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itt a 13. hullám
A Művészetek Házában emlékeztek meg a Magyar 
Szabadság Napjáról, és adták át a Magyar Sza-
badságért Díjat, amit idén Novák Ferenc „Tata”, a 
Nemzet Művésze címmel kitüntetett koreográfus 
vehetett át. Az ünnepi műsorban az Urban Verbunk 
„Elemek tánca” produkcióját láthatta a közönség.

A rendezvényen dr. Gémesi György mondta el a 
szabadságról vallott gondolatait: „A mai fiatalok már 
csak hírből ismerik a vasfüggönyt, ami egykor lezár-
ta hatrárainkat ... A szabadság nem csak a szabad 
mozgást jelenti, hanem a művészet, a gondolat és 
a lélek szabadságát is, amit, ha korlátoznak, az or-
szág jövőképe vész el.”         (folytatás az 5. oldalon)

Magyar
SzabadSág
Művészetben és gondolatban is
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– Bár csak nemrég nevezték ki hiva-
talosan, már november óta megbízott 
kapitányként vezeti a Gödöllői Rendőr-
kapitányságot. Milyen tapasztalatokat 
szerzett ez idő alatt?

– Amikor főkapitány úr felkért erre a fel-
adatra, nem sokat kellett gondolkodnom 
rajta, hogy elvállaljam-e. Mindig is szeret-
tem a kihívásokat. Gödöllő város, illetve a 
rendőrkapitányság illetékességi területe 
nagyon nagy, a Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság legnagyobb kapitánysága. 
Ezért vonzó, illetve szakmailag elismerő, 
hogy ilyen feladatra felkértek.

A kapitánysághoz öt rendőrörs tartozik, 
nagyon sokan vagyunk, úgyhogy még nem 
sikerült mindenkit teljesen megismernem, 
de próbálom magam minél hamarabb in-
tegrálni a rendszerbe, kértem is a kollégá-
kat, hogy segítsenek ebben. Azt gondolom, 
hogy a szervezeti egységet most már tel-
jesen átlátom, ennek megfelelően fogom a 
jövőben meghozni a döntéseket.

– A képviselő-testület elé benyújtott 
beszámoló szerint jelentősen csökkent 
az elmúlt évben a bűncselekmények 
száma. Mik a legfontosabb mutatók?

– Természetesen ez köszönhető volt a 
pandémiának is, de valóban csökkent a 
bűncselekmények száma. Ám az is tény, 
hogy ez már 2010 óta csökkenő tendenciát 
mutat. A korábbi évek adataihoz hasonlóan 
a vagyon elleni bűncselekmények változat-
lanul meghatározó szerepet töltenek be, 
de itt is visszaesés tapasztaltó. A lopások 
száma 2020-ban az előző évhez viszonyít-
va 26 százalékkal csökkent. A betöréses 
lopások száma majdnem 37 százalékkal 
esett vissza. Ezen belül a lakásbetörések 
száma is közel 46 százalékkal csökkent. A 
rongálásoké 30 százalékkal apadt, jármű 
önkényes elvétele pedig nem is volt. A ren-
dőrségnek van egy mérőszáma, amivel a 
14 kiemelt bűncselekményt osztályozzuk. 
Mind a 14 bűncselekmény tekintetében 30 
százalékos csökkenés mutatható ki.

– Jelentős drogfogást is elkönyvel-
hettek. Mennyire okoz gondot a kábí-
tószer Gödöllőn?

– A drogkérdés már nagyon régóta 
probléma mindenhol. Ráadásul azért ne-

héz ezeket felderíteni, mert az egyik leg-
nagyobb látencia itt van. A terjesztőkhöz 
nehezebb eljutni a rendőri szerveknek. A 
fogyasztókkal szemben hatékonyan tu-
dunk eljárni, hiszen a különböző rendőri 
ellenőrzések során számtalan esetben 
találkozunk füves cigarettával és más 
pszichotróp anyagokkal. De egy bűnszer-
vezet felderítése hosszas, akár többéves 
nyomozati munkát is igényelhet. Örömmel 
mondhatom, hogy több ilyen szervezetet 
sikerült már ebben az évben is felkutat-
nunk és eljárás alá vonnunk. A bűnüldö-
zés mellett a rendőrség másik fontos fel-
adata a bűnmegelőzés, a drogprevenció. 
Az általános és középiskolákban rendsze-
resen tartunk előadásokat, nagyon fontos 
felhívni a fiatalok figyelmét a kábítószerrel 
kapcsolatos bűncselekményekre, illetve 
az áldozattá válás megelőzésére. Szerin-
tem már egyre szélesebb körben ismert 
a fiatalok körében a drogprevenció, ke-
vesebben nyúlnak ezekhez a szerekhez. 
Azonban az nagyon befolyásolja a fiatalo-
kat, hogy milyen barátikörbe kerülnek.

– Úgy tapasztaltuk, hogy jelentős nyi-
tás történt a lakosság, és főleg a fiatalok 
felé. Különböző versenyeket hirdettek 
például a gyerekeknek. Terveznek más 
hasonló programokat?

– Természetesen a nyári szünet alatt is 
bűn- és balesetmegelőzési programokkal 
elmegyünk táborokba, szeptembertől pe-
dig egy három pilléren álló – szülő, gyer-
mek, pedagógus – drogprevenciós soroza-
tot indítunk. Ez egy nagyon fontos területe 
a munkánknak, aminek sok esetben csak a 
későbbiekben lesz meg a gyümölcse.

– Városunkban több szervezet is dol-
gozik a közbiztonságon – gondolok itt a 
városrendészetre és a polgárőrségre. Mi-
lyen velük a rendőrség kapcsolata, meny-
nyire tudják segíteni az önök munkáját?

– Napi munkakapcsolatban állunk ve-
lük. Épp nemrégiben kaptam meghívót 
a polgárőr egyesület gyűlésre. Nagyon 
fontos az ő munkájuk, gyakorlatilag a sza-
badidejüket feláldozva segítenek nekünk. 
A közterület-felügyelettel is mindennapos 
kapcsolatban vagyunk, közös szolgálato-
kat szoktunk ellátni. Mindenképpen úgy 
tekintek az együttműködőkre, akik a mi 
munkánkat segítik és előre viszik. A köz-
területen való jelenlétük mindenképpen 
visszatartó erő, akár a szabályszegőknek 
vagy eleve a jogsértések megelőzése te-
kintetében.

– A város közbiztonsága rendszere-
sen téma a közösségi médiában is, so-
kan itt tesznek közzé bűncselekmény 
gyanús eseteket. Figyelik önök ezeket 
az oldalakat, egyáltalán foglalkozhatnak 
az ilyen ügyekkel?

– Természetesen figyeljük ezeket az 
oldalakat és sokszor nagyon fontos infor-
mációkat találunk. Viszont az a probléma 
ezekkel, hogy talán hamarabb jelenik meg 
a közösségi médiában, mint ahogy a ren-
dőri hatóság tudomást szerez róla, így az-
tán némely esetben egy kis késésben va-
gyunk. Tehát a lakosság mindenképp előbb 
minket keressen meg, amennyiben a ren-
dőrségnek intézkednie kell, természetesen 
megtesszük.

– Hogy tetszik Gödöllő, egyáltalán 
volt már ideje felfedezni a várost?

– Sajnos nem nagyon volt még időm. 
Igaz, jó ideje már a Pest Megyei Ren-
dőr-főkapitányságon dolgozom, így aztán 
már többször jártam a városban koráb-
ban, különböző értekezletek alkalmával, 
de még nem nagyon tudtam körbenézni, 
de bízom benne, hogy kicsit kevesebb 
lesz a munkánk és lesz időm bejárni a vá-
rost és a környéket.

Jaeger Ákos

30 perc című műsorunk vendége 
a Gödöllői Rendőrkapitányság ve-
zetője volt. Szigeti János arról is 
beszélt, hogy városunkban csök-
kenő tendenciát mutatnak a bűn-
cselekmény számai.

Szigeti János

Javulnak a bűnügyi mutatók
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A Művésze-
tek Házában 
megtartott váro-
si pedagógusnapi 
ünnepségen adták 
át a Gödöllő Gyer-
mekeiért, Ifjúságáért 
Díjakat, amivel idén Kovács Éva, a Gö-
döllői Petőfi Sándor Általános Iskola 
pedagógusa, Gambárné Szántai Ildikó, 
a Gödöllői Kastélykert Óvoda vezetője, 
és a Gödöllői Mosolygó Óvoda szakmai 

közössége 
m u n k á j á t 
ismerte el a 
város. 

Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért 
kitüntetésben részesült Zmák Julianna 
Borbála, a Gödöllői Hajós Alfréd Ál-
talános Iskola igazgatója, Karácsony 
Katalin a Gödöllői Városi Könyvtár és 

Információs Központ 
gyermek könyvtárosa, 
ifj. Kiss György, a 
Gödöllői Kirchhofer 
József Sportegye-
sület Tájékozódási 
Futás Szakosztá-
lyának vezetője 
és a németorszá-
gi Neustadt an der 
Waldnaab Gimnázi-
um szakmai közös-
sége.

A rendezvény ke-
retében adták át a 

Gödöllő Talen-
tum díjat, amit 
idén Bajczi Le-
vente vehetett 
át. Itt köszön-
tötték azokat a 
diákokat is, akik 
az oktatási intéz-

mények javaslata alapján Év Tanulója 
elismerésben részesültek, valamint a 
nyugdíjba vonuló és szolgálati emlé-
kéremre és színes diplomára jogosult 
pedagógusokat. 

Az ünnepségen dr. Gémesi György 
polgármester mondott köszöntőt, a 
műsorban a Gödöllői Fiatal Művészek 
Egyesületének tagjai közreműködtek.

KJ

elismerések pedagógusoknak és
diákoknak

Díjesővel zárult a 
tanév Gödöllőn.
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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, ide-
genforgalmi adó, magánszemély kommunális adója; adó és 
értékbizonyítványok kiállítása, talajterhelési díjjal kapcsolatos 
ügyintézés;

Tanácsi kölcsönnel kapcsolatos ügyek, számlával kapcso-
latos 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 köz-
igazgatási bírsággal, hirdetményekkel, társasházak törvényes-
ségi felügyeletével kapcsolatos eljárások, zenés-, táncos ren-
dezvények engedélyezése, szakhatósági ügyek, közútkezelői, 
hulladék-gazdálkodással, települési vízgazdálkodással kapcso-
latos feladatok, nyilvántartások;

Gödöllői telkek övezeti előírásaival kapcsolatos - településké-
pi -, és a településrendezési eszközökben meghatározott köve-
telményekről kapcsolatos konzultáció

állAMi HAtáSKÖRbe
tARtozó üGyeK: 

Ügyfélkapu regisztráció, egyéni vállalkozással 
kapcsolatos ügyek, gépjármű-ügyintézés, okmá-
nyok kiállítása (útlevél, személyazonosító igazol-
vány - lakcímigazolvány - vezetői engedély - erkölcsi 
bizonyítvány - egyéni vállalkozói igazolvány - ha-
tósági bizonyítvány egyéni vállalkozásnál - törzs- 
könyv - parkolási igazolvány - magyar igazolvány);

Álláskeresési ellátások, családtámogatások, 
foglalkoztatással kapcsolatos támogatások, nyug-
díjazással kapcsolatos ügyintézések, álláskeresési 
ellátások, közegészségüggyel, járványüggyel kap-
csolatos hatósági feladatok, közgyógyellátás iránti 
kérelem, áldozatsegítés, állattenyésztéssel kap-
csolatos engedélyek, állatvédelemmel kapcsolatos 
ügyek, építéshatósági ügyek, fogyasztóvédelem, 
gépjárművekkel kapcsolatos ügyek, katasztrófa-
védelmi hatósági feladatok, környezetvédelemmel 
kapcsolatos feladatok, közúti jármű hatósági fel-
adatok, pénzbeli ellátások (Csecsemőgondozási 
díj, Gyermekápolási táppénz, Gyermekgondozási 
díj iránti kérelem), őstermelői igazolvánnyal kap-
csolatos ügyek

Sokaknak okoz problé-
mát, hová is forduljanak, 
ha hivatalos ügyeiket kell 
intézni. Sorozatunkban 
ebben kívánunk segíteni. 

A Polgármesteri Hivatal 
Adó és Ingatlangazdálko-
dási irodája a helyi hatás-
körbe tartozó adókkal kap-
csolatos ügyek intézése 
mellett a hatósági bizonyítványok kiadásával, valamint az 
ingatlangazdálkodással és az információs szolgáltatással 
kapcsolatosan előírt feladatokkal foglalkozik.

Ide tartozik az idegenforgalmi adóval kapcsolatos 
ügyek intézése. A helyi adókról szóló 17/2016(X.21.) sz. 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az ügyintéző 
ellenőrzi a benyújtott bevallásokat, adómentességet, illet-
ve a nyilvántartási kötelezettségben foglaltak betartását. 
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem 
állandó lakosként az önkormányzat illetékességi terüle-
tén legalább egy vendégéjszakát eltölt és a mentességi 
körön (például gödöllői oktatási intézmény hallgatója, gö-
döllői vállalkozás munkavállalója) kívül esik. Mértéke 300 
Ft/vendégéjszaka/fő. Az adót a szállásdíjjal együtt fizetik 
meg a magánszemélyek, majd annak bevallása és befize-
tése a szállás szolgáltató kötelezettsége. 

Az Adó és Ingatlangazdálkodási iroda munkatársai ke-
zelik a talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyeket is. A tör-
vény szerint a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt 
a személyt, illetve szervezetet terheli, akik a műszakilag 
rendelkezésére álló, kiépített közcsatornára nem kötött rá. 
Annak nem kell díjat fizetni, akinél a közcsatorna nincs ki-
építve. A csatornahálózat kiépítését követően az üzembe 
helyezést követő 90. naptól áll fenn a díjkötelezettség. A 
talajterhelési díj bevallása, megállapítása és megfizeté-
se a díjkötelezettséggel érintett személy kötelessége. E 
kötelezettség teljesítéséhez segítséget nyújt az adóható-
ság azzal, hogy a DMRV ZRT adatszolgáltatása alapján 
az érintettek részére évente megküldi a bevallásnyomtat-
ványt.

(folytatjuk)

hol intézhetem?
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...tüntette ki a Miniszterelnökség Gödöllő Város Önkormányzatát. A rangos elisme-
rést a Várkapitányi lak felújításáért ítélték oda a városnak, Építtető kategóriában, amit 
Gulyás Gergely minisztertől dr. Gémesi György polgármester vett át. 

A díjat még a múlt év végén ítélték meg Gödöllőnek, ám a koronavírus-járvány miatt 
az átadására csak 2021. június 19-én került sor.

A Várkapitányi Lak megújulása 2019-ben fejeződött be, több évi kitartó munka so-
rán a város nettó 433 millió forintot fordított az épület megmentésére és felújítására. A 
beruházásból 24 millió az NKA pályázatából a többi saját forrásból állt rendelkezésre. 
A műemléképület rekonstrukcióját Mészáros Judit gödöllői főépítész fogta össze. 

A patinás épület rendezvényhelyszínként funkcionál, többek között kiállításoknak, 
konferenciáknak ad helyet. A díj 1 millió forint jutalommal jár.   KJ

Katona Szabó Erzsébet Feren-
czy Noémi- és Príma-díjas tex-
tilművész, érdemes művész, az 
MMA rendes tagja, a Gödöllői 
Új Művészet Közalapítvány lesz 
Gödöllő új díszpolgára. 

Katona Szabó Erzsébet ki-
emelkedő szakmai életútja, ma-
gas szintű művészetszervező 
tevékenysége és értékteremtő 

alkotóművészeti munkássága 
elismeréseként kapja meg a ki-
tüntető címet. Az átadó ünnep-
ség augusztus 20-án lesz.

Gödöllő Vállalkozója díjat 
kap Gyetvánné Szűcs Éva, a 
Kócos Szőrstúdió kutya-kozme-
tika tulajdonosa és Czövek Mi-
hály fémipari vállalkozó. A helyi 
rendelet szerint a díj azoknak a 

köztartozással nem rendel-
kező egyéni vállalkozók-
nak, társas vállalkozások 
személyesen közreműkö-
dő tulajdonosainak adomá-
nyozható, akik hozzájárul-
tak a város fejlődéséhez, 
szolgáltatásainak bővítésé-
hezl.

B.

Pro Architektúra Díjjal...

Ők kapják a városi elismeréseket

(folytatás az 1. oldalról)
Gödöllőn 1991 óta minden évben meg-

emlékezünk a szovjet csapatok kivonulá-
sáról, a Magyar Szabadság Napját pedig 
június utolsó hétvégéjén ünnepeljük.

Az idei rendezvényen Gémesi György 
Novák Ferencet a magyar szabadságért 
való küzdelem ikonikus alakjának nevezte, 
aki a néptáncon és a táncházmozgalmon 
keresztül fogalmazta meg üzeneteit.

Novák Ferenc „Tata”, a Nemzet Művé-
sze címmel kitüntetett, Kossuth- és Erkel 
Ferenc-díjas magyar koreográfus, rendező, 
etnográfus, érdemes művész. Az amszter-
dami Nemzetközi Táncszínház koreográ-
fus-rendezője, 1983-tól a Honvéd Együttes 
művészeti igazgatója. A magyar néptáncis-
kola és a folklór sajátos színházi megjele-
nítésének egyik megteremtője, a Bihari Já-
nos Táncegyüttes megalapítója. Számtalan 

kiemelkedő rendezései kö-
zül kiemelkedik a Kőmíves 
Kelemen, a Magyar Elekt-
ra, a Csíksomlyói Passió, 
de a széles közönség ta-
lán legjobban az 1983-as 
István, a király rockopera 
koreográfiájának megalko-
tójaként ismeri. 

A kitüntetettet Papp Imre, a Jászság Népi 
Együttes alapítója méltatta, aki úgy fogal-
mazott: Novák Ferenc „Tata” annak a kor-
osztálynak a tagja, akik kijelölték az utat a 
következő generációnak. Elkötelezettsége 
a népművészet iránt példamutató mindany-
nyiunk számára. 

A Magyar Szabadság Napja ünnepi mű-
sorában az Urban Verbunk lépett színpad-
ra, előadásuk középpontjába a négy elemet 
(tűz, levegő, föld és víz) helyezték.        KJ

Magyar
SzabadSág

Művészetben és 
gondolatban is

Fo
tó

k:
 T

at
ár

 A
tti

la



2021. június 29.6 gödöllői szolgálat közélet

A Héten inDUl Az
ÚtHASználAti enGeDélyeK
KiADáSA
A héten, július 1-jével hatályba lép a  Gödöllő város útja-
inak és lakókörnyezetének védelméről, a település egyes 
területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 
szóló 14/2021. (V. 17.) számú önkormányzati rendeletét.  A 
vállalkozóknak kötelező bejelenteniük azokat a 3,5 t össz-
tömeget meghaladó gépjárműveiket, amelyekkel a Gödöl-
lő önkormányzata kezelésében lévő úthálózatot használja.

A bejelentést online és papír alapon is megtehetik. Az 
engedélyek kiadása 2021. július 1-jével kezdődik, augusz-
tus 20-tól pedig megkezdődik az ellenőrzés: Az a teher-
gépkocsi tulajdonos, üzembentartó, akinek a 3,5 t össztö-
meget meghaladó tehergépkocsija engedély nélkül vagy 
az engedélyben foglaltaktól eltérően közlekedik, 30.000 
forinttól 200.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható. Az útfenntartási díjfizetésre vonatkozó kötelezett-
ség pedig 2022. január 1-jével lép hatályba. 

A behajtási engedély iránti kérelmet benyújtani – forma-
nyomtatványon, postai úton vagy személyesen a Gödöllői 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán; – a Gödöllő Káp-
talan webes alkalmazáson keresztül (nyomtatványkitöltő 
felület) – e-papir felületen keresztül lehet. A vonatkozó 
rendelet és a kérelmek benyújtási felületei Gödöllő város 
honlapján,  a www.godollo.hu oldalon érhetők el, ahol ügy-
félbarát alkalmazások segítségével, automatizált űrlap ki-
töltési lehetőségekkel segítik az ügyfeleket.

Az érintettek a 28/529-246 -os telefonszámon kaphat-
nak segítséget.    (ny.f.)

...fejlesztése során 8 helyszínen végzett növénytelepítési 
munkálatokat a Lyra Florae Kft. A modernizált gödöllői vasú-
tállomás zöldítési munkálatai tartoznak ide, továbbá növény-
telepítés történt a Köztársaság úti felüljáró mentén, az egye-
temi rámpa területén, Máriabesnyő felé a 3-as számú fő út 
mellett, valamint Bag, Aszód, Tura és Galgahévíz települések 
vasútállomásainak környezete is megújult.

A Gödöllői Királyi Váró melletti díszkert kialakítása jelen-
leg is folyamatban van, egy díszcserjékkel és évelő dísznö-
vényekkel beültetett kert fog itt megvalósulni. A megújult 
vasútállomás környezetének rendezése során az Állomás út 
menti területen díszcserjékkel és rózsákkal tarkított zöld sáv 
került kialakításra. Az új épület melletti formára nyírt platán 
(platanus x acerifolia) fasor a pálmaház kertészet segítsé-
gével érkezett az egyik olaszországi faiskolából. A platánok 
mellett az elültetett húspiros virágú vadgesztenyék (Aescu-
lus x Carnea Briotti) lombja fog majd árnyékot biztosítani. az 
állomás előtti területen olyan burkolat lett kialakítva ami a 
vizet átengedi, így a lehulló csapadék nem vész el, a fák gyö-
kereinél tud hasznosulni. Kettő nagyobb méretű terepplaszti-
kával ellátott zöldsziget is helyet kapott a vasútállomás előtti 
területen. Lombhullató és örökzöld cserjék kaptak benne he-
lyet, valamint egy júdásfa (Cercis siliquastrum) és egy virá-
gos kőris (Fraxinus ornus) került kiültetésre. 

A HÉV végállomása melletti zöld sáv is rendezésre került.  
Az eredeti óriás tuják meghagyása mellett egy gyertyán fa-

sor telepítése valósult meg, valamint díszcserjék lettek ültet-
ve.

minden esetben fakéreggel történt a kialakított ágyások 
mulcsozása, a növénytelepítés során pedig első osztályú 
termőföld lett felhasználva.

A gödöllői, aszódi és bagi vasútállomáson automata öntö-
zőrendszer biztosítja majd a növények vízellátását. A megújí-
tott vasútállomások zöldfelületeinek 3 éves fenntartási mun-
kálatait szintén a lyra florae kft. végzi majd. Ez magában 
foglalja a fák és cserjék metszését, a növények tápanyag-
utánpótlásának biztosítását és öntözését, a terület gyom-
talanítását, és a gyepfelületek karban tartását. A kivitelezés 
anyagbeszerzéseiben a segítséget a pálmaház kertészet 
nyújtotta.

(mz)

A gödöllő-HAtvAn
vAsútvonAl...

Lassan a végéhez köze-
lednek a vasútfejlesztési 
munkák, egyre inkább a 
kapcsolódó feladatokra kon-
centrálnak a kivitelezők. Így 
például a napokban útépítés 
és csapadékvíz-elvezetés 
kialakítását kezdik meg a 
Szivárvány utca végében – 
részeként a projektnek. 

A fejlesztéssel kapcsolat-
ban gyakran kérdezik olva-
sóink, mikortól lesz hasz-
nálható a vasútállomáson 
kialakított lift, amire az ide-
genforgalmi szezon megin-
dulásával egyre nagyobb az 
igény. 

Mint megtudtuk, folyamat-
ban van a próbaüzem és a 
hatósági engedélyezés. A 
lift csak az engedély birtokában in-
dulhat el. 

Szintén többen kérdezték, milyen 
célt szolgál a Palotakert lakótelep 
közelében felépült torony. A MÁV 
területén álló létesítmény kommu-
nikációs célokat szolgál, része az 

új vasúti biztonsági rendszernek, 
a vasúti biztosító berendezések 
működését segíti. A felújított sza-
kaszon több tornyot is telepítettek 
az elmúlt hetekben – sűrűségüket 
a domborzati viszonyok határozzák 
meg.

(j.)

Vasútfejlesztés:
Kiegészítő munKáK
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A Duna Menti Re-
gionális Vízmű Zrt. 
kezdeményezésére 
a rendkívüli magas 
hőmérsékletű, csapa-
dék nélküli időjárás 
miatt jelentkező ellá-
tási problémák meg-
oldásaként a folya-
matos ivóvíz ellátás 
érdekében dr. Gémesi 
György polgármester 
2021. június 23. nap-
jától visszavonásig

i. fokú – részleges 
– vízkorlátozást ren-
delt el.

A vízkorlátozás idő-
tartama alatt Gödöllő 
közigazgatási terüle-
tén a vízfogyasztók 
kötelesek a takarékos 
ivóvíz-felhasználás 
megvalósítására, to-
vábbá Gödöllő köz-
igazgatási területén

tiloS
– a kommunális ivó-

vízellátó rendszerről 
házi kertek-, gazdál-
kodó szervezetek és 
alapítványok oktatási 
célú üzemi kertjei-
nek-, közterületek-, 
közparkok locsolása, 
öntözése, illetve ezen 
területeken locsoló és 
öntözőberendezések 
(ide érte a csepegte-
tő berendezéseket is) 
működtetése 8-21 óra 
között,

– a gépjárművek 
tömlős mosása,

– járdák, utak mosá-
sa.

A Duna-Tisza Közti Hulladékgaz-
dálkodási nonprofit Kft. tájékoz-
tatja a tisztelt lakosságot a hulla-
dékszállítás rendjéről.

A kommunális hulladékszállítás 
SzeRDAi napon történik.

2021. július 1-jétől a zöldhulladék 
szállítását ismét két heti rendszeres-
séggel végzi el a társaság.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLA-
DÉK GYŰJTÉS időpontjai:

 július 7., 21., augusztus 4., 18., 
szeptember 1., 15., 29.

A házhoz menő zöldhulladékgyűj-
tés keretében a levágott füvet, a 
falevelet és egyéb lágyszárú növé-
nyeket, a DTkH Nonprofit Kft. által 
ingyenesen rendelkezésre bocsátott 
zöldhulladékgyűjtő zsákban helyez-
hetik ki. A begyűjtéssel egyidejűleg a 
Társaság munkatársai a zöldhulladé-
kot kihelyező ingatlanhasználóknál 
maximum kettő darab cserezsákot 
hagynak ingyenesen.

A maximum 6 centiméter átmérőjű 
gallyakat pedig, legfeljebb 100 centi-
méter hosszú kötegekbe kötve, 1 m3 
mennyiségig a zöldzsák mellé tehe-
tik a begyűjtés napján. 

 Szükség esetén külön megvásá-
rolható, „korlátlan” mennyiségben 
kihelyezhető, kék színű, DTkH emb-
lémás lebomló zsákot tudnak be-
szerezni az értékesítő partnereknél, 
valamint ügyfélszolgálatokon és ügy-
félkapcsolati pontokon:

Batthyány Lajos utca 25. – Bagyin 
József E.v. , Blaháné u. 118. – Pró-
kai és Társa Bt., Dózsa György út 
69. -  Gödöllő Ügyfélszolgálat, Városi 
Piac – Rajat Bt., Szabadság út 60. – 
Agrosol 2000 Kft./ Kertészeti Áruház, 
DTkH Nonprofit Kft. 2100, Gödöllő, 
Dózsa György út 69.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI 
(SZELEKTÍV) HULLADÉKGYŰJTÉS  
időpontjai: 

július 14., 28., augusztus 11., 25., 
szeptember 8., 22.

A mindenkori begyűjtéssel egy-
idejűleg a Társaság munkatársai 
szállítási alkalmanként a kihelyezett 
zsákkal megegyező (csomagolási 
hulladék gyűjtésére szolgáló, átlát-
szó színű, emblémás) adnak. Szál-
lítási gyakoriságtól függetlenül, a 
megadott napon, az összegyűjtött 
csomagolási hulladék mennyiségi 
korlátozás nélkül kihelyezhető bár-
mely átlátszó zsákban.

FONTOS! Az üveg (színes és 
színtelen öblös, üdítős, boros, pezs-
gős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűj-
tőpont(ok)on történik!

2020. november 1-jétől a Zöld Híd 
B.I.G.G. Nonprofit Kft. és a DTkH 
Nonprofit Kft. együttesen végzi a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatást. 
A DTkH Nonprofit Kft. Magyarország 
214 településén gyűjti és szállítja a 
hulladékot, míg a Zöld Híd B.I.G.G. 
Nonprofit Kft. a hulladékok átvételé-
ről és megfelelő kezeléséről gondos-
kodik.

figyelem!
vízkorlátozás

előzeteS 
A GÖDÖllő 

NeTTV 
pRoGRAMJából 

A Gödöllő NetTV folyamatosan tájékoztatja önöket a gödöllői 
eseményekről, tudnivalókról. A heti hírösszefoglaló hiteles tájé-
koztatást ad a legfrissebb, aktuális tudnivalókról, és az újraindult 
színes kulturális életről: többek között a Múzeumok Éjszakája ese-
ményeiről és a Pécsi Ildikó Színtársulat által bemutatott Fekete 
Péter című előadásról, valamint beszámolót láthatnak a Magyar 
Szabadságért Díj átadásáról is. 

A műsorokat a GodolloNetTv Facebook-odalán kísérhetik figye-
lemmel.

tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat és part-
nereinket, hogy a Gödöllői Szolgálat:

nyári szünet utáni első, azaz következő 
lapszámát augusztus 24-én olvashatják. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy lapunk online 
felülete ez idő alatt is folyamatosan frissül. 
Az aktualitások, friss hírek mellett szám-
talan érdekességgel várjuk olvasóinkat a 
szolgalat.com-on, valamint Facebook-olda-
lunkon.

A hirdetésfelvétel július 1-től augusztus 
8-ig szünetel.

A Gödöllői Szolgálat 
szerkesztősége

szolgálAt(I) közlemény

KoMMUnáliS, HázHoz Menő
CSoMAGoláSi (SzeleKtÍV)
éS zÖlDHUllADéK SzállÍtáSi RenD
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óvodai
SzületéSnap

Fennállásának 70. évfordulóját 
ünnepelte a Mesék Háza, a ko-
rábbi János utcai, majd Szent 
János utcai óvoda.

Az intézményben a jeles év-
forduló alkalmából kis kiállítást 
rendeztek, amely az óvodá-
ban sok-sok évvel ezelőtt folyó 
munkát, valamint az egykori 
gyermekjátékokat és a régen 
idejáró gyereket mutatta be. 

A Gödöllői Mesék Háza – 
vagy ahogy sokan ismerik – 
Szent János utcai óvoda (még 
régebbről János utcai majd II. 
számú Napköziotthonos Óvo-
da) történetét 1951-től számít-

juk. Az intézmény akkor két 
gyermekcsoporttal kezdte meg 
működését. 1995 óta a Játék-
kal, mesével nevelő kisdedó-
vók közé tartozik.  A szülők kö-
zössége 1989-ben létrehozta a 
Mesék Háza Alapítványt, ami 
segíti az intézményben folyó 
munkát. Nem véletlen, hogy 
amikor 2015-ben az intézmény 
új nevet kapott, akkor a Mesék 
Háza Óvoda nevet választották.

Az intézményi születésnapon 
Bárdy Péter alpolgármester és 
dr. Pappné Pintér Csilla mond-
tak köszöntőt.

KJ

Az „Ön választ, mi segítünk” 
programban a Tesco 180 kez-
deményezés támogatására 
összesen 42 000 000 forintot 
adományoz, ezzel támogatva 
a helyi közösségek számára 
fontos projekteket. Ennek ré-
szeként a Gödöllői Tesco Áru-
házban ismét várja az érdeklő-
dőket a Magyar Rákellenes Liga 
Gödöllői alapszervezet „ADD 
TOVÁBB A MOSOLYODAT” 
közössége, hogy július 11-ig a 
lehető legtöbb szavazatot gyűjt-
sék össze programjuk megva-
lósításához.  A szervezet már 
harmadik alkalommal tervezi 
megszervezni a Gödöllői Városi 
Egészségnapot október 2-án, 
amikorra ismét szűrésekkel, 
felvilágosító- és megelőző előa-
dásokkal, beszélgetésekkel és 
kísérő programokkal készülnek.

A program támogatásáért 
nem kell mást tenni, mint ha va-
laki a Tescóban vásárol, a pénz-

tárnál kérje el a szavazáshoz 
szükséges zsetonokat, és dobja 
azokat a helyszínen elhelyezett 
szavazó urnába, a Magyar Rá-
kellenes Liga Gödöllői alapszer-
vezet „ADD TOVÁBB A MOSO-
LYODAT” „dobozába”. 

A jelenlegi fordulóban szerep-
lő három program közül most ez 
az egyetlen gödöllői szervezet 
jutott a döntőbe. 

A szervezet 2019-ben már 
eredményesen szerepelt a 

programban, akkor a 
400.000 forintos fődíjat 
érdemelték ki a lakosság 
támogatásával. A napok-
ban  Rozványi Balázs a 
Magyar Rákellenes Liga 
elnöke is személyes je-
lenlétével segítette a 
kezdeményezést.

(V)

július 11-ig szavazhatunk
az októberi egészségnapra
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Ki ne emlékezne 
azokra az izgalmak-
kal teli, várva várt 
pillanatokra, amikor 
diákként az iskolai 
táblára felkerült el-
sőként a felkiáltójel, 
majd követték a be-
tűk, amelyekből az-
után kiformálódott 
a felirat: VAKáCió! 

A nyári szünet 
egyidős a közokta-
tással, még ha sokat 
változott is az évek 
– pontosabban évszázadok – során. De 
menjünk vissza a kezdetekhez!

A magyar oktatás egyik mérföldkö-
ve 1777, ekkor adta ki Mária Terézia 
királynő a Ratio educationis királyi-ál-
lami tanügyi rendelkezést, amellyel 
megteremtette az egységes állami, 
központilag irányított iskolarendszert. 
Ez természetesen a vakációról is ren-
delkezett, ám szó sem volt a nyárról: 
szeptemberben és októberben kaptak 
pihenőidőt gyerekek.

A rendeletet elég hamar kö-
vette az első oktatási reform: 
1787-ben II. József bevezet-
te a „nyár eleji“ szünetet. A 
szakértők szerint azért, hogy 
a család apraja is segédkez-
hessen a földeken 
a nyári betakarí-
tásban.

A nyári szünet 
azóta is megma-
radt, s a falusi 
gyerekek számá-
ra még a múlt szá-
zad első felében 

is sokszor egyet jelentett a 
földeken, vagy a kertben való 

munkával, de a 
városi gyerekek 
szegényebbje 
is munkát vál-
lalt, ha tudott. 
Az arisztokrácia 
és a polgári ré-
teg gyermekei 
számára per-
sze már akkor 
is az utazást je-
lentette a nyári 
szünet.

A múlt században pedig már megje-
lentek a táborok is. Míg a század első 
felében a cserkész-, a másodikban az 
úttörőtáborok nyújtottak programokat a 
gyerekeknek. Közülük a leghíresebb a 
zánkai volt, ami túlélte a rendszerváltást, 

s ma már Erzsébet-táborként várja a 
gyerekeket. Napjainkban már bőséges 
kínálatból lehet választani, kinek – kinek 
érdeklődése – no és persze pénztárcája 
szerint.

A vakáció hazánkban június 16-án 
kezdődik, hiszen a tanév utolsó napja 
június 15. Ettől kezdve augusztus 31-
ig szabad a világ a diákoknak, a tanév 
szeptember 1-jével kezdődik. Hogy 
ez a 11 hét hosszúnak számít-e vagy 

sem, arról vitatkozhatnánk, de nem va-
gyunk ezzel egyedül: Romániában és 
Finnországban is ennyi a pihenőidő, ám 
Olaszországban, Máltán és Görögor-
szágban még ennél is hosszabb, 12 hét.

Persze nem mindenhol vannak ilyen 
szerencsés helyzetben a diákok. A leg-
rövidebb nyári szünet Németországban, 
Hollandiában, Dániában, Angliában van. 
Ezekben az országokban alig valamivel 
több, mint 6 hét a nyári pihenő.

KJ

Mióta van
?



2021. június 29.10 gödöllői szolgálat kultúra

Nagy érdeklődés kísérte a Múzeumok Éjszakája idei 
eseményeit. Tizenkilencedik alkalommal rendezték 
meg a nagyszabású kulturális fesztivált, amelyhez ez 
alkalommal is csatlakoztak városunk kulturális intéz-
ményei. A rendezvényre hagyományosan a nyári nap-
fordulóhoz legközelebbi hétvégén – ez alkalommal június 
26-án került sor.

A Gödöllői Városi Múzeumban, a GIM-házban, a Leven-
dula Galériában, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs 
Központban, a MATE Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlő-

dés-történeti Szakmúzeumában és a Gödöllői Királyi Kas-
télyban kora délutántól éjfélig zajlottak a programok. 

Tárlatvezetések, koncertek, játékok, bemutatók, worksho-
pok várták az érdeklődőket. A bőséges kínálatban valameny-
nyi korosztály talált magának kellemes kikapcsolódást.

(Több fotóval a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon)

Zenepavilon gazdagíthatja a Chopin Zenei AMI árnyas fák-
kal gazdag kertjét – legalábbis ez szerepel  tervek között. A 
megvalósítást segítendő különleges barokk zenei koncertet 
rendeztek a helyszínen június 26-án délután.  

Az összeállítást Watteau – Utazás Cythere szigetére című 
festménye ihlette, melyen a természet és a zene találkozásának 
lehetnek tanúi a szemlélők. A Franciaországból érkezett Le Ba-
roque Nomade együttes tagjai ezt a hangulatot igyekeztek átadni, 
többek között Lully, Corbette és Couperin dallamainak megszólal-
tatásával.  

A koncertet eredetileg még a múlt év tavaszán szerették volna 
megtartani, de a pandémia miatt csak most kerülhetett rá sor. A 
renezvény az Európai Unió által támogatott Zene híd projekt ré-
szeként valósult meg.               KJ

Országimázst épít
az Urban VerbUnk
Akik figyelemmel kísérik az Urban Verbunk produkcióit, azok jól 
tudják, a gödöllői táncosok nem riadnak vissza az újszerű megjele-
nítésektől, meglepő vagy épp meghökkentő látványvilágtól.

Nemrég kerüt fel a világhálóra legújabb országimázs videójuk, 
amit az UEFA felkérésére a labdarúgó Európa-bajnokság és Ma-
gyarország népszerűsítésére készítettek. A videó július 11-ig folya-
matosan látható a Városligetben kialakított szurkolói zóna kivetítő-
in, de megtekinthető Gödöllő város Facebook-oldalán is.      (ny.f.)

Mint a barokk korban...
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Náray Tamás 
neve egyet jelent 
a minőséggel. 
Mindegy, mit ad ki 
a kezéből, ruhát, 
irodalmi művet, 
képzőművészeti 
alkotást, az töké-
letes. Miért lenne 
ez másként leg-
újabb sütemé-
nyeskönyvével?!

Előre kell bo-
csátani, veszélyes 
vizekre téved, aki 
elkezdi lapozgatni az andalúziai, 
baszk, katalóniai és más spa-
nyol tájak tortáit, pitéit, tekercseit 
és krémeit felvonultató könyvet. 
Garantált, hogy napjai a krémek 
és habok bűvöletében telnek 
majd, ki-kikacsintva a könnyen 
elkészíthető piskótákra és piték-
re, amiket a jól érthető leírások 
alapján bárki elkészíthet. 

A jól ismert churros, a mallor-
cai tekercs, az almatorta vagy 
a lélek holdjai mellett olyan kü-
lönlegességek elkészítésének 
titkait is megismerhetjük, mint a 
szerző személyes kedvencei: a 
tojáshabos citromtorta, a baszk 
sült sajttorta és a joghurtos pite. 
Mindezek elkészítéséhez pe-
dig még különleges hozzávalók 
sem igazán kellenek! A pontos 

leírás mellett 
fotók segítik 
az elkészí-
tést, kiváló 
t ámpon to -
kat adva az 
egyes fázi-
sokhoz.

 A válo-
gatásban a spanyol hétköznapi 
kedvenceket épp úgy megtalál-
juk, mint az ünnepi asztal tortáit. 

(Náray Tamás: Víva Espana! 
– Kedvenc spanyol süteményre-
ceptjeim”

***
JUTALOM A JÓ TANULÓK-

NAK! A Bagoly Könyvesbolt 
idén is kedvezményt ad azok-
nak a diákoknak, akik jeles bi-
zonyítvánnyal zárták a tanévet. 
Augusztus végéig 7%-os ked-
vezménnyel vásárolhatnak a 
bolt kínálatából azok, akik kitűnő 
vagy jeles eredményt értek el. A 
kedvezmény a bizonyítvány fel-
mutatása mellett, egyszeri alka-
lommal vehető igénybe.

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA

egy szelet spanyolország

Kreatív
íróKurzus
felnőtteKneK
Kreatív prózaíró Kurzus indul a Gödöllői városi Könyv-
tárban.                                    a kurzus időtartama: 2021. július 9-11.

Helyszín: Gödöllői városi Könyvtár és információs Központ
a jelentkezés feltétele: a kurzusra előzetes jelentkezés szüksé-

ges az istoka@gvkik.hu emailcímen 2021. július 1-ig.
oktatónk: istók anna, könyvtáros, a Könyvmolyképző Kiadó arany-

pöttyös szerzője.
Kiknek ajánljuk?
• Azok jelentkezését várjuk, akik úgy gondolják, az ösztönös te-

hetség nem minden, az írásművészetnek is vannak fejleszthető, ta-
nulható elemei.

• Azoknak ajánljuk, akik szeretnék a bennük rejlő alkotói tehetsé-
get felszínre hozni.

• Ajánljuk azoknak, akiknek komoly írói terveik vannak, szeretné-
nek publikálni, elindulni az íróvá válás rögös útján. (Közhelyes kife-
jezés, amit célszerű kiirtani a szövegünkből, ha valóban komolyak a 
szándékaink).

• Ajánljuk azoknak, akik csak hobbiszinten írnak, de nyitottak a 
kortárs irodalomra, szeretnek játszani a szavakkal, örömüket lelik 
az alkotás folyamatában.

• Ajánljuk azoknak, akiknek lapul néhány megkezdett regény a 
laptopjuk mélyén, de sose tudták befejezni, inkább újabb történetbe 
kezdtek.

• Ajánljuk azoknak, akik szeretnének hozzáértő kritikát kapni szö-
vegeikről, megtudni azt, melyek az írói erősségük, és mely oldalukat 
érdemes fejleszteni.

Mit jelent az, hogy kreatív írás?
a kurzus során az elmélet oktatást olyan gyakorlati feladatok vált-

ják minden témakörben, melyek segítenek neked, hogy újszerű, a 
megszokottól eltérő módon használd a fantáziádat gondolataid kife-
jezésére. Magyarán, ki fogsz lépni a komfortzónádból. És igen, miu-
tán megtanultuk a szabályt, elképzelhető, hogy az lesz a feladat: írj 
úgy, hogy felrúgod azt.

A csoportba maximum 10 fő jelentkezését tudjuk elfogadni!
A kurzus díja: 10 000 Ft, amit a kurzus első napján kell befizetni.

(Bővebben a szolgalat.com-on és
a Facebook-oldalunkon.)

A gödöllői – Covid utáni – kulturális „újranyitás” újabb fontos 
állomásához érkeztünk: a Művészetek Háza színháztermé-
ben volt a premierje a Fekete Péter című zenés vígjátéknak, 
amelyet a Pécsi Ildikó Színtársulat vitt színpadra L. Péterfi 
Csaba rendezésében. Az amatőr színészekből álló társulat 
könnyed humorral adta elő a régi, ámde népszerűségéből mit 
sem vesztett történetet Eisemann Mihály máig ismert sláge-
reivel – a siker nem is maradhatott el.

A darabot Gödöllőn legkö-
zelebb augusztus 22-én, 
20.30-kor lehet megnézni 
a „Nyári Színházban”, az 
egyetem díszudvarán.    (TA)
Bővebben a szolgalat.com-on 
és Facebook-oldalunkon.)

fekete péter 
zenéS víGjáték
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A horvátországi Belováron a 25. 
Theresianum Fesztivál keretében 
nyitották meg Czedly Mónika erzsé-
bet királyné ruhakollekciójának kiál-
lítását.

Mindössze három hónapja keres-
te meg Mladen Andrlic, Horvátország 
nagykövete Gödöllő Város Önkor-
mányzatát, hogy az opatijai kiállítás-
hoz hasonlóan Belováron is bemutat-
kozzon városunk.

A 16 ruhakollekció mellett Er-
zsébet királyné személyes tár-
gyai, bútorok, eredeti porcelánok 
is helyet kaptak.

A kiállítást Dario Hrebak, Bel-
ovár és Gémesi György, Gödöllő 
polgármestere mellett, Mladen 
Andrlic nagykövet, Markus Wu-
ketich, Ausztria nagykövete és 
Dezső János, Magyarország 
kulturális tanácsnoka nyitották 
meg és három héten át láthatja 
a nagyközönség.

B.

gödöllőI
IpArművészetI műHely
párHUzAmos szálAk

kortárs képzőművészeti projektek az egykori gödöllői szecesz-
sziós művésztelephez kapcsolódó helyszíneken

2021. július 2. – augusztus 31.
2021-ben ünnepeljük a szecessziós gödöllői művésztelep 

megalakulásának 120. évfordulóját. ebből az alkalomból az 
egykori művésztelep életének két emblematikus helyszínére, a 
nagy sándor-házra és a remsey-házra szeretnénk irányítani a 
figyelmet, kortárs képzőművészeti eszközökkel.

2021. július 2-án, pénteken este 18.30-tól közös sétára invitál-
juk az érdeklődőket a körösfői-utcába. 

A kIállításmegnyItÓ első Helyszíne I   nagy sándor-ház 
kertje, 2100 gödöllő, erkel Ferenc u.8.

Időpont I 2021. július 2., péntek 18.30

A kIállításmegnyItÓ másodIk Helyszíne I  gIm-ház 
kertje, 2100 gödöllő, körösfői u. 15-17., 20.00 órától

meghívott művészek:
erőss IldIkÓ szobrászművész I gÓg AngélA formatervező 

művész I gÓg emese videóművész I HIdAsI zsÓFIA textilmű-
vész I HorvátH ágnes építész I keCskés FAnnI textiltervező 
művész I mátyásI péter képzőművész I remsey dávId grafi-
kusművész I szABÓ-nyUlász melIndA animációs rendező, 
illusztrátor I vArgA melIndA szobrászművész I tÓtH ádám 
formatervező művész I zAlA zsÓFI formatervező művész

(Bővebben a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon)

Gödöllő Belováron
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beKülDéSi HAtáRiDő: 
2021. JÚliUS 31.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: dr. Hollósy Tamásné, Pintér Attila
A Dűlő borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Csizmadia Judit, Csaba Éva
A Happy box (petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: 
Zelnikné Török Ilona
A Városi Mozi ajándékát nyerte: 
Menyhárt Olivér, Nándori-Fülöp Vanda
A Városi Múzeum ajándékát nyerte: 
Szedmák Attiláné, Szabóné Papp Ágnes

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysor-
soláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai 
úton, akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a 
pontos postai címüket is adják meg!

Az utcaünnepen a szecessziós 
művésztelep utcájának régi és mai 
értékeit szeretnénk bemutatni a 
résztvevőknek.

Programok:
10:00-11:00 Múltidéző Művésztelep 

Séta (felnőtteknek), találkozó az Erzsé-
bet-park főbejáratánál, vezeti: Demeter-Gu-
ba Zsóka és Buffham Nóra

10:00-16:00 Homlokzati vályogvakolat 
készítése, Körösfői u. 21.

11:00-18:00 Wright család kiállítá-
sa,(andrew Wright, Wright tímea, Wright 
Alexandra) Körösfői u. 2.

13:00-14:00 Szalmabálaház bemutató, 
Körösfői u. 21. Révész Gabriella és Szücs 
Gábor

14:00-16:00 Családi barkácsműhely 
a Szigetkék Alkotóműhellyel, Nagy Sán-
dor-ház kertje

14:00-17:00 párhuzamos szálak, kor-
társ művészeti kiállítás a művésztelepre 
reflektálva, Nagy Sándor ház kertje

14:00-15:00 Városi állattartás, Genti- 
sher család, Körösfői u. 10.

15:00-16:30 Múltidéző Művésztelep 
Séta (felnőtteknek), találkozó az Erzsé-

bet-park főbejáratá-
nál, vezeti: Demeter-Guba Zsóka

15:00-16:00 kérdés-felelet rajzolás egy 
óriási felületen (korhatár nélkül), az utcán, 
Szigetkék Alkotóműhely

15:00-17:00 fonaljátékok, ortelli Böbe, 
Halászy Márta és Antal Katica óvónőkkel, 
GIM-ház hátsó kertje

15:00-18:00 párhuzamos szálak, kor-
társ művészeti kiállítás a művésztelepre 
reflektálva, GIM-ház kertje

15.00-15.30 Wright tímea utcai gitár-
koncertje

16:30-17:30 Urbanity, utcai társasjáték 
12 éves kortól az utcán, kultúrAktív Egye-
sület

16:00-17:00 zenés mozgás szalagok-
kal, Lábodiné Bartha Gabriella (Medgya-
szay istván, építész unokája), klimászné 
Varga Zsófia fuvolaművész, Nagy Sán-
dor-ház kertje

16:30-18:30 Emlékmontázsok, alkotás 
a művésztelep fotóival, festményeivel, GIM-
ház terasza, 12 éves kortól

15.30-16:30 a Wright család bemutat-
kozik: storytelling, mesél andrew Wright, 
fordít: Dudás Julianna / Wright Alexandra 
számjátéka. Körösfői u. 2. kertje

17:00-18:00 moldvai táncház az utcán
18:00-19:00 közös vacsora az utcán, 

batyusbál és vegetáriánus egytálétel
18:00-19:00 ledpuppets bábok látoga-

tása vacsora közben
19:00-20:00 vitrinBeat koncert
20:00-21:00 Sámli Mozi a Gödöllő Anno 

rendezésében, fókuszban a Körösfői utca

Az utcán ugróiskolák, népi játékok, pihe-
nőhelyek várják a látogatókat.

az utca forgalommentes lesz a szent 
Imre utca és a GIM-ház között.

Kérjük, hogy evőeszközöket, tányért és 
poharat hozzanak magukkal! 

A közös vacsorához örülünk sütemény-
nek, gyümölcsnek!

A program lebonyolítója: kultúrAktív 
Egyesület és önkéntesek

A program támogatója:
Gödöllő Város Önkormányzata
Európai Szolidaritási Testület

Nyitott kertek,
közös utca
120 éves a művésztelep!
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A tavasz kezdetével abbamaradt az etetés időszaka, ugyan-
akkor a madaraknak tavasszal és nyáron is segítségükre 
lehetünk. A meleg tavaszi és a forró nyári időszakban azzal 
tudunk rajtuk segíteni, ha itatónak és fürdőhelynek a ker-
tünkben kihelyezünk egy sekély tálcát, melybe vizet töltünk. 
Erre tökéletesen alkalmasak akár a 40-50 cm átmérőjű virá-
galátétek is, ugyanakkor lehet otthon profi itatókat is építeni, 
egy kis barkácstudással. Fontos, hogy minden nap tegyünk 
friss vizet az itatóba, s ezzel együtt rendszeresen tisztítsuk, 
algátlanítsuk is az itatót, ugyanis a nem megfelelően tisztán 
tartott itató a madarak halálát is okozhatja.

Bővebb információkért, ötletekért és tanácsokért javasol-
juk az erre vonatkozó MME-cikket is: https://www.mme.hu/

itato_es_madarfurdo
MME Gödöllői Helyi Csoport

Már nagyszüleink is, ahol tehették, hordóba, 
kádba összegyűjtötték az esővizet, annak el-
lenére, hogy a kutakról még ingyen hozhat-
tak vizet és nem volt csatornadíj sem. Tud-
ták, hogy az esővíz jobb, mert folyamatosan 
a rendelkezésünkre áll, illetve mikor sok van 
belőle, összegyűjthetjük, mikor kevesebb jut, 
elöntözhetjük vagy moshatunk vele.

Emellett a talajvizekhez képest lágy az 
esővíz, hiszen nincs benne mész, így a mo-
sószerek, szappanok és öblítők könnyebben 
és intenzívebben felhabzanak, kevesebbet 
kell azokból használni.

Tehát ha az esővíz begyűjtése által rendkí-
vül jó minőségű vízhez jutunk, pénztárcánkat 
és környezetünket kímélve!

Forrás: edenkert.hu

segítsünk A szárnyAs kertBArátoknAk!
nyárI ItAtás

tAkArékoskodjUnk A vízzel!
HAsználjUnk esővIzet



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

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

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

1 éves ivaros kisfiú.
Csodás, nyugodt természetű.

5 éves, ivartalanított kan. nagyon 
barátságos, imádja az embereket. 
Csak egyedüli kutyának vihető!
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BUndás
döme

Byron FoltI

A hosszú, hűvös tavasz, a korlátozá-
sok megszűnése után mindenki szíve-
sen megy ki az otthonából, mégis so-
kan vannak olyanok is, akik inkább a 
saját kertjükben töltik az időt. Elmond-
hatjuk, hogy bár hiába remek időtöltés 
a kertészkedés és a járvány alatt igen 
sokan ebben próbáltak kikapcsolódni 
(nagyon helyesen), mégis mindany-
nyiunkat megviselt ez a másfél éves 
tortúra, amihez kénytelen kelletlen, de 
hozzá kellett szoknunk. Családok vol-
tak elszakítva egymástól, rengetegen 
be voltak zárva, nem találkozhattunk 
egymással. 

Személyes élményemből, most a 
nyári szünet előtti utolsó cikkben a kert 
kicsit rendhagyóbb élményét szeret-
ném elmesélni Önöknek, hátha mások 
is megélhetik azt, amit én. 

A kert nálunk nappali, de Gödöllőn 
nagyon sokaknál még. A bátyám, aki 
állítása szerint a leglelkesebb olva-
sóm, a kertjét a cikkeim alapján vál-
toztatja sokszor és “bölcs” tanácsaim 
alapján rendezgeti. 

Most hosszú-hosszú 
hónapok után végre az ő 
kerti nappalijában gyűl-
hettünk össze vasárnap, 
így egy kupacon a csalá-
dommal, grillhús illatban, 
rózsakert melletti me-
dencében fürödve végre 
mindannyian együtt vol-
tunk. 

Érezték már Önök azt, 
hogy minden jó? Hogy 
akik fontosak, mind körbe-
veszik és nem győzik őket 
szeretni? Biztosan...

És ehhez nem kell cso-
dálatos, élére nyírt sö-
vény, se hibátlan pázsit, 
nem kell kastélyparkokkal 
vetekedő kert sem. Nem 
ez adja meg egy-egy nyári 
találkozásunk sava bor-
sát, ellenben a kerti találkahelyeink 
hangulatát a kertbe befektetett munka 
mindig visszatükrözi. Mindig beszélge-
tések alapja lehet. A kert tudomány és 
művészet. Mind a kettőt belegyúrjuk, 

amikor készítjük. 
Nem csak én, 
Önök is! 

Most, az őszi 
szezon előtt, mi-
kor újra nekikezd 
majd minden-
ki szépíteni és 
építeni a kertjét 
egyet javaslok. 

Szusszan ja -
nak kicsit! Ne 
törekedjenek a 
tökéletesre, mert 
nem fog menni, 

nekem se megy! Ápolják azt, ami je-
lenleg van, élvezzék a nyarat, a nap-
lementében a fröccsöt vagy a kerti 
medencét, építsenek a gyerekekkel 
kishajót a kerti tóba és hívják át a csa-
ládot! 

Kicsit feledkezzen el pár hétre a kert 
tudományos oldaláról és szeressék 
egymást! Akár a teraszon vagy a kert-
ben. Szagolgassanak petúniákat, de 
csak este, akkor van ám igazi, bódító 
illatuk! 

Ennél jobb tanácsot a nyárra nem 
tudok Önöknek adni, de úgy vélem 
nem is kell. Augusztusban találkozunk, 
vigyázzanak addig magukra!      

Bujtás Anikó
www.bujtaskert.hu

tUrUl 
GÖDÖLLŐI ÁLLATKÓRHÁZ
(Gödöllő, Szabadság út 21.a HÉV-fordulónál)

állAtpAtIkA

Hétvégén is nyitva tartó ügyelet

tel: 06-30-943-9898

Hétvégi ügyeletünk változott! Szombat 9-13 és vasárnap 15-19 óra 
között fogadjuk a beteg állatokat

Itt A nyár, mIndenkI észreveHette
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Atlétika:
Június utolsó hétvégéjén rendezték a 

126. atlétikai magyar bajnokságot, amely-
nek kiváló otthonául szolgált Debrecen 
városa. A szombati nap időjárását félbe-
szakította ugyan egy zápor, de jellemzően 
kellemes nyári időjárás uralkodott a felnőtt 
viadalon. A Gödöllői Egyetemi Atlétikai 
Club összesen hat érmet gyűjtött a kétna-
pos verseny során, a három bajnoki cím 
mellé, három ezüstérem is a vitrinbe került.

A hétvége főszereplője a csodás teljesít-
ményt nyújtó Nádházy Evelin volt, aki egy 
maga egy aranyat és egy ezüstöt szerzett, 
a váltók tagjaként pedig kettő bajnoki cím-
mel gazdagította gyűjteményét. Evelin 400 
méteren magabiztosan uralva az egész 
távot 53.00 másodperces idővel hódította 
el a győzelmet és szerezte vissza a baj-
noki címet. Hasznos Jutka tanítványa 200 
méteren nagyon igyekezett a végén, ez új 
egyéni csúcsot (23.84) is eredményezett, 
ezzel lett ezüstérmes. A 4x100 méteres 
váltóban Sulyán Alexa, Pótha Johanna, Si-
mon Virág és Nádházy Evelin végig remek 
váltásokkal ért körbe a pályán, de persze 
nagyon gyorsan is futottak a hölgyek, így 
45.87 másodperc alatt ért körbe a bot, 
aminél gyorsabb senki sem volt, így bajnok 
lett a GEAC váltója. A második nap zárá-
saként rendezték a 4x400 méteres váltót, 
ahol a gödöllői hölgyek ismét nem találtak 
legyőzőre (képünkön). Ezúttal Simon Virág 

kezdett, Dobránszky Laura 
folytatta, Németh Nóra az 
utolsó előtti váltótag volt, 
míg Nádházy Evelin repí-
tette körbe a botot a váltó 
utolsó futójaként. Ez a né-
gyes először futott együtt 
országos bajnokságon, de 
máris verhetetlennek bizo-
nyult, idejük 3:43.78 perc. 
Pótha Johanna 100 méte-
ren remekelt, ahol egyéni 
csúcsát beállítva (12.01) 
ért célba a döntőben, ami-
vel az ötödik helyet tudta 
megszerezni. Simon Vi-
rág a 400 méter negyedik helyezettje lett 
egy remek futásnak köszönhetően, ideje 
56.05, ami bíztató a jövőre nézve. Dob-
ránszky Laura 400 méter gáton lett a nyol-
cadik, 63.28-as idővel.

A férfiaknál a rúdugrás ismételten jó ver-
senyt hozott. A kényszer esőszünet kicsit 
mindenkiből kivette a ritmust, de Mihály 
Ádám remekül birkózott meg a körülmé-
nyekkel és 5 méterig jutva az ezüstérmet 
tudta megszerezni. Bánovics József 430 
centiméterig jutott, amivel a hatodik lett. 
Simonváros Csanád pedig 420 centimé-
teren sérülés miatt feladni kényszerült a 
versenyt, így a hetedik pozícióban zárta 
a bajnokságot. Pápai Márton 1500 mé-
teren végig remek tempóban futva – és 

egy nagyot hajrázva – 3:41.07 perces új 
egyéni csúccsal másodikként ért célba. 
800 méteren már nehézkesebben mozog-
va 1:52.16-al a negyedik helyet szerezte 
meg. Ajide Dániel 400 méteren állt rajthoz, 
48.78-as idejével a hatodik lett a végelszá-
molásnál. Mihajlovic Alex az erős gerely-
hajító mezőnyben végül a 13. helyen zárta 
a versenyt, 57.87 méteres eredményével.

Összességében remek hétvégét zárt a 
GEAC, ahol az érmek mellett az új egyéni 
csúcsok, remek eredmények sem marad-
tak el. Edzők: Karakasné Hasznos Jutka, 
Körmendy Katalin, Máté Alpár, Boris Vol-
kov, Lőrincz Milán, Kovács Zoltán és Ko-
vács Gábor Krisztián. 

Forrás: GEAC

Testépítés: A Gödöllői központú, Team Coach-
Kuzma Egyesület újabb kimagasló 
eredményt ért el a hétvégén meg-
rendezett IBFF Fitness és Testépítő 
Világbajnokságon, Szlovéniában.

Első szezonos versenyzőjük, Vol-
per Boglárka (balra) lett a vb legjobb 
junior fitness model versenyzője. 
Gödöllő újabb világbajnokkal bővült! 
A népes mezőnyben Bogi három 
kategóriában indult (Sport Model, 
Fitness Model, Junior Fitness Mo-
del). A felnőtt mezőnyben bejutott a 
top 10-be. A juniorok közül viszont ő 
vihette el a legjobbnak járó trófeát!

A gödöllői egyesület most már há-
rom világbajnok versenyzővel büsz-
kélkedhet. Felkészítő edző: Kuzma 
Ádám (korábbi IBFF Világbajnok)

*
Egy másik gödöllői illetőségű 

egyesület, a Simányi Kata Fitness 
Team versenyzője, a még csak ju-
nior korú, Pataki Anna (jobbra) a 

felnőtt mezőnyben végzett a második 
helyen fitness modell kategóriában.

JÁ

REMEKLÉS A MAGyAR BAJNoKSÁGoN

GÖDÖLLŐI ÉRMEK A FITNESZ VB-N
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Sportlövészet:
Mészáros Eszter-

nek remekül sikerült 
az olimpia előtti utolsó 
nagy sportlövő-ver-
seny, az eszéki világ-
kupa. A 19. születés-
napját június 29-én 
ünneplő gödöllői te-
hetség a 91 sportolót 
felvonultató légpus-
ka alapversenyben 
628,3 kört ért el, és a 
hetedik helyen jutott 
be a nyolcas fináléba, 
melyben szinte vé-
gig kimagaslóan lőtt. 
Mészáros Eszternek 
a döntő első öt lövése még nem 
sikerült a legjobban, 51 körrel a 
hatodik helyen állt, a folytatás-
ban azonban szinte csak erős 
tízeseket lőtt, így tíz sorozat után 
a második volt, majd újabb két 
lövéssel később már az élen állt. 
A fináléban Mészáros (250,6 kör) 
a szlovén Ziva Dvorsakkal (249,8 
kör) vívott nagy csatát a győzele-
mért, melyet végül nyolc tizedkö-
rös előnnyel szerzett meg.

A fiatal sportlövő Péni István-
nal megnyerte a légpuskások 
vegyes csapatversenyét is. A 
magyar páros a pénteki előcsatá-
rozásokat követően a rangsoroló 
hetedik helyén jutott a legjobb 

nyolc közé, ahol a szombati foly-
tatásban előbb első helyen vé-
gezve jutott a döntőbe, amelyben 
aztán 17-13-ra múlta felül a Julia 
Karimova, Szergej Kaminszkij 
orosz kettőst.

A versenyszám szerepel a 
tokiói olimpia programjában, a 
magyar csapatot az ötkarikás 
játékokon is Mészáros és Péni 
alkotja.

A pénteki versenynapon a 
Dénes Eszter, Mészáros Eszter, 
Horváth Lea összetételű női trió 
bronzérmet nyert légpuskában.

Forrás: MTI/Gödöllői Szolgálat 
Fotó: esc-shooting.org

Strandröplabda:
Június 26-án szom-

baton felnőtt női A-ka-
tegóriás ranglista-
pontszerző-versenyt 
rendeztek a hűvösvöl-
gyi MESE-pályán. A 
28 induló páros között 
7 gödöllői érdekelt-
ségű páros is volt.

A legmesszebb az 
országos bajnokság 
címvédője, Vecsey 
Fanni és ÓSSC-s pár-
ja, Szabó Dorottya 
jutott, akik egészen a 
döntőig meneteltek, 
de ott végül két szoros 
játszmában kikaptak 
a négyszeres bajnok 
Szombathelyi Szand-
rától, illetve párjától, 
Villám Lillától. 

A GRC versenyzői közül 
Chován Ágnes és Gracza 
Sóti Fanni, valamint Mester 
Orsolya és Széles-Neizer Lili 
az 5., Kaszás Flóra és Mis-
kolczi Lilla, Windisch Kinga 
és az ÓSSC-s Balogh Borbá-

la, Veszeli Fanni és a Beach 
Sportos Pap Zorka, illetve 
Trencsényi Boglárka és a 
Kispest SE-s Török Mercé-
desz egyaránt a 17. helyen 
zárt.

Forrás/fotó: facebook.com/
Gödöllői-Röplabda-Club

Cselgáncs:
Június 19-

20-án ren-
dezték a 34. 
B u d a p e s t 
Kupa ifjúsá-
gi, serdülő és 
U13-as judo 
versenyt. Az 
eseményen ti-
zenhárom or-
szág csaknem 
n y o l c s z á z 
judósa lépett 
tatamira. A 
v e r s e n y e n 
nagyszerűen 
szerepe l tek 
Futó Gábor 
és Szádvári 
Zoltán tanítvá-
nyai. A legfia-
talabbaknál, 
az U13-as kategóriában Ujvárosi 
Ákos, Baráth Gergely és Ivacs Máté 
a náluk 1 évvel idősebbek között is 
szépen állták a sarat.

Eredmények: 

2. hely: Majercsik Márk U13 
3. hely: Krakóczki Máté Serdülő 
3. hely: Kálmán Bálint Serdülő 
5. hely: Ujvárosi Ákos U13
5. hely: Baráth Gergely U13
5. hely: Ivacs Máté U13            (j.)

labdarúgás:
Elmegy Gödöllőről Hevesi Tamás. A Pest megyei I. 

osztályában szereplő labdarúgó csapat vezetőedzője 
egy évvel ezelőtt vette át az együttes irányítását. Mun-
kájának eredményeképpen a bajnokság 5. helyén zárt 
felnőtt csapat mind játékban, mind taktikailag hatalmasat 
fejlődött.

Forrás/fotó: Facebook/GodolloiSportKlub

Három vk-érEm DÖNTŐZTEK VECSEyÉK

HEvEsi távozik

ÉRMES IFJAK
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IngAtlAn

+ készpénzes ügyfelem-
nek keresek földszinti 
vagy első emeleti, min.1.5 
szobás, lehetőleg erkélyes 
lakást! tel: 06-20-539-
1988

+ központban 72m2-es 
2szintes ikerházi lakás n+2 
tetőtéri szobával, 100m2-
es szuterénnel eladó! 41,9 
mft tel: 06-20-539-1988

+ új építésű Csok-képes 
ikerházi lakások, magas 
műszaki tartalommal, 
2021. év végi átadással le-

köthetőek!! tel: 06-20-539-
1988

+ Blahán, 629m2-es telken 
két házból álló ingatlan el-
adó! 70m2-es ház két szo-
ba, konyha, fürdő, étkező, a 
másik 40m2-es házban két 
szoba előtér található. Iár: 
49.5mFt! tel: 20/539-1988

+ gödöllőn, egyetem téren 
II. emeleti, 70m2-es felújí-
tott 3szobás lakás eladó! 
Irányár: 43,5mft tel: 0620-
772-2426

+ gödöllő jól megközelít-
hető részén 4472 m2-es 

szántó eladó! ár: 5 m Ft. 
tel: 0620-772-2426

+ gödöllőn, királytelep épí-
tési telek 1440 m2-es épí-
tési telek eladó: ár: 30,5 m 
Ft. 0620-772-2426

+ Családi házat, építési tel-
ket keresek gödöllőn és 
környékén ügyfeleim ré-
szére, kedvező irodai juta-
lékkal! tel: 20/772-2426

+ gödöllőn, a Fenyves ré-
szen 100 nm alapterületű 
nappali + 3 szobás alápin-
cézett családi ház 1000 nm 
rendezett kerttel sok hasz-
nos és kultúrnövénnyel, ön-
álló garázzsal, alatta bor-
pincével, előtte két jármű 
részére fedett újszerű ko-
csibeállóval eladó. egy új 
vegyes tüzelésű és egy gáz 
kondenzációs vízmelegítő, 
fűtő kazán. új nyílászárók 
kívül belül, új burkolat. új 
elektromos kapu. Ingatlan-
közvetítők kíméljenek! Iár: 
75,9 m Ft. 06-30-519-1137 

+ lAkást keresek gö-
döllőn, lehetőleg 1 emele-
ti erkélyes, téglaépítésű, 
min.1,5 szobásat max. 23 
millió Ft-ig. tel: 06-70-261-
3437 (este hívható)

+ Csepeli 1+2 félszobás, 
jó állapotú önkormány-
zati lakásomat gödöllői 1 
szobásra cserélem érté-
kegyeztetéssel érd: 06-30-
948-6151 

+ magánszemélyként er-
kélyes, 1,5 – max 2 szobás 
lakótelepi lAkást kere-
sek gödöllőn 2. emeletig 
magányszemélytől. (Felújí-
tandó előnyben.) érd: 06-
70-604-3972 

+ eladó gödöllőn az 
otp-s, 10 emeletes ház 
7. emeletén 73 nm-es, 2 
nagyerkélyes társashá-
zi öröklakás 39,5 mft-os 
irányáron. érd: 0620-919-
4870

+ eladó gödöllőn a Feny-
vesben egy 600 nm-es épí-

Ha megkérdezzük, hol van a 
Malátaház, nem biztos, hogy 
mindenki tudja a választ. nem 
így, ha a „Lapátost” kérdezzük! 
Pedig a kettő egy és ugyanaz!

a vasútállomástól pár lé-
pésre található egykori kocs-
mára bizony nem nagyon is-
merne rá, aki régen járt ott. a 
lapátos Malátaház a régi ne-
vet megőrizte, de teljesen új 
arculattal várja a vendégeket.

Ahogy a borkultúra változott, 
úgy a sörök világába is meg-
érkezett a szemléletváltás: 
egyre többen keresik a kéz-
műves, magas minőségű im-
port különlegességeket, ame-
lyekből itt bőséges a választék 
üveges és csapolt sörökből. 
A hat különböző csapon min-
dig találhatunk pilsnert vagy 
lagert, IPA vagy APA-t, búzát, vöröset és 
gyümölcsöset – valamint kisüzemi láger 
főzeteket. Ez utóbbiakból többek között 
domonyi, fóti, törökszentmiklósi és bé-
késszentandrási sörök szerepelnek a 
kínálatban. Itt mindig lehet valami újat 

kóstolni, hogy azután mi kerül a csapok-
ra, azt a vendégek igénye, visszajelzései 
alapján döntik el. Aki pedig kevésbé be-
vállalós, vagy a bőség zavarával küzd, 
annak munkatársaik készséggel segíte-
nek a választásban.

a sörkülönlegességek mel-
lé street food jellegű ételekből 
lehet választani: hamburgerek, 
nachos tálak, quesadillák, pulled 
pork-szendvicsek szerepelnek 
a kínálatban, no és a helyi spe-
cialitás, a Maláta burger, amit 
baconnal és lilahagymalekvárral 
bolondítanak meg és édesburgo-
nyát szolgálnak fel mellé.

a forró nyári napokon mind a 
belső tér, mind a kerthelyiség 
lehetőséget ad a felfrissülésre. 
a 60 négyzetméteres napernyő 
nem csak az árnyékról gondos-
kodik, hanem egy-egy baráti ösz-
szejövetelre, a foci Eb ideje alatt 
közös szurkolásra is lehetőséget 
ad, amire az olimpia idején is le-
hetőség lesz.

Mindezek mellett a tervek sze-
rint nyár közepétől koncertek is 

szórakoztatják majd a betérőket, ősz-
szel pedig „Szeptember Feszt” jellegű 
eseménysorozatra készülnek, ahol a ze-
nehallgatás mellett a kisüzemi sörfőz-
déknek adnak majd helyet a bemutatko-
zásra.                 (x)

LAPátos MALátAház AhoL Misszió
A sörkóstoLtAtási
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tési telek. I.á.: 14,5 mFt. 
0620-919-4870 

+ eladó gödöllőn egy zárt-
kerti 5791 nm-es ingatlan, 
művelési ágból kivonva, 2 
utcára néző, ásott kúttal. 
villany a telken. Iár: 30 m 
Ft. 0620-919-4870

+ domonyvölgyben 6 db 
(egyenként kb 860 nm) 
nyaralóövezeti telek 3 mFt/
db irányáron, vagy egyben 
5260 nm 18 m Ft-ért. 0620-
919-4870

AlBérlet,  kIAdÓ

+ gödöllőn 2 szobás 2em. 
felújított, erkélyes örökla-
kás 130.000 Ft + rezsi + 
kaucióért kiadó. 0620-919-
4870 

+ városközpontban 2 szo-
bás bútorozatlan lakás ki-
adó, irodának is alkalmas. 
tel: 06-70-615-1528 

+ gödöllőn a központban 
2 szobás, bútorozott lakás 

kiadó. 120.000 Ft/ hó+ re-
zsi+ kéthavi kaució és ki-
költözési nyilatkozat szük-
séges. 06-70-228-4917 

+ kiadó gödöllő központjá-
ban busz, Hév megállótól 5 
percre 1+ félszobás, 2.eme-
leti, bútorozott, gázkonvek-
toros lakás. 100.000 Ft/hó 
+ rezsi + 2 havi kaució. 06-
70-361-6282 

+ gödöllő központjában a 
kossuth l. utcában bútoro-
zottan vagy anélkül 2 szo-
bás, 62 nm-es lakás kiadó. 
100.000 Ft + rezsi + 1 havi 
kaució. tel: 06-30-6276-
133 

+ kiadó gödöllőn a klap-
ka györgy úton egy csa-
ládi ház tetőtere. 2 szoba, 
amerikai konyhás nappali, 
fürdő + tároló helyiség kü-
lön bejárattal, külön mé-
rőórákkal, bútorozva. Cirkó 
biztosítja a fűtést és a me-
leg vizet. ár: 110.000,-Ft + 
rezsi. kéthavi kaució szük-

séges. Csak gyermektelen 
pároknak. érdeklődni: 06-
70-7010-958 

üzlet, IrodA,
gArázs

lévő üzletsoron 2 db üzlet 
+ kiadó egyéni mérőórák-
kal ellátott 28 nm-es, ut-
cára nyíló üzlethelyiség a 
gödöllői szent jános utcai 
szolgáltatóházban. tel: 06-
30-513-6490 

+ garázs eladó gödöl-
lő egyetem részén a volt 
presszó mellett. érdeklőd-
ni: 06-70-331-6800 

állás

+ szAkképzett FérFI Be-
tegápolÓt keresünk ke-
repesen 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 BetA-
nított mUnkásokAt, 
s z e r s z á m k é s z í t őt, 
ForgáCsolÓt, kArBAn-
tArtÓt és FröCCsöntő 
gépBeállítÓt. nyugdí-
jasokat is szívesen foga-
dunk. érd: 06-20-9423-112, 
www.plastexpress.hu 

+ 20 éve működő gödöl-
lői gumi- és futómű szer-
vizünkbe kollégát kere-
sünk! (A munkavégzéshez 
biztosítjuk a betanítást.) 
Bejelentett 8 órás állás, bé-
rezés megegyezés szerint! 
jelentkezni a +3630-4666-
930-as telefonszámon, il-
letve a papgumi@invitel.hu 
e-mail címen lehet. 

+ Fodrász, kozmetIkUs 
kollégákat keresünk vállal-
kozóként a gödöllői szent 
jános utcai szolgáltató-
házba kedvező feltételek-
kel. tel: 06-30-513-6490 
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+ gyakorlattal rendelkező 
konyhai dolgozót keresünk 
mogyoródra. kezdés azon-
nal és megbeszélés sze-
rint. tel: 06-30-435-8929 

+ oktatás szervező és ügy-
félszolgálati kollégát ke-
resünk azonnali belépés-
sel az I.l.I. nyelviskola és 
Fordító irodába, (gödöllő, 
körösfői u. 2.) elvárások: 
excel és word magabiz-
tos felhasználói ismerete, 
jó kommunikációs kész-
ség, jó szervező képes-
ség. piacképes fizetés. 4, 
6 vagy 8 órás munkaidő 
lehetőség. jelentkezés: 
szakmai önéletrajz, vég-
zettséget, képesítéseket 
igazoló dokumentumok, 
előző munkáltatóktól refe-
rencia levelek megküldé-
sével a julianna.dudas@
gmail.com és az info@ili.
hu email címekre.

+ gödöllőn lévő Hús és 
hentesáru üzletbe munka-
társat keresünk verseny-
képes fizetéssel. pályakez-
dők jelentkezését is várjuk. 
érdeklődni az alábbi tele-
fonszámon lehet: 06-30-
854-61-95 szekeres zoltán

+ megbízható nyugdíjas 
asszony vagyok nagy gya-
korlattal. takarító munkát 
keresek, 6 órásat. tel: 06-
70-354-4875 

szolgáltAtás

+ Fordítás, tolmáCso-
lás 50 nyelven, anyanyelvi, 
diplomás, gyakorlott szak-
fordítókkal, tolmácsokkal! 
kedvezményes, áfamentes 
díjak. I.l.I. Fordítóiroda, 
gödöllő, körösfői u. 2. tel.: 
06-20-556-2653, 06-20-
543-1775, e-mail: info@ili.

hu, ili.godollo@gmail.com 

+ language Cert akkre-
ditált, nemzetközileg el-
ismert, egynyelvű nyelv-
vizsga gödöllőn az I.l.I. 
nyelviskolában! Ugyanitt 
egyéni és kiscsoportos 
nyelvtanfolyamok kedvez-
ményes díjon. érdeklődni: 
I.l.I. kft., 20/543-1775, 
20/556-2653, info@ili.hu 

+ kertgondozás. Bíz-
za most rám! Fakivágás, 
sövényvágás, bozótirtás, 
fűnyírás, fűkaszálás. Füve-
sítés, gyepfelújítás, vegy-
szeres gyomirtás. rotációs 
kapálás. gyepszellőztetés. 
metszés. ágak, levelek 
elszállítása. ereszcsator-
na tisztítás. kerttakarítás. 
kerítésfestés. gépi perme-
tezés. kerti tavak tisztítá-
sa. talajfúrás. 06-30-747-
6090 

+ könyvelés, cégalapítás, 
munkabérszámfejtés, ta-
nácsadás. Irodák: gödöllő, 
szada. tel: 30/592-1856, 
30/508-1380, 28/784-752 

+ víz-, gáz-, központIFű-
tés-szerelés, fürdőszo-
bák, régi fűtési rendszerek, 
vízvezetékek felújítása. 
CIrkÓk, gázkészülé-
kek, konvektorok kar-
bantartása felújítása, javí-
tása. tel: 06-20-9527-289, 
06-28-476-229 

+ dUgUláselHárítás 
Bontás nélkül. tóth ta-
más 06-70-502-5620 

+ számítÓgépes problé-
mája van? Hívjon bizalom-
mal, házhoz megyek. szá-
mítógép szerelés, rendszer 
és programtelepítés, víru-
sirtás garanciával. Hétvé-
gén is! tel: 06-30-333-9201 
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+ dUgUlás elHárítás 
falbontás nélkül. ázások 
csőtörések megszünteté-
se. vécék tartályok csa-

pok szifonok cseréje. 
Csatorna kamerázás. 
vízszerelés. 06-20-
491-5089

+ redőnyjAvítás, 
gUrtnICsere akár 2 
órán belül! új redőny 
azonnal megrendel-
hető! péter úr, 06-20-
3685-888 

+ Azonnali kezdéssel válla-
lok Házépítést teljes kivi-

telezéssel, kőműves 
mUnkát, BUrkolást, 
vízszerelést, tető-
jAvítást! tel: 06-70-
361-9679 

+ tetőFedés régi és 
új tetők javítása, te-
tőszerkezeti munkák, 
tetőfedés, ácsmun-
ka, bádogos munka, 
ereszcsatorna, lind-
ab tetőfedés, lécezés, 
fóliázás, ereszdesz-
kák, madárdeszkák 
festése, palajavítá-

sok, kúpcserép lekenése, 
leszögelése. Bármilyen 
kisebb javításokat is vál-
lalok. nyugdíjasoknak 
10% kedvezmény! érdek-
lődni: 06-30-526-8532 

+ tetőfedő, ács-, bádogos 
munkák, javítások, eresz-
deszka festés, fakivágás, 
viakolor. érd: 06-30-7513-
354

egészség,
testápolás

+ pedIkűr! Aszód, gödöllő 
és környékén. gyógy, esz-
tétikai, illetve szike mentes 
pedikűr! kérésre házhoz 
megyek! Belami szépség-
kuckó gödöllő, köztársa-
ság út 37. Bejelentkezés 
06204524477

oktAtás

+ Angol és spAnyol 
nyelvoktatást vállal FIlm-

szInkron, könyvfordítás, 
vizsgaelőkészítés és kor-
repetálás területén jártas 
FIAtAl, tapasztalt nyelvta-
nár. tel: 06-70-559-3918 

+ Angol korrepetálást vál-
lalok a nyár folyamán álta-
lános iskolás diákoknak az 
elmúlt évi tananyag ismét-
lésére, megerősítésére an-
gol nyelvből online oktatás 
formájában is. tel: 06-30-
262-3628 

+ matematika és fizika tan-
tárgyakból felzárkóztatást 
és pótvizsgára való felké-
szítést vállalok 5. osztály-
tól érettségiig 2021 július 
1-től folyamatosan. tel: 
06-30-908-4130.

+ Ami kimaradt az online 
oktatásból, mindig hiányoz-
ni fog. vállalok matematika, 
szövegértő olvasást, nyelv-
tantanítást. Felsősöknél: 
témák szerinti pótlást és 
FelvételIre Felkészí-
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tést. Alsósoknál: begy-
akoroljuk a szorzótáblát, 
elolvassuk a nyári könyvet, 
íráskészséget alapozunk. 
25 éves tapasztalattal, re-
ferenciákkal rendelkező, tü-
relmes pedagógus vagyok. 
várom kedves tanítványa-
imat, két gyerek egyszerre 
is jöhet, ha barátok. 06-20-
356-0621 

társkereső

+ egyedülálló 58 éves tech-
nikus férfi keresi hozzáillő 
párját tartós kapcsolat re-
ményében lehetőleg gö-
döllő és környékéről. Ha 
szereted a kultúrát, ker-
tészkedést, utazást, kirán-
dulást, hívjál: 06-20-428-
4545

+ 61 éves férfi, korban hoz-
záillő párját keresi hosszú-
távú kapcsolat reményé-
ben. tel: 06-20-618-3011

Adás–vétel

+ Cseresznye és meggyfé-
lék, szilvák és barackfélék 
előrendelhetők. UnIBond 
Bt. gödöllő, kőrösi Cs.s. u. 
33. tel: 06-28-432-941, 06-
30-406-5898

+ régIség. pappné szilvia 
szakbecsüs díjtalan kiszál-
lással vásárol antik bútoro-
kat, festményeket, órákat, 
mindenféle szobrokat, vitrin 
dísztárgyakat, ezüstöt (hi-
bás és hiányos darabokat 
is), régi pénzeket, könyve-
ket, bizsukat és ékszereket, 
borostyánt, mindenféle ré-
giséget és HAgyAtékot. 
legmagasabb áron vásá-
rolunk első vevőként! tel: 
70/942-0806, 70/603-7642

+ Bontott CserépkályHA 
és új vendégágy eladó. ér-
deklődni délután: 06-20-
398-4064

+ Filléres áron 2 db gyönyö-
rű koloniál szekrény 9500 

Ft-ért és egy zanus-
si hűtőláda (65 x 80) 
kifogástalan állapot-
ban eladó 15.000 Ft-
ért. tel: 06-28-410-
066 

jármű,  AlkAtrész

+ AkkUmUlátor minden 
típusú gépjárműhöz sza-
küzletünkben vagy kiszál-
lítással. szolgáltatásaink: 
beszerelés, bevizsgálás, 
töltés-mérés, szaktanács-
adás. minőségi akkuk, új 
akciók. gödöllő, dózsa gy. 
út 50. (temetővel szemben) 
06-30-536-4300, 28/611-
728 www.akkugodollo.hu 

egyéB

+ mézet közvetlenül a 
termelőtől, a ludányi mé-
hészetből! Akác-, virág-, 
Hárs-, gesztenye-, repce 
krém-, lépesméz, propo-

lisz, virágpor és dióbél 
kapható. 3kg fölött házhoz 
szállítjuk.06-30-9891-721 

+ vásároljon HAmIsítAt-
lAn, omme zárszalagos 
mézet közvetlenül a terme-
lőtől! repce, Akác-, Hárs-, 
Akác-hárs-, napraforgó-
méz. 720ml-es csavaros 
tetejű befőttes üveget 
cserébe elfogadok. Ház-
hoz szállítás. szabó mé-
hészet gödöllő, lovas u.3. 
28/417-913 

+ eltartási, gondozási 
szerződést kötnék gödöl-
lő környékén vagy hétvégi 
– zártkerti ingatlant bé-
relnék. érdeklődni: 06-30-
114-1106
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