73-as idejével a hatodik
helyen ért célba, Dobránszky Laura
ugyanebben a versenyszámban 61.13
másodperces idejével a kilencedik
lett. Pápai Márton 800 méteren futott
1:52.47-es ideje ezúttal csak a kilencedik helyre volt elég.
Veszprémben a hétvége első napján
a Kis-Balaton Bajnokságot, a második
napján pedig a 62. Nemzetközi Balaton Bajnokságot rendezték, ahol főleg
liga számok kerültek lebonyolításra. A
gödöllőiek itt is nyomot hagytak, főként
a serdülőkorú (U16) Kriszt Sarolta, aki
a felnőtt 200 méter Szuper Liga számában állt rajthoz és lett ötödik. Tette
mindezt új U16-os országos csúccsal,
amit eddig Fekete Júlia tartott 25.08cal. Saci ezt az időt faragta tovább
24.84-re. Elképesztő idő a fiatal tehetségtől. 200 méteren futott még Nádházy Evelin is, aki 24.10-el lett második,

Pótha Johanna pedig idei legjobb futását produkálta a távon, 24.65 másodperccel lett negyedik. Az U20-asoknál,
régebbi kategória nevükön a junioroknál a 400 méter volt liga szám, amiben
gödöllői siker született Simon Virágnak
köszönhetően, aki 56.06-al vitte az első
helyet. Új egyénivel (57.87) lett harmadik Dobránszky Laura és Németh Nóra
is egyéni csúccsal (58.78) ért célba a
hatodik helyen. A férfi tízpróbázók ezúttal három próbában versengtek. A 100
méterből, távolugrásból és gerelyhajításból álló kombinációban Tóth Zsombor érte el a legtöbb pontot, pontosan
2083-at. A másik gödöllői versenyző
Szamosi András 1801 pontot gyűjtve
lett a hetedik. A nap végén kerültek
megrendezésre a közép és hosszabbtávú számok, ahol Lesták Ármin az ifjúsági ligában 1500 méteren lett ötödik,

4:19.49 perces idejével. Ugyanezen
a távon, de egy korosztállyal feljebb
Molnár András 4:26.18-as idővel tudott győzedelmeskedni a junior ligában. Szőke-Kiss Jácint zárta a napot
3000 méter akadályon, akinek már
csak nagyon kicsi hiányzik, hogy 10
percen belül tudja futni a távot. Persze
így is új egyéni csúcsnak örülhetett,
10:00.69-es idejével második helyen
ért célba.
A szombati napon rendezett Kis-Balaton Bajnokságon a gödöllői két dobó
palánta ismételten jól szerepelt. Az
U14-es Krakóczki Bence és Menyhárt Olivér ezúttal súlylökésben és
kalapácsvetésben álltak dobókörbe.
Bence mind a két számot megnyerte, a súlylökést 10.84 méterrel, a kalapácsvetést pedig 45.59-el. Olivér
mind a két számban új egyéni csúcsot
ért el. Súlylökésben 10.71 az új rekord,
amivel a második lett, míg kalapácsvetésben 38.60 méter az új csúcs, ezzel
pedig a harmadik helyen végzett. Az
U16-os korosztályban Fodor Péter 100
méteren 11.6-os idővel lett a második,
gerelyhajításban ugyanúgy második
lett, viszont tette ezt új egyéni csúccsal,
52.84 méterrel. Szabó Levente 42.10
méterre dobta a gerelyt, ezzel az értékes ötödik helyet szerezte meg, míg
Janocha Donát 34.07-es eredményével
a tizenkettedik lett.
Edzők: Karakasné Hasznot Jutka,
Körmendy Katalin, Máté Alpár, Gadanecz György, Kovács Zoltán, Zsivoczky-Pandel Attila és Kovács Gábor
Krisztián.
Forrás: GEAC

őrzi jó formáját a vecsey–szabó páros
Strandröplabda:
Remek gödöllői sikerrel zárult az év eddigi legrangosabb hazai
strandröplabdaversenye, a Kispest Open kiemelt, A-kategóriás
torna. Az aranyérmet Vecsey Fanni és OSSC-s párja, Szabó Dorka szerezte meg, miután az elődöntőben két játszmában múlták
felül a Divényi/Réthelyi duót, majd a fináléban a Szombathelyi/
Villám kettőst győzték le döntő szettben.
A GRC versenyzői két érmet szereztek a Kispest Open U20as 4*-os ranglistapontszerző tornán is: Szabó Anna és a kispesti
Réthelyi Orsolya ezüst-, a szombati érdi versenyt megnyerő Bútor
Anna és Kristóf Dóra pedig bronzérmes lett.
A jövő hétvégén Tatán a felnőtt országos bajnokság első fordulóját rendezik, emellett kiemelt 5*-os U16-os tornára is sor kerül
majd.
Forrás/fotó: facebook.com/Gödöllöi-Röplabda-Club
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u20 és u23: 15 GEAC-érem
Atlétika:
Az idei évben Miskolcig kellett utaznia az U23-as és U20-as korosztályt
képviselő atlétáknak a szabadtéri országos bajnokságra. Június 12-13-án
rendezett, kellemes nyárias időjárású
versenyen a gödöllőiek az U23-as kategóriában hat, míg az U20-asoknál
kilenc érmet gyűjtöttek. Az utánpótlás
korúak egyetlen bajnoki címét Mihály
Ádám szerezte rúdugrásban. Ádám
egyéni csúccsal, 510 centivel hódította
el a bajnoki címet. Második lett Szamosi
András, aki 450 centiméterig jutott rúdban, harmadik pedig Simonváros Csanád, aki 440 centire tette utolsó sikeres
kísérletét. Így rúdugrásban teljesen
zölddé vált a dobogó, Szörényi István
minden bizonnyal büszke lenne egykori
tanítványaira. Pótha Johanna 100 méteren és 200 méteren duplázott ezüstéremből. Johanna 12.05-tel végzett 100on, 200 méteren pedig idei legjobbját
futotta, 24.28-at, közel egyéni csúcsához. Kriszt Katalin magasugrásban
lett ezüstérmes 168 centivel. Szamosi
András a rúdugrás mellett, 110 méteres
gátfutásban is elindult, ahol a negyedik
helyen végzett, idei legjobbjával 15.59
másodperccel.
Edzők: Körmendy Katalin, Szörényi
István (†), Boris Volkov, Zsivoczky-Pandel Attila.

Az U20-asoknál négy arany
érem is született, amiből kettőt
Simon Virág (képünkön) szerzett. 200 méteren idei legjobbját futva (25.09) szerezte meg a
győzelmet, 400 méteren pedig
55.93-al lett bajnok. Mihajlovic
Alex kezéből 61.30 méterig szállt
a gerely, amivel bajnoki címet
ünnepelhetett. Soós Levente beállította egyéni legjobbját (53.07)
400 méter gáton, amivel nyerte a
számot, valamint 400 méter síkon új egyénijével (49.14) harmadik lett. Dobránszky Laurának jól
sikerült a forma időzítés, hiszen
400 méter gáton futott egyéni
csúcsa (62.12) az ezüstérmet
eredményezte számára. Szőke-Kiss
Jácint áttörte a 10 perces lélektani határt 3000 méter akadályon, és jobbkor
nem is futhatott volna egyéni csúcsot
ezen a távon. 9:48.49 perces idejével
a második helyen érkezett célba. Jácint 5000 méteren is szépen szerepelt,
15:52.94 perc alatt teljesítette a 12 és
fél kört, amivel a negyedik lett. Eszenyi
Napsugár diszkoszban idei legjobbjával
(37.60) épphogy lemaradt a dobogóról,
viszont gerelyhajításban sikerült bronzérmet szereznie, ahol 42.88-ig jutott.
Bánovics József újra a jó úton, hiszen
480 centiméteres egyéni csúcsával
harmadik lett a rúdugró mezőnyben.

További eredmények:
5. hely: Szautner Levente 400 méter
gát 59.80 [PB]
7. hely: Ladányi Viktor rúdugrás 340
cm [SB]
8. hely: Dobránszky Laura 400 méter 58.22; Molnár Andás 1500 méter
4:23.13 [SB]
Edzők: Karakasné Hasznos Jutka,
Körmendy Katalin, Szabó Diana, Szörényi István (†), Lőrincz Milán, Máté
Alpár, Gadanecz György és Kovács
Zoltán.
Forrás: GEAC

ob-4. a grc ifi csapata
Röplabda:
A GRC sorozatban hatodszor jutott be a hatos fináléba. 2016-ban aranyérmes,
2017-ben és 2019-ben pedig
bronzot nyertek a gödöllői fiatalok. A kettő között pedig
a negyedik helyet szerezték
meg, ahogy 2021-ben.
Az idei tornán a Vasas ellen
kellett megküzdeni a bronzéremért. A mérkőzést az ellenfél kezdte jobban, a GRC mindig az egyenlítésért küzdött.
A piros-kékek próbáltak meglépni, de Bútor Annáék nem
engedték magukat leszakítani, 20:20-al fordultak a hajrára
a csapatok, aminek a végén a
fővárosiak örülhettek.
A második szettet parádésan kezdte a GRC, össze-

szedett játékkal jelezték, hogy
nagyon szeretnék a bronzérmet. Négy ponttal is sikerült
elhúzni, de 8:8-nál újra egyenlő volt az állás. Ligárt Anna
percei következtek, nagyon
okos, egyben fontos pontokat
szerzett, és szépen lassan 6
pont lett a különbség, és végül
megnyugtató előnnyel sikerült
egyenlíteni.
A harmadik szett nem indult
jól, 0:5-nél már időt is kellett
kérnie Wirnhardt Oszkár vezetőedzőnek. Megkezdték a
gödöllőiek a felzárkózást, a
játszma közepén már csak
kettő volt a hátrány (11:13), innen azonban nagyon beindult
a Vasas, és magabiztosan
nyerték a játékrészt.
A negyedik felvonás ha-

talmas küzdelmet hozott, a
Vasas már négy ponttal is
vezetett, viszont 13:12-nél a
Gödöllőnél volt az előny. Innen fej-fej mellett haladt a két
csapat, és rendkívüli izgalmakat követően az angyalföldiek
szerezték meg a harmadik
helyet.
A csapat tagjai: BÚTOR
ANNA, BRANDHUBER EMESE, KARDOS BOGLÁRKA,
LACZKÓ BARBARA, LIGÁRT ANNA, MÁTHÉ-BARABÁSSY KATA, NAGY LÉNA,

PÁSZTOR HANNA (csapatkapitány), SAÁRY BLANKA,
SÓGOR PETRA, SOROMPÓ KINGA, SÜTŐ PANNA,
TIMÁR LEILA, VAS VANDA.
Vezetőedző:
Wirnhardt
Oszkár.
U19 OB hatos döntő,
3. helyért:
Gödöllői RC - Vasas SC 1:3
(-22, 19, -14, -23)
Forrás/fotó: facebook.com/
Gödöllöi-Röplabda-Club
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INGATLAN

+ Családi házat, építési
telket keresek Gödöllőn
+ Készpénzes ügyfelemés környékén ügyfeleim
nek keresek földszinti
részére, kedvező irodai juvagy első emeleti, min.
talékkal. Tel: 20/772-2426
1.5szobás, lehetőleg erkélyes lakást! Tel: 20/539- + Gödöllőn, a Fenyves részen 100 nm alapterületű
1988
nappali + 3 szobás alápin+ Központban 72 m2-es
cézett családi ház 1000 nm
2szintes ikerházi lakás
rendezett kerttel sok haszn+2 tetőtéri szobával,
nos és kultúrnövénnyel,
100m2-es szuterénnel elönálló garázzsal, alatta
adó! 41,9Mft Tel: 20/539borpincével, előtte két jár1988
mű részére fedett újszerű
+ Új építésű Csok-képes kocsibeállóval eladó. Egy új
ikerházi lakások, magas vegyes tüzelésű és egy gáz
műszaki
tartalommal, kondenzációs vízmelegítő,
2021.év végi átadással fűtő kazán. Új nyílászárók
leköthetőek!! Tel: 20/539- kívül belül, új burkolat. Új
1988
elektromos kapu. Ingatlan+ Blahán, 629m2-es telken közvetítők kíméljenek! Iár:
két házból álló ingatlan el- 75,9 M Ft. 06-30-519-1137
adó! 70m2-es ház két szo- + LAKÁST KERESEK Göba, konyha, fürdő, étkező, döllőn, lehetőleg 1 emea másik 40m2-es házban leti erkélyes, téglaépítésű,
két szoba előtér található. min.1,5 szobásat max. 23
Iár: 49.5MFt! Tel: 20/539- millió Ft-ig. Tel: 06-701988
261-3437 (este hívható)
+ Gödöllőn, Egyetem téren
II. emeleti, 70m2-es, felújított, 3szobás lakás eladó! Irányár: 43,5Mft Tel:
20/772-2426

+ Csepeli 1+2 félszobás,
jó állapotú önkormányzati
lakásomat gödöllői 1 szobásra cserélem értékegyeztetéssel Érd: 06-30+ Gödöllő jól megközelít- 948-6151
hető részén 4472 m2-es + Magánszemélyként erszántó eladó! Ár: 5 M Ft. kélyes, 1,5 – max 2 szobás
Tel: 20/772-2426
lakótelepi LAKÁST KERE+ Gödöllőn, Királytelepen
1440 m2-es építési telek
eladó: Ár: 30,5 M Ft. Tel:
20/772-2426

SEK Gödöllőn 2. emeletig
magányszemélytől. (Felújítandó előnyben.) Érd:
06-70-604-3972
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+ Eladó Gödöllőn a Já- + Kiadó Gödöllő központnos és a Munkácsy M. jában busz, HÉV megállóu. közötti társasházban tól 5 percre 1+ félszobás,
magasföldszinti 2 szo- 2. emeleti, bútorozott,
bás öröklakás 27 Mft-os gázkonvektoros
lakás.
irányáron. Érd: 0620-919- 100.000 Ft/hó + rezsi + 2
4870
havi kaució. 06-70-361+ Eladó Gödöllőn az 6282
OTP-s, 10 emeletes ház
7. emeletén 73 nm-es, 2
nagyerkélyes
társasházi öröklakás 39,5 Mft-os
irányáron. Érd: 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy 600 nm-es
építési telek. I.á.: 14,5
MFt. 0620-919-4870

+ Albérlet kiadó Gödöllőn.
0620-226-3007
+ Gödöllő központjában
a Kossuth L. utcában bútorozottan vagy anélkül 2
szobás, 62 nm-es lakás
kiadó. 100.000 Ft + rezsi +
1 havi kaució. Tel: 06-306276-133
+ 60 nm-es, bútorozott lakás kiadó 120.000 Ft/ hó
+ 1 havi kaucióért. 06-20281-3830

+ Eladó Gödöllőn egy zártkerti 5791 nm-es ingatlan,
művelési ágból kivonva, 2
utcára néző, ásott kúttal. + Gödöllőn a Kossuth L.
Villany a telken. Iár: 30 M utcában 1 szobás lakás
Ft. 0620-919-4870
kiadó, irodának is alkal+ Domonyvölgyben 6 db mas. 90.000 Ft + rezsi.
(egyenként kb 860 nm) 06-20-490-3680
nyaralóövezeti telek 3
MFt/db irányáron, vagy
egyben 5260 nm 18 M Ft- ÜZLET, IRODA,
GARÁZS
ért. 0620-919-4870
+ Gödöllőn, a Szabadság
téren lévő üzletsoron 2 db
ALBÉRLET, KIADÓ
üzlet kiadó július végétől.
+ Gödöllőn kertes házban Tel: 06-30-273-5283, 06hosszútávra kiadó egy bú- 30-733-0361
torozott, gázfűtéses szo- + Kiadó egyéni mérőórákba-konyha fürdőszobával, kal ellátott 28 nm-es, utkülön bejárattal, külön cára nyíló üzlethelyiség
gázórával. 80.000 Ft /hó+ a gödöllői Szent János
rezsi, + egy havi kaució. utcai Szolgáltatóházban.
06-30-581-3827
Tel: 06-30-513-6490
+ Városközpontban 2 szobás bútorozatlan lakás kiadó, irodának is alkalmas.
Tel: 06-70-615-1528
+ Gödöllőn a központban
2 szobás, bútorozott lakás
kiadó. 120.000 Ft/ hó+ rezsi+ kéthavi kaució és kiköltözési nyilatkozat szükséges. 06-70-228-4917

ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI
BETEGÁPOLÓT keresünk
Kerepesen nappali munkára (reggel 8 órától este
kb. 19 óráig) heti több alkalomra, hosszabb távon.

Érd: 06-30-577-9661
+ Munkaidő pótlékkal
műanyag feldolgozó gö-

döllői kft. felvesz BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT,
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT,
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FORGÁCSOLÓT, KARBANTARTÓT és FRÖCCSÖNTŐ
GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat is szívesen fogadunk. Érd: 06-20-9423112, www.plastexpress.
hu
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SZOLGÁLTATÁS
+ 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.godollo@gmail.com

+ FODRÁSZ, KOZMETIKUS kollégákat keresünk
vállalkozóként a gödöllői
Szent János utcai Szolgáltatóházba kedvező feltételekkel. Tel: 06-30-513+ Language Cert akkre6490
ditált, nemzetközileg el+ A Gödöllői Kastélykert ismert, egynyelvű nyelvÓvoda, határozott időre, vizsga Gödöllőn az I.L.I.
óvodapedagógust keres. Nyelviskolában! Ugyanitt
Érdeklődni:
Gambárné egyéni és kiscsoportos
Szántai Ildikónál a 0620- nyelvtanfolyamok kedvez917-3322-es telefonszá- ményes díjon. Érdeklődni:
mon vagy e-mailben: mar- I.L.I. Kft., 20/543-1775,
tinovicsovoda@gmail. 20/556-2653, info@ili.hu
com

+ 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
+ Felújítási és karbantartási munkákat vállalunk
precízen a lakosság részére. 06-30-592-1856

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, régi fűtési
rendszerek, vízvezetékek
felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK
karbantartása
felújítása, javítása. Tel:
06-20-9527-289, 06-28476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép
szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 0630-333-9201
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+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS munkák, tetőfedés, ácsBONTÁS NÉLKÜL. Tóth munka, bádogos munka,
ereszcsatorna, Lindab teTamás 06-70-502-5620
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS tőfedés, lécezés, fóliázás,
falbontás nélkül. Ázások ereszdeszkák, madárdeszcsőtörések
megszün- kák festése, palajavítátetése. Vécék tartályok sok, kúpcserép lekenése,
Bármilyen
csapok szifonok cseréje. leszögelése.
Csatorna kamerázás. VÍZ- kisebb javításokat is vállaSZERELÉS.
06-20-491- lok. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény! Érdeklődni:
5089
06-30-526-8532
+
REDŐNYJAVÍTÁS,
GURTNICSERE akár 2 órán + Tetőfedő, ács-, bádogos
belül! Új redőny azonnal munkák, javítások, ereszmegrendelhető! Péter úr, deszka festés, fakivágás,
viakolor. Érd: 06-30-751306-20-3685-888
354
+ Azonnali kezdéssel vállalok HÁZÉPÍTÉST teljes + KERÍTÉSEK készítése és
kivitelezéssel, KŐMŰVES SZERELÉSE! Drót, fa, fém
MUNKÁT,
BURKOLÁST, kerítések készítése. Kész
VÍZSZERELÉST, TETŐJA- kerítésrendszerek felálVÍTÁST! Tel: 06-70-361- lítása. Kerítés lécek cseréje. Régi kerítések BON9679
TÁSÁT VÁLLALJUK. Tel:
+ TETŐFEDÉS Régi és új te- 06-20-9463-409
tők javítása, tetőszerkezeti
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EGÉSZSÉG,
TESTÁPOLÁS
+ PEDIKŰR! Aszód, Gödöllő és környékén.
Gyógy, esztétikai, illetve
szike mentes pedikűr!
Kérésre házhoz megyek!
Belami Szépségkuckó
Gödöllő, Köztársaság
út 37. Bejelentkezés
06204524477

OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL
nyelvoktatást
vállal
FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén jártas FIATAL, tapasztalt
nyelvtanár. Tel: 06-70559-3918
+ ANGOL korrepetálást
vállalok a nyár folyamán általános iskolás
diákoknak az elmúlt évi
tananyag ismétlésére,
megerősítésére angol
nyelvből. Tel: 06-30262-3628
+ Matematika és fizika
tantárgyakból
felzárkóztatást és pótvizsgára való felkészítést
vállalok 5. osztálytól
érettségiig 2021 július
1-től folyamatosan. Tel:
06-30-908-4130.
+ Angol nyelvvizsgára,
szintfelmérőre,
pótvizsgára és egyéb
igényekre a nyári szünetben
középiskolai
+ HEGESZTÉSI MUNKÁK!
tanárként felkészítést
Kerítések, korlátok fémvállalok Gödöllőn. 0630szerkezetének elkészíté4464-709
sét vállaljuk. Nyíló kapuk
gyártása és cseréje. Tel: + Ami kimaradt az online oktatásból, mindig
06-20-9463-409
hiányozni fog. Vállalok
matematika, szövegértő

olvasást,
nyelvtanítást.
Felsősöknél: témák szerinti pótlást és FELVÉTELIRE FELKÉSZÍTÉST. Alsósoknál: begyakoroljuk
a szorzótáblát, elolvassuk
a nyári könyvet, íráskészséget alapozunk. 25 éves
tapasztalattal, referenciákkal rendelkező, türelmes pedagógus vagyok.
Várom kedves tanítványaimat, két gyerek egyszerre
is jöhet, ha barátok. 0620-356-0621

gödöllői Szolgálat 23
+ Cseresznye és meggyfélék, szilvák és barackfélék
előrendelhetők.
UNIBOND BT. Gödöllő,
Kőrösi Cs.S. u. 33. Tel:
06-28-432-941, 06-30406-5898
+ BIOPTRON-lámpa, színterápiás készülék (svájci) új állapotban eladó.
Érd: 06-30-441-1840

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ AKKUMULÁTOR minden
típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszálTÁRSKERESŐ
lítással. Szolgáltatásaink:
+ Egyedülálló 58 éves beszerelés, bevizsgálás,
technikus férfi keresi töltés-mérés, szaktanácshozzáillő párját tartós adás. Minőségi akkuk, új
kapcsolat
reményében akciók. Gödöllő, Dózsa Gy.
lehetőleg Gödöllő és kör- út 50. (Temetővel szemnyékéről. Ha szereted a ben)
06-30-536-4300,
kultúrát, kertészkedést, 28/611-728 www.akkugoutazást, kirándulást, hív- dollo.hu
jál: 06-20-428-4545
+ 61 éves férfi, korban
hozzáillő párját keresi EGYÉB
hosszútávú
kapcsolat + Méhrajok befogását válreményében. Tel: 06-20- lalom! Liptói Ferenc 06618-3011
70-773-6053

ADÁS–VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan
kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin
dísztárgyakat, ezüstöt
(hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket,
könyveket, bizsukat és
ékszereket, borostyánt,
mindenféle
régiséget
és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk első vevőként! Tel:
70/942-0806,
70/6037642

+ 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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