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A város főterén megrendezett
műsorral köszöntötte Szent
István király ünnepét Gödöllő városa. A rendezvényen dr.
Dunai György, a Tormay Károly
Egészségügyi Központ igazgatója mondott ünnepi beszédet, melyben felelevenítette
államalapító királyunk alakját
és tetteit.
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lokálpatrióta lap

alapítva: 1992

Augusztus

20.

Fotó: Skrabák Dániel

(folytatás a 4. oldalon)
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díjeső gödöllő
kiválóságainak

Gödöllő város elismeréseinek átadásával kezdődtek az ünnepi programok augusztus 20-án. Hagyományosan
ezen a napon adják át a Gödöllő Díszpolgára címet, idén azonban a pandémia miatt most került sor a Gödöllő
Kultúrájáért és a Gödöllő Városért díjak átadására is, többen pedig Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért elismerést vehettek át a Művészetek Házában tartott ünnepségen. Az ünnepi műsorban a Gödöllői Frédéric Chopin
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola egykori és jelenlegi növendékei és tanárai működtek közre.
A Gödöllő Város Díszpolgára
kitüntető címet idén Katona
Szabó Erzsébet, Ferenczy
Noémi- és Príma-díjas textilművész, Érdemes Művész,
az MMA rendes tagja, a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány elnöke kapta. A képviselő-testület, Katona Szabó
Erzsébet kiemelkedő szakmai életútját, magas szintű
művészetszervező tevékenységét és értékteremtő alkotóművészeti
munkásságát
ismerte el.
A Gödöllő Város Díszpolgára kitüntető cím Gödöllő
Város
Önkormányzatának
legmagasabb szintű elismerése, mely azoknak a magyar
vagy nem magyar személyeknek adományozható, akik
a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót
alkottak, egész életművükkel,
kiemelkedő munkásságukkal
szolgálták az emberi civilizációt, a kultúra, a művészet
ügyét, hozzájárulva a város
tekintélyének
gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez.

Katona Szabó Erzsébet
a díj átvételét követően elmondta, Marosvásárhelyen
volt középiskolás, ahol a
Marosvásárhelyi
Kultúrpalotában az egykori gödöllői
művésztelep művészeinek
munkái,
Körösfői-Kriesch
Aladár freskói, Nagy Sándor
üvegablakai, Moiret Ödön
domborműve láthatók. Ezek
akkor nagy hatással voltak
rá. Mint mondta, csodának
tartja, hogy később Gödöllőre került. „Ez maga a csoda.
Természetes volt, hogy vis�sza akarok adni valamit a régi
gödöllőieknek is... Így tudtam
visszaadni ezzel a munkával,
amit elvégeztem ... Hiszek a
szépségben és a szeretetben
és megpróbáltam ezt minél
nagyobb közönségnek nyújtani. Azt hiszem, hogy most
egy olyan elismerést kaptam
érete... Nem is tudom, megérdemlek egyáltalán? Nem
tudom... Mert maga a munka
volt az elismerés és az a közösség, akivel együtt lehetett
ezt tenni” – fogalmazott Gödöllő új díszpolgára.

A
kulturális
életben végzett
munkájáért Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért
elismerést vehetett át dr. Klacsmann
Borbála
történész, Kovács
Éva Marianna, a
Gödöllői
Királyi
Kastély muzeológusa,
Sánta
Ágnes, a Gödöllői Királyi Kastély
kulturális
programszervezője és
Vörös
Eszter
Katona Szabó Erzsébet
Anna az EYCIIR
Varázsbolt és Gatek át a gödöllői olimpikonok
léria tulajdonosa.
is: Mészáros Eszter sportlövő
Városunk egyházi méltó- és Gémesi Csanád olimpiai
ságai közül Gémesi György bronzérmes kardvívó, akik a
Polgármesteri
Ezüstérem XXXII. nyári olimpiai játékoGödöllőért
elismerésben kon kiemelkedő sporteredrészesítette Sivadó János ményt értek el Tokióban.
görögkatolikus parókust és
Az ezüstérmet Navarrete
Ullmann Péter Ágoston O.
József „Pepe” vívóedző is
Praem. nyugalmazott kormegkapja, ő azonban paramányzó perjelt és plébánost.
limpiai elfoglaltsága miatt egy
Polgármesteri Ezüstérem későbbi időpontban veszi
Gödöllőért elismerést vehet- majd át.
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Ferenczy Beáta

A Gödöllő Kultúráért Díjban
idén városunk zenei életének
két kiemelkedő személyisége
részesült.
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mai tevékenységéért, Juniki Spartakusnak, a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar koncertmesterének, hegedűszólistájának pedig a gödöllői
zeneművészeti életben végzett munkásságáért, valamint
magas színvonalú szakmai
tevékenységéért ítélte oda a
díjat.
Juniki Spartakus koncert
fellépése miatt nem tudott
jelen lenni az eseményen,
ezért a díjat egy későbbi időpontban veheti majd át.
A „Gödöllő Városért” kitüntetéssel minden évben olyan
személyiségek és közösségek munkáját ismerik el,
akik kiérdemelték a közmegbecsülést, példás, magas
színvonalú tevékenységükkel
hozzájárultak Gödöllő jó hírnevének növeléséhez.
A képviselő-testület döntése értelmében idén Liskáné
Fóthy Zsuzsanna, dr. Bucsy-

életében aktívan vállalt szerepével, és Liskáné Fóthy
Zsuzsanna
magas színvonalú
szakmai tevékenységével érdemelte ki
a díjat.
Az igazgatóas�szony az átvételét
követően úgy fogalmazott, a díj könyvtár teljes csapatának
szól: „Én ezt egy
csoportos elismerésnek tartom egy olyan
csapatnak,
egy
olyan közösségnek,
aki a mostani legnehezebb helyzetben
is megmutatta azt,
hogy milyen ereje
van csapatként, közösségként és egyénenként egyesület elnöke a díj átvételét követően nem csak az
is: több mint könyvtárosok.”
egyesület tagjainak köszönte
Dr. Bucsyné Prém Katalin,
a Gödöllői Montágh Imre
Sivadó János és Ullmann Péter
Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesz-

né Prém Katalin és a Margita 344,2 Turisztikai és Sport
Egyesület részesült a kitüntetésben.
Liskáné Fóthy Zsuzsanna,
a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
igazgatója a város kulturális

tő Iskola igazgatójaként
végzett tevékenységéért,
valamint az SNI és hátrányos helyzetű diákok neve- meg munkájukat, hanem Varlésében végzett kiemelkedő ga Andrásnak, az egyesület
munkásságáért kapta meg a alapítójának is.
kitüntetést, amit egészségKJ
ügyi okok miatt egy későbbi
Fotók: Tatár Attila
időpontban fog
Mészáros Eszter és Gémesi Csanád
átvenni.
A
Margita
344,2
Turisztikai és Sport
Egyesület a szabadidős
sport
népszerűsítéséért, valamint
a természetvédelemért vállalt
önkéntes munkájának elismeréséért részesült
a kitüntetésben.
Pálffy Tibor, az

A Margita 344,2 csapata

Gödöllő város képviselő-testülete Ferenczy Beátának, a Gödöllői Frederic
Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanárnőjének,
a gödöllői zeneművészeti
életben végzett színes és
magas színvonalú szak-

Vörös Eszter Anna, Sánta Ágnes, Kovács Éva és
dr. Klacsmann Borbála
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Szent István és
Magyarország
ünnepe

(folytatás az 1. oldalról)
Dr. Dunai György úgy fogalmazott, István király annak idején épp úgy új úton
járt, mint az egészségügyben dolgozók
az elmúlt időszakban. „El kellett döntenünk, hogy haladunk a régi, megszokott
úton vagy önmagunkba és Krisztusba
vetett hittel, felelősségteljesen tesszük

a dolgunkat, ismereteinket és tudásunkat folyamatosan gyarapítva, nyitottan a
jobbító szándékra hangolódva, vállalva a
változást, amely reményeink szerint egy
jobb jövőbe vezet. Nekünk, gyógyító-,
segítő szakmában dolgozóknak is ezek
a változások, átalakulások teljesen más,
újszerűek voltak a korábban megszokottaknál, de amit fizikailag véghez vittünk,
azt együtt, egységben tettük nemcsak
kollégáinkkal, hanem azokkal is, akik
szívükben támogattak bennünket. Nem

csak itt,
helyileg,
de globálisan is. ... Szent István intelmei
a mához is szólnak, példája mindenkinek utat mutat és erőt ad a megújuláshoz”- mondta, majd úgy fogalmazott: Az
elmúlt másfél év számtalan új helyzetet
teremtett mindenkinek, az egészségügyben dolgozókat komoly kihívások elé állította, éppúgy, ahogy
Szent Istvánt is, amikor arról kellett dönteni, hogy Vajkként vagy
Istvánként folytatja életét.
Dunai György ünnepi beszédében köszönetet mondott mindenkinek, aki az elmúlt nehéz
időszakban támogatta az egészségügyet és az ott folyó munkát.
Az ünnepi gondolatokat követően Albert Gábor, a Gödöllői
Evangélikus Egyházközség lelkésze és dr. Sztankó Attila, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony
Bazilika plébánosa áldották meg az új
kenyeret, amelyet
Gémesi
György
polgármester vágott fel.
„Nem tudjuk, mi
lesz a jövő, azt viszont tudjuk, hogy
összefogás nélkül,
emberi munka, az
emberi kéz munkája nélkül nem le-

szünk sikeresek a védekezésben sem.
Ez a kenyér az emberi kéz munkájának
az eredménye. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! – Imádkozzuk. Azt kívánom, és azt kérem, hogy
legyen mindannyiunknak kenyere az
asztalon a jövő esztendőben, és legyen
sok-sok olyan erő ebben a városban,
ami – Szent István országépítéséhez
hasonlóan – ezt a kis „országot”, ezt a
kis közvetlen hazát együtt építi velünk,
önökkel együtt” – mondta Gödöllő polgármestere.
Az új kenyér szeleteit az Urban Verbunk népviseletbe öltözött táncosai
osztották ki a közönség tagjai között. A
kenyérosztás alatt Czelleng Réka énekelt, majd az idén Liszt-díjjal kitüntetett
Talamba Üttőegyüttes adott ünnepi műsort. A rendezvényt hagyományosan
tűzijáték zárta.
KJ
Fotók: Tatár Attila
Bővebben: szolgalat.com és Facebook
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Hamarosan kész, de
még munkaterület
Hamarosan elkészül a legújabb kerékpáros fejlesztés, aminek eredményeként
az arborétumig és a
Nemzeti Biodiverzitási
Génmegőrzési
Központig (volt KÁTKI) biztonsággal lehet
majd kerékpárral közlekedni.
A Sík Sándor és
az Alvég utcában kerékpáros nyomvonal
felfestésével jelölték ki a biciklisek helyét az úttesten,
az Alvég utca utolsó ingatlanától az Isaszegi úton pedig
önálló, kétirányú, elválasztott gyalogos és kerékpárút készül, úgy, ahogy ezt
a Dózsa György úton már
megszokhatták a kerékpárral közlekedők. A fejlesztés
hamarosan befejeződik, jelenleg azonban még munkaterületnek számít a kerékpárút ezen szakasza.
(ny.f.)
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ülni fognak
az elkövetők

Az elmúlt időszakban egyre többet olvashatunk
tettlegességig fajuló vitákról, és ez alól, sajnos,
városunk sem kivétel. Nemrég a közterületfelügyelet egyik munkatársát bántalmazták munkavégzés közben, a múlt héten pedig az egyik
parkolóőrt ütötte meg az egyik autó tulajdonosa.
Mindkét esetben megtörtént a rendőrségi feljelentés. Mivel a közterületfelügyelet munkatársa
hivatalos személynek, a parkolóőr pedig közfeladatot ellátó személynek minősül, a törvény szigorúan bünteti az ellenük, munkavégzés során
elkövetett bántalmazást. Az elkövetők mindkét
esetben letöltendő szabadságvesztésre számíthatnak.
KJ

Útfelújítások:
Fokozott figyelemmel közlekedjünk!

Augusztus 23-mal kezdődően forgalomtechnikai beavatkozásokat végeznek a szakemberek Gödöllőn, a 3-as főút Ganz Ábrahám utca és Táncsics
Mihály utca közötti szakaszán. Az érintett területen
burkolatjel eltávolítási és festési munkák zajlanak
majd, melyet követően a forgalmi rend is módosul:
a jelenlegi 2+1 sáv helyett irányonként egy sáv, továbbá a csomópontok környezetében a kanyarodó
mozgásokat elősegítendő kanyarodó sávok kerülnek
kialakításra.
A kivitelezési munkák során – amiket a
szakemberek igyekeznek az iskolakezdési
időszakra befejezni – a szakaszon ideiglenes forgalomkorlátozás mellett a forgalom
irányonként egy sávon haladhat, azonban a
forgalmi sávok nyomvonala a beavatkozási
munkák során többször is módosulni fog.

kezdődik. Az Állomás út a MOL-kúttól az új vasútállomásig felületi marást követően kap új kopóréteget.
A munkavégzésre félpályás útlezárás mellett kerül
sor. Az Állomás út befejezését követően kezdődik
meg a Köztársaság út felújítása a vasúti felüljárótól a
Levendula utcáig – ide is új kopóréteg kerül.
A munkavégzést a forgalom fenntartása mellett
végzik, a közlekedőknek félpályás útlezárásra kell
számítani. A felújítások a tervek szerint szeptember
elsejéig befejeződnek.
K

Új burkolatot kap az Állomás út és a Köztársaság út a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
– Swietelsky Vasúttechnika Kft. – Gödöllő
Város Önkormányzata együttműködésének
eredményeként. A munka augusztus 24-én

Figyelem! Ismét lomtalanítás!

A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy városunkban idén második
alkalommal ősszel biztosítja a lakosság számára térítésmentesen, maximum 2 köbméter mennyiségig a lomtalanítást, amit lakossági igénybejelentés alapján, előre leegyeztetett napokon végeznek. A lomtalanítási igényeket augusztus 23. és szeptember
24. között lehet jelezni, a begyűjtés szeptember 13. és október
29. között lesz. Az igényeket a www.dtkh.hu oldalon megtalálható űrlap kitöltésével, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodákban lehet. Igénylést kizárólag a nyilvántartott és szerződött,
aktív, közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be. A társasházak esetében erre kizárólag
a közös képviselő jogosult.
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hol intézhetem?
Sokaknak okoz problémát, hová is forduljanak,
ha hivatalos ügyeiket kell
intézni. Sorozatunkban
ebben kívánunk segíteni.
Az adó és ingatlangazdálkodási irodához tartozik
az önkormányzati tulajdonú helyiségek és lakások bérbeadása.
Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadására vonatkozó szabályokat a 18/2001. (V.11.) sz.,
valamint a 45/2005. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendeletek rögzítik.
A helyiségek hasznosításáról kizárólag a képviselő-testület hozhat döntést.
Az üzlethelyiségek bérleti jogának elnyerésére árverés
útján, az iroda, tároló, raktár, valamint garázs helyiségek
bérleti jogának elnyerésére pályázat útján kerül sor.
A pályázó személy/társaság a hirdetmény és az írásos
tájékoztató szerinti feltételeknek megfelelően benyújtja
jelentkezését/pályázatát, melyről a gazdasági bizottság
javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

Az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadására vonatkozó szabályokat a 18/2001. (V. 11.) sz.
önkormányzati
rendelet
rögzíti.
A lakások hasznosításáról kizárólag a képviselő-testület hozhat döntést.
Lakásbérleti jogviszony
a következő jogcímek
alapján jöhet létre:
• szociális bérbeadás
céljával,
• költségelvű lakbérfizetés melletti bérbeadással,
• munkakör ellátásának elősegítése céljából,
• törvényen alapuló elhelyezési és bérbeadási kötelezettség teljesítésére.
A szociális, a költségelvű, valamint a munkakör ellátásának elősegítése céljából történő bérbeadás minden
esetben pályázati úton történik.
A pályázó személy/család a hirdetmény és az írásos tájékoztató szerinti feltételeknek megfelelően benyújtja pályázatát, melyről a gazdasági bizottság javaslata alapján
a képviselő-testület dönt.
(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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zó esetén annak törvényes
képviselője tudomásul veszi,
hogy kizárólag
a pályázat népszerűsítése illetve az eredmények közlése céljából a
Duflex a beküldött képeket
a szerző nevének feltüntetésével díjmentesen felhasználja közösségi oldalán, az
elektronikus médiában, illetve a sajtóban. A pályázat
során a Duflex tudomására
jutott személyes adatokat
kizárólag csak a pályázat
céljára használjuk.
12. Zsűritagok: Danis János EFIAP/p, Pető István
AFIAP és Tóth Péter
13. A zsűri két korosztályban külön értékeli a 2007.
január 1. után született és a
2002. január 1. és 2006. december 31. között született
díjnyertes képek listáját.
pályázók képeit.
16. A díjazott képeket a Duflex költségén
14. Díjazás: kategóriánként I. II. és III. kinyomtatjuk és a Duflex év végi kiállítáhelyezett képeket oklevél és archív fotóal- sán a Gödöllői Civil Házban bemutatjuk.
bum díjazásban részesítjük. Különdíjak:
DUFLEX Fotográfiai Stúdió, Gödöllő
Legjobb emberábrázolás, legjobb állat06-30-922 7265
fotó, legkülönlegesebb kép, legjobb Gödöllő. A zsűri fenntartja
a jogot, hogy megfelelő
minőségű kép hiányában
visszatarthasson
díjat,
vagy több érdemes kép
A Glaxo Smith Kline-nál hagyomány, hogy munesetén
kategóriánként
katársaik csapatépítő programként bekapcsolódmaximum három további
nak városunk szépítésébe, takarításába. Ahogy
díjat, oklevelet adjon ki.
a korábbi években, úgy idén is akciót szerveztek,
15. A pályázat eredmémelynek során megtisztították a 3-as főút városi
nyéről minden pályászakaszának közvetlen környezetét az eldobált,
zónak email értesítést
szétszórt hulladéktól. A mintegy húszfős csapat közel 50 zsák szemetet gyűjtött össze.
küldünk és a Duflex facebook oldalán közöljük a

duflex: ifjúsági
fotópályázat
A Duflex Fotográfiai Stúdió a fotózás
népszerűsítése céljából idén is meghirdeti ifjúsági és diák fotópályázatát.
1. A pályázatra 2001. december 31. után
született, Gödöllőn alap és középfokú tanintézményekbe járó tanulóktól, illetve
Gödöllőn lakó fiataloktól várunk képeket
digitális formátumban két kategóriában:
A: Kötetlen téma
B: Természetfotó
2. Színes vagy fekete-fehér képek egyaránt beküldhetők. Előnyben részesítjük
az újszerű, egyéni látásmódú képeket.
3. Az A kategóriában megengedett bármilyen képmódosítás. Természetfotó kategóriában csak képkivágás, szín- és tónusbeállítás végezhető.
4. Egy pályázó kategóriánként maximum
öt képpel, összesen tíz képpel nevezhet.
A képek hosszabbik oldala minimálisan
2000 pixel legyen.
5. A képek formátuma: jpg, sRGB színtérben max. 4 MB/kép.
6. A képek elnevezése: Kategória_BeküldőNeve_Születési éve számmal_Kép
címe. Például: B_FotósJózsef_2005_Szép
kép. JPEG
7. A képeket elektronikus levélben kérjük beküldeni a: duflex2018@gmail.com
email címre mellékletként.
8. A beküldött képekről listát kérünk
mellékelni, ami tartalmazza a képek címét, a beküldő nevét, születési évét és
email címét
9. Beküldési határidő: 2021. október 31.
10. A beérkezett pályázatokról válasz
email értesítést küldünk.
11. A pályázatra való nevezéssel, a képek
beküldésével a pályázó és kiskorú pályá-

Búcsú Gabi nénitől
Tájékoztatjuk mindazokat, akik szerették
és tisztelték, hogy Barthos Zoltánné, sz.
Gémesi Gabriellára, a Gödöllői Református Líceum egykori igazgatójára emlékezve, 2021. augusztus 29-én, vasárnap 19
órakor megemlékező istentiszteletet tartanak a Gödöllői Református Templomban.
A szertartásra szeretettel várnak mindenkit, aki szeretne tisztelegni mindenki Gabi
nénije emléke előtt.

GSK:
Önkéntes segítség

civil
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civil utca

2021.
szeptember
11.,
szombat, 9.00-18.00 – Gödöllő, Alsópark, Világfa
A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület idén újra a
Belvárosi Napok keretében
rendezi meg a nagy hagyománnyal bíró Civil Utcát
szeptember 11-én, szombaton 9.00-18.00 óráig, mely
ez alkalommal az Alsóparkban a Világfa körül kerül kialakításra.
A Civil utca minden évben nagy népszerűségnek
örvend, mind a résztvevők,
mind az ellátogatók körében,
ahol a civil szervezeteknek
lehetőségük van
●
bemutatni tevékenységüket az érdeklődőknek,
bevonni őket munkájukba;
●
megismerhetik egymást, új kapcsolódásokat
alakíthatnak ki;

●
kötetlenül találkozhatnak és gondolatokat cserélhetnek a város polgáraival, vezetőivel.
Bár a jelentkezés már előzetesen meghirdetésre került, augusztus 27-ig várjuk
a jelentkezéseket az alábbi
elérhetőségen. Amennyiben
lehetőségük van rá, a szervezésben nagy segítséget
jelent most is a kitelepüléshez szükséges eszközök
(sátor, asztalok, székek)
önerőből való biztosítása.
A jelenlegi járványügyi
rendelkezések értelmében a
Civil Utca védettségi igazolvány nélkül látogatható.
Jelentkezés: Bódis Emese, gdck.info@gmail.com
Bővebb információ: Kecskés Judit, civil referens
kecskesj.civil@gmail.com
Tel.: 20/508 3802

nyertes pályázat segíti
a VÁROSI SZŰRŐNAPOT
Első helyen végzett a Magyar Rákellenes Liga Gödöllői Alapszervezete a Tesco
„Ön választ, mi segítünk”
pályázatának kilencedik fordulójában a Szűréssel a mosolyokért programjával.
Az áruházlánc a szavazatok számának függvényében
400, 200, illetve 100 ezer forinttal járul hozzá a pályázatok megvalósításához.
Az „Ön választ, mi segítünk” kilencedik fordulójában országosan közel 1,8
millió zsetonnal szavaztak

a Tesco vásárlói, a vállalat
pedig összesen közel 42
millió forinttal járul hozzá
173 nyertes projekt megvalósításához.
A körzetünkben támogatásra jelölt három program
közül ez alkalommal a Szűréssel a mosolyokért program volt az egyedüli gödöllői
kezdeményezés. A 400 ezer
forintos támogatás az októberre tervezett városi szűrőnap programjainak megvalósítását segíti.
VA
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Civil egyeztetés

Túl a települések határain

A Gödöllői Királyi Kastély
Erzsébet-verandájára invitálta a megyei civil szervezetek képviselőit a Pest
Megyei Civil Közösségi
Szolgáltató Központ.
A rendezvényen városunk civil szervezetei részéről Pataki Pál (Gödöllő
Városi Nyugdíjasok Egyesülete) verssel köszöntötte a résztvevőket, Szlávik
Jánosné (Gödöllői Királyi
Kastély Barátainak Egyesülete) pedig a helyszínhez

kapcsolódóan
Erzsébet
királyné Gödöllőn töltött
napjait elevenítette fel.
A sajtóreggelivel összekötött találkozón a résztvevőknek nem csak egymással nyílt lehetőségük
megismerkedni,
hanem
tájékozódhattak az aktuális pályázatokról, valamint
azokról az országos civil
programokról is, amelyekbe érdemes a helyi szervezeteknek bekapcsolódniuk.
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három nap a természetfilmek és
a természetvédelem jegyében
Szeptember 10. és 12. között Gödöllőre figyelnek a természetfilmek rajongói
és a környezetvédelem iránt érdeklődők, ekkor rendezik meg ugyanis a
Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivált. Az eseménynek a
Gödöllői Királyi Kastély és az Alsópark
kastély felőli területe lesz a helyszíne,
ahol ingyenes programokkal várják az
érdeklődőket.
A fesztivál idei mottója: „Természetés Környezetvédelem a Művészet és a
Játék erejével”.
A pénteki nap hagyományosan Diáknap, amikor iskolák-osztályok számára
tematizált programokkal várják a diákokat 8-18 éves korig.
Szombat-vasárnap Családi napok,
amikor minden a természetről a természet- és környezetvédelemről szól. Az
érdeklődőket többek között a fesztivál
két filmszemléjének legjobb száz alkotása, szabadtéri vetítések, valamint
fotókiállítások, az eddigi legnagyobb
Trash art Magyarország, szemlélet-

formáló programok és természet- és
környezetvédelmi vásár várja. A részletes program 2021 szeptember 1-től

az alábbi oldalon: www.godollofilmfest.
com.
KJ

Elő-szoborverseny
A Nemzetközi Természet és Környezetvédelmi Fesztivál Gödöllő élő
szobor versenyt hirdet meg a Fesztivál
idejére. 2021. szeptember 10-12.
Három kategóriában:
- általános iskola felső tagozat
- gimnázium
- és családok-baráti társaságok
Az élő szobrokkal célunk egy kicsit
megállítani az időt a Fesztivál tereiben
és felhívni a figyelmet a rohanó világ
árnyoldalaira (pl. online tér függőségünkre, a túlfogyasztásra, helytelen/
egészségtelen életmódunkra, természet és környezetvédelemre, stb.)
A diákok jelentkezhetnek egyénileg
vagy csoportban is. A szobrok mellé
installáció felállítható. Minden jelentkezőnek saját információs táblájának

kell lenni amin az alkotás címe és az
alkotó- vagy csoport neve szerepel.
Minden alkotásnak legalább 2-max
4 óráig kell-lehet a fesztivál területén
megjelenni. A zsűri dönti el ki melyik
nap állít ki. (Iskolások esetében a diáknap preferált)
Természetesen nem egybefüggően
szüneteket tarthatnak az alkotók.
A jelentkezésnél, kérjük megadni:
- az alkotás címét
- az alkotók nevét/ kategóriát
Kategória díjakat akkor hirdetnek,
ha legalább 3 pályázat érkezik kategóriánként.
Díjazás: 80 e Ft az I. helyzetnek kategóriánként.
Jelentkezni
Szabó Rebekánál lehet e-mailban.
mauzeger@gmail.com
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Mária Terézia
270 évvel, 1751 augusztusában jeles
esemény zajlott Gödöllőn. Grassalkovich I. Antal nem mást, mint Mária
Terézia királynőt látta vendégül kastélyában. A gróf fejedelmi pompával
fogadta az uralkodót, aki három napot
töltött bizalmasa birtokán. Ez rendkívüli kitüntetés volt, ami nagyban növelte Grassalkovich tekintélyét.
A kastély egész kertjét színesen kivilágították, ami nagyon elnyerte a királynő
tetszését. Az ünnepség nagyságát, fontosságát mutatja, hogy a kivilágításhoz
több mint 70.000 lámpást használtak
fel színes viaszégővel. A kert végén egy
magas építményt állítottak föl, abban zajlott a vacsora. Másnap a
királyi pár megtekintette a kastélyt, 10 órakor
szentmisét hallgattak a
kastélykápolnában. Aztán kocsikáztak a parkban és a fácánosban,
majd vadállatviadalt tekintettek meg. Ebéd után
ismét séta, idomított
medvemutatvány
volt
a program, este pedig
a gróf a királyi pár tiszteletére bált rendezett,
amelyen több mint ezren
vettek részt. A kivilágított díszteremben volt
a vacsora, ami után pihenőre tértek a
vendégek. Harmadik nap reggel fél hétkor misén vett részt a királyi pár. Utána
gazdagon megajándékozták a grófot,
fiát, lányát és az egész udvart, majd
visszatértek Budára. A korabeli leírások
szerint a 3 napos ünnepség alatt mintegy
20.000 ember fordult meg a kastélyban,
és naponta 6.000 ember étkezéséről kellett gondoskodni. A főurak és az udvari

személyzet elszállásolása is nagy feladatot rótt a
házigazdára, de minden
jól sikerült.
A látogatásról számos
anekdota, monda, legenda született és forog közszájon napjainkig. Így például, a szájhagyomány
szerint a gróf sóval szóratta fel az utat Besnyőtől
Gödöllőig (egyes források
szerint Pesttől Gödöllőig), hogy Mária Teréziát
megszánkáztathassa! Ez
a lovagias gesztus rend-

kívül mélyen ivódott be a környék legendáriumába, – de egészen biztos, hogy
nem igaz. A látogatás azonban nem csak
a gödöllőieknek, hanem a királynőnek is
emlékezetes maradt, később is, többször
emlegette a feledhetetlen gödöllői napokat. Nem csoda, hiszen a krónikák szerint
még a királynő fogadására készült ünnepi tányérokra is külön feliratot festettek:
„Thereziánk éljen, kiáltja Gödöllő, Férfi,

mégis asszony, s egyben angyalunk
ő!” Egy 1775-ben kelt levélben, melyet
Grassalkovich II. Antalhoz írt, így fogalmaz: „…ezen ünnepély eszembe hozta
amazt, melyben Gödöllőn részt vettem
és így megemlékeztet azon mindenkor
érezhető veszteségre, melyet atyja, régi
barátom halála által szenvedtem…”
A látogatás emlékét őrzi a ma is látható, díszes vörösmárvánnyal burkolt hálószoba, amit a gróf a királynő tiszteletére
alakíttatott ki a kastélyban, valamint Mária Terézia egykor a Millenniumi emlékművön álló, egészalakos szobra is, amit
2011-ben, a gödöllői barokk év nyitányaként állítottak fel a kastély parkjában.
Forrás: Szabó Margit: Kastélyok,
templomok, szerelmek
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Töri, szelfi...

Mi lett volna, ha
régen is léteztek
volna
közösségi oldalak? Milyen kommentek
érkeztek
volna
történelmünk formálóinak
vagy
az egykori nagy
művészeknek a
szelfijeihez,
ha
pár száz évvel
ezelőtt posztolják
őket, ahogy azt
ma megszoktuk?
Lőrinc László, aki korábban
kalandozott már az Árpád- és a
török-kor képzeletbeli szociális
médiájában, most a felvilágosodás korának nagyjait helyezi
a virtuális oldalakra.
Lehet tippelni, milyen szelfit
posztolna, és milyen kommenteket kapna például II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia,
Eszterházy Károly, Wolfgang
Amadeus Mozart vagy épp
Brunszvik Teréz? Milyen csoportokba lehetett volna belépni

az
1700-as
években? Milyen
témák
foglalkoztatták
volna az akkori embereket?
A könyv épp
oly színes és
átfogó képet
fest a korabeli
emberek gondolkodásáról,
mint napjaink népszerű közösségi portáljai. Szerencsére a
szerző minden „szelfit” követően fényt derít az adott fejezet
és a kommentek valóságtartalmára.
Már csak az a kérdés, hogy
az ifjúsági kategóriába sorolt
könyv olvasása kiknek jelent
nagyobb élményt, a gyerekeknek-e, vagy a felnőtteknek.
Lőrinc László:
25 szelfi a felvilágosodás
korából

Kastély 25
25 évvel ezelőtt,
1996.
augusztus
17-én nyitotta meg
kapuit a Gödöllői Királyi Kastély
felújított, középső
szárnya, és az
állandó kiállítás
első 8 terme. A jeles évfordulót a kastély fergeteges gála koncerttel ünnepelte: a szintén 25 éve
bemutatott Elisabeth című
musical népszerű dallamai
szólaltak meg a díszudvaron.

Az évfordulóra
új különlegességekkel is gazdagodott a kastély:
a Nemzeti Kastélyprogram
és
Nemzeti Várprogram keretében 150
év után hazatért a
Gödöllői Királyi Kastélyba
és újra megcsodálható, Erzsébet királyné egykori fésülködőasztala és vitrinje.
(Bővebben, több fotóval a
szolgalat.com-on és Facebook oldalunkon)
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Újra: Belvárosi
Művészeti Napok
A korábbi évek hagyományait folytatva szeptember 10-12 között ismét Belvárosi Művészeti Napok várják az érdeklődőket.
A programot ez alkalommal az Alsóparkban, a Világfánál
rendezik meg, ahol péntek este a Magna Cum Laude koncerttel kezdődnek az események.
Szombaton Civil Utca várja az érdeklődőket, a színpadon
pedig a Mystery Gang, DR BRS, valamint Kollányi Zsuzsi és
Varga Viktor ad koncertet.
Vasárnap Ebugatta Piknikre várják a kutyabarátokat, a
nosztalgiázni vágyók számára a Monarchia Operett Szenes
Iván estje nyújt kellemes kikapcsolódást.
A vasárnap sztárvendégei: Korda György és Balázs Klári.
A szervezők természetesen gondoltak a gyermekekre is,
őket Farkasházi Réka és a Tintanyúl, valamint a Hurrá! zenekar várja az Alsóparkban.
A háromnapos programot tűzijáték zárja.
A Belvárosi Művészeti Napokat az aktuális járványügyi
szabályok betartásával rendezik meg. A fesztivál területét
kordonnal kerítik el, az ezen belüli programokon a részvétel
a jelenlegi jogszabályok szerint védettségi igazolványhoz kötött. A 18 év alatti személyek kizárólag védettséget igazolni
tudó, írásban meghatalmazott nagykorú személy kíséretében
tartózkodhatnak a területen.
A fesztiválon a napijegy ára 200 Ft/fő/nap.
(ny.f.)
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Négynapos fesztivál:

Gödöllői Művészeti Napok
Új színfoltként gazdagítja városunk
kulturális életét a szeptember 16-19.
között megrendezésre kerülő Gödöllői Művészeti Napok, amelynek keretében kiállítások, koncertek, irodalmi
programok várják az érdeklődőket.
Bár a programok jelentős része az
idén 40 esztendős Művészetek Házában lesz, a városi kulturális intézmények is bekapcsolódnak az eseményekbe.
A rendezvénysorozatot a „MUZA
40” kiállítás nyitja meg szeptember
16-án, amellyel a Művészetek Háza
megnyitásának 40. évfordulójára emlékezünk.
A négy napos program során elsősorban gödöllői és gödöllői kötődésű
művészek várják a közönséget. Fellép többek között a Vitrin Beat, a Gödöllő Táncszínhűz; közös koncertet
ad a Hot Jazz Band és a Leslie Fodor

Swing Unit. A Gödöllői Művészeti Napok során új nevet kap a MUZA belső udvara – a szabadtéri előadások
helyszíne Pécsi Ildikó nevét veszi
fel, így tisztelegve a nemrég elhunyt
Kossuth-díjas művész, Gödöllő díszpolgára előtt.
Szintén a programsorozat részeként újabb gödöllői művészek kéznyomai kerülnek fel a Csillagok Falára: Baráth Emőke és Herczenik Anna
operaénekes, valamint a Talamba
ütőegyüttes tagjainak kéznyomatát
örökítik meg.
Ahogy már említettük, a városi kulturális intézmények is részesei lesznek a Gödöllői Művészeti Napoknak,
a GIM-házban ennek keretében nyílik
meg szeptember 18-án a Florárium
című csoportos kiállítás. Hamarosan
jön a részletes program!
KJ

Több szempontból is igazi zenei csemegének ígérkezik a
Leslie Fodor Swing Unit és a Hot Jazz Band közös koncertje. A szeptember 19-én 19 órakor a MUZA -ban kezdődő
est első részében a Fodor László által vezetett Leslie Fodor Swing Unit lemezbemutatója várja a műfaj kedvelőit,
ahol új albumuk dalai mellett természetesen régebbiek
is elhangzanak majd, néhány dallal pedig többek között
Benny Goodman és George Gershwin előtt tiszteleg az
együttes.
Az est második részében a Hot Jazz Band lép a színpadra, egyfajta „best of” válogatással várják a közönséget.
Jó hír a rajongóknak, hogy a koncerten már megvásárolható lesz a Leslie Fodor Swing Unit új albuma, sőt, kizárólag erre az alkalomra – mindössze 10 példányban – egy
feketelemez is készül, oldalanként 5-5 számmal.

Heltai
150
Heltai
Jenőre
emlékezik
a Pécsi Ildikó
Színtársulat
szeptember
17-én a Művészetek
Háza
színpadán. Az
író művei három
nagy korszakra
oszthatók, a kissé pikáns hangvételű bohózatokra és kuplékra, majd a középkorú
férfiak gondjai, a házasélet mindennapjai,
és végül az időskorú férfiak visszaemlékezései, az elmúlás közelsége kerülnek
középpontba.
Jegyek a MUZA pénztárában válthatók
jelképes, 500 forintos áron.

Ezt a különlegességet csak és kizárólag itt lehet majd
megvásárolni, a tervek szerint már a héten.

MUZA 40 kerestetik
Idén van 40 esztendeje, hogy megnyitotta kapuját a Művészetek Háza,
az egykori Petőfi Sándor Művelődési Központ. A jeles évforduló alkalmából 2021. szeptember 16-án jubileumi kiállítás eleveníti fel az elmúlt
négy évtized eseményeit, jelentősebb pillanatait.
Hogy a kiállítás minél átfogóbb képet adhasson az intézmény történetéről és az ott folyó munkáról, a szervezők köszönettel fogadnak minden
olyan tárgyi emléket, dokumentumot, fotót, ami gazdagabbá teheti a
kiállítást. (Ezeket a kiállítást követően visszaszolgáltatják a szervezők.)
Aki rendelkezik ilyen anyaggal, és azt a szervezők rendelkezésére
bocsátaná, kérjük szeptember 1-jéig jelezze a muzanegyven@gmail.
com e-mail címen! Segítségüket és együttműködésüket köszönjük!
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Gödöllői Iparművészeti Műhely
PÁRHUZAMOS SZÁLAK: záróesemény

Ars Sacra Fesztivál
A Gödöllői Városi Múzeum a
gödöllői művésztelep megalakulásának 120. évfordulója alkalmából szeretettel vár minden érdeklődőt az Ars Sacra Fesztivál
keretén belül megrendezendő
előadására és programjára:
Őriné Nagy Cecília (művészettörténész): Vallásos művészet a
gödöllői művésztelepen
2021. szeptember 5., 11:30 óra
helyszín: a Református Egyház
gyülekezeti terme,
majd

2021. augusztus 28., szombat, 17.00: Pillanatképek a Remsey-család életéből

2021. szeptember 8., 10:30 óra
Mama nézd! – Vallásos művészet a gödöllői művésztelepen
program. Az előadás ideje alatt a
kismamákkal együtt érkező gyermekekkel Kovács Noémi múzeumpedagógus foglalkozik.
A program helyszíne a Gödöllői
Városi Múzeum.

15.30-16.45
Megtekinthetők a Nagy Sándor-házba és
kertjébe, és a GIM-ház kertjébe készült helyspecifikus installációk
Nagy Sándor-ház és kertje: 2100 Gödöllő,
Erkel Ferenc u. 8.
Gödöllői Iparművészeti Műhely kertje: 2100
Gödöllő, Körösfői u. 15-17.
17.00-19.00
Remsey Dávid vezetésével megismerhetjük a Remsey-házat, levetítésre kerülnek a
közelmúltban a házban talált archív fotók,
amelyek igazi kuriózumnak számítanak. Az
este folyamán újra megnézhetjük Remsey
Dávid, Remsey Benjamin és Szabó-Nyulász
Melinda Időtenger című kisfilmjét, ezenkívül
megtekinthető lesz Fuszenecker Ferenc és
Lőrincz Ferenc Tünékeny létezés (Remsey
ház) és Remsey András című filmje.
Cím: 2100 Gödöllő, Körösfői u. 6.

Beküldési határidő:
2021. szeptember 6.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: V. Nagy Vince, Tóth Dóra
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Bánhidi József, Lencsés János
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte:
Spányik Anna
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Reitmayer Terézia, Juhász Géza
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Szedmák Attiláné, Szabóné Papp Ágnes
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai
úton, akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a
pontos postai címüket is adják meg!
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legyen gödöllői
Az „ÉV FÁJA”!
Mint arról már korábban is beszámoltunk 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.
A szavazás 2021. július 1-jén indult,
és október 1-jéig tart.
A gödöllőiek egyik kedvenc fája, jelenleg az 5. helyen áll a versenyben.
Szavazni az alábbi linken lehet:
https://evfaja.okotars.hu/dontosfak
KJ

természetkárosítót
keres a rendőrség
A Tura és Hatvan közötti mezőgazdasági területen 2021.
augusztus 9-én 7, augusztus 13-án további 40 elhullott
madár tetemére bukkantak.
A helyszíni szemléken a réti
héják, egerészölyvek közelében húsdarabokat rögzítettek
a bűnügyi technikusok – tette
közzé a police.hu
Az eredetben rögzített húsdarabokat szakértői vizsgálatra továbbították, azokat a
Nemzeti Szakértői és Kutató
Központ igazságügyi toxikológus szakértője vizsgálja.
Egyelőre előzetes szakvélemény sem áll rendelkezésre
arról, hogy a lefoglalt húsdarabok tartalmaznak-e mérgező anyagot, ha igen, mit és
mennyit, milyen összetételűt,

jellegű, illetve hatásmechanizmusút.
Az érintett területek ellenőrzésére a rendőrök a
Duna-Ipoly Nemzeti Park
munkatársaival közös járőrszolgálatot szerveztek, miközben folyamatosan zajlik
a tanúkutatás, az adatgyűjtés, az összegyűjtött adatok,
információk értékelése és
elemzése.
A Gödöllői Rendőrkapitányság egyelőre ismeretlen
tettes ellen folytat nyomozást
természetkárosítás bűntettének gyanúja miatt. Kérik,
hogy aki a bűncselekmén�nyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási
Központját a 06-1236-28-83-as telefonszámon, illetve
tegyen bejelentést
a
06-80-555-111
Telefontanú
zöldszámán, vagy a 112
központi segélyhívó
számon.
(ny.f.)

brummogás
a bokor mögött
Az elmúlt hetekben több lakossági bejelentés érkezett
medve észlelésről, többek
között a Valkói Erdészet területén is több településen
jelezték az erdeinkben nem
megszokott állat jelenlétét.

Érthető, hogy sokakban
felmerült a kérdés, mit tegyenek, ha túrájuk, sétájuk
során mégis találkoznának
medvével.
A Pilisi Parkerdő Zrt. honlapján az alábbi viselkedési
szabályok betartását javasolják:
•
A medve alapvetően
békés természetű és csak

nagyon ritka esetben kerül
sor az emberrel való konfliktusra. Amennyiben medvét
látunk, ne közelítsünk hozzá, legyen bármilyen korú
az állat! (A bocsok megközelítése leggyakrabban az
anyaállattal való találkozást is magával
vonja.)
•
Ne tegyünk
hirtelen mozdulatot,
kerüljük a szemkontaktust és lassan, hátrálva távolodjunk el a
helyszínről!
•
Ha olyan területen járunk, ahol
medve is előfordulhat,
érdemes nappal, társaságban és beszélgetve
közlekedni, a zajt a legtöbb
esetben elkerülik az állatok.
Az erdőben való sátorozáskor az élelmiszereket mindig a tábortól távolabb eső
fára függesszük fel, kerüljük
az erős illatú élelmiszereket és a maradékot mindig
szagmentesen csomagoljuk
el!
(j.)
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mielőtt nekikezdünk
Lassan jött a tavasz idén, ki tudja meddig fog tartani az ősz a maga melegével, majd mikor borul a színpompás
színeivel ránk.
Egy biztos, hogy bár az évszakokat
lassan nem lehet szorosan elkülöníteni, a kertészkedésnek még mindig
vannak fő szezonjai, legalábbis a sok
száz éves rutin szerint, így a tavasz
után, az ősz is a második nagy kertrendezés, építés évszaka.
Ahogy tavasszal, így most is fontosak az előkészületek, így aki most
kezd neki, érdemes a szerszámokat
okosan beszerezni, a meglévőket
karbantartani. Vásárlásnál mindig vegyük kézbe azokat a szerszámokat,
melyekkel majd dolgozni szeretnénk.
Higgyék el, mint a cipővásárlásnál,
őket is „fel kell próbálni”! Nehéz, kézre nem álló szerszámot sose vegyünk,
mert csak a bosszúság lesz vele! Nem
feltétlenül a fém szerszámok mindig a
legjobbak! A lombseprűknél a jó minőségű műanyag fogakkal ellátottak sokszor léptékekkel tovább bírják, mint a
fémből készültek.

Kerti
locsolótömlőknél
érdemesebb inkább a drágábbat, tekeredés menteset vásárolni, így nem törik
meg, ami szintén rengeteg
bosszúságot tud okozni. Vásárlás után árnyékos helyen
tartsuk, hogy ne váljon törékennyé, mert a napon hagyott tömlők sokkal kevesebb
élettartammal rendelkeznek.
Érdemes az erre kialakított
tartón feltekerve tárolni, így
sokkal hosszabb élettartamra számíthatunk.
A kerti szerszámok ápolására is időt kell fordítanunk
így érdemes figyelembe venni pár jótanácsot, hogy ők is
sokáig használható állapotban maradjanak. Így minden
használat után a földet távolítsuk el
róluk és érdemes néha a fém részeket
olajjal bedörzsölni, hogy a rozsdától
megvédjük őket.
Néha előfordul (sajnos velem is),
hogy egy-egy szerszám, metszőolló
kint marad, elázik és rozsdás
lesz. Ezt a problémát
orvosolhatjuk, ha fém
GÖDÖLLŐI ÁLLATKÓRHÁZ
mosogatószi(Gödöllő, Szabadság út 21.a HÉV-fordulónál)
vaccsal
átdörzsöljük,
utána
ÁLLATPATIKA
beolajozzuk.
MetszőollókHétvégén is nyitva tartó ügyelet
nál
érdemes
Tel: 06-30-943-9898
az ollót valami
harsány színnel
megjelölni, hogy
Hétvégi ügyeletünk változott! Szombat 9-13 és vasárnap 15-19 óra
között fogadjuk a beteg állatokat
ha letesszük a
zöld ágak között

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.

könnyen megtaláljuk, mert tapasztalatból mondhatom Önöknek, rengeteg
időt elvesz, amikor keresgélni kell a
levágott ágrengetegben vagy a kert
bármely részére lerakott ollót.
A pengéket minden használat után
tisztítsuk meg, hogy az esetleges betegségeket a legközelebbi metszéskor
ne hordozzuk át másik növényre.
Ásók, lapátok esetében néha jót
tesz, ha megköszörüljük őket, így sokkal élesebbek lesznek, meglepően
meg tudják a munkánkat könnyíteni.
A szerszámok fa nyelét pedig nem árt
lecsiszolni, így nem megy a szálka a
kezünkbe, de lenolajjal is érdemes bekenni, hogy ne száradjanak ki.
Elkezdődik hamarosan a nagy munkák ideje, így már ápolt, jól használható eszközökkel dolgozhatunk.
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.hu

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

Dominic
5 hónapos ivaros kisfiú. Tacskó méretű, bújós kölyök. Kinti-benti tartásra keressük gazdiját.

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: 06-30-630-3415, naponta 8-20 óráig
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Gémesi csanád olimpiai bronzérmes
VÍVÁS:
A magyar férfi kardválogatott bronzérmet szerzett a tokiói olimpián. Ebben a
számban legutóbb 25 éve, Atlantában
végeztek dobogós helyen – a másodikon – a magyarok. Gémesi Csanád, a
GEAC sportolója, Gödöllő történetének
első olimpiai érmese.

A július 28-án rendezett verseny negyeddöntőjében a magyarok az amerikaiak elleni könnyed sikerrel kezdtek,
majd két tussal alulmaradtak az olaszokkal szemben, míg a németek előbb
magabiztosan verték az oroszokat,
majd kikaptak a világbajnoki címvédő
és londoni ötkarikás bajnok dél-koreaiaktól.
A bronzmeccsre a várakozásoknak
megfelelően cseréltek a magyarok,
Decsi Tamást Gémesi Csanád váltot-

ta, és a németek is módosítottak, az
erdélyi születésű Szabó Mátyás helyett
Richard Hübers lépett pástra. Az első
asszóban éppen ő volt Szilágyi ellenfele, akit 5-1-nél váltott Gémesi. Utóbbi
küzdelmes 5-5-öt vívott a kétszeres Európa-bajnok Max Hartunggal, majd következett a világbajnok Szatmári összecsapása a csapatban
világ- és Európa-bajnok
Benedikt Wagnerrel. Az
első kör után 15-9-re
vezettek a magyarok.
Gémesi 5-2-re verte
Hüberst, Szilágyi 5-4re Wagnert, Szatmári
pedig 5-1-re Hartungot,
így a záró etap előtt 3016 állt az eredményjelzőn. Az utolsó kör aztán
rendkívül küzdelmesen
alakult magyar szempontból. Először Gémesi 5-4-re megverte
Wagnert, majd Szatmári 6-5-re alulmaradt Hübersszel szemben, így az egyéniben háromszoros
olimpiai bajnok Szilágyi 40-26-nál vette
át a stafétabotot.
Hartung volt az ellenfele, aki megpróbálta teljesíteni a lehetetlen küldetést,
6-0-lal indított, majd egészen 43-40-ig
tornázta fel a csapatát. Szilágyi szenvedett, de végül sikerült bevinnie két
tust. A gödöllői sportoló a történelmi
sikert követően így nyilatkozott: „Nagy

élmény volt az első olimpiámon részt
venni. A csapattal mindenképpen éremmel szerettünk volna hazajönni. Bár nem is nagyon titkolva - az aranyérem
volt a cél, a bronzérmet nagyon nagy
örömmel vettük át. A németek elleni
bronzmeccsen a végén nagyobb izgalmak közepette, de sikerült nyernünk.
Szerencsére elég nagy előnyt sikerült
felépítenünk a végére.”
Fotó: hunfencing.hu
Végeredmény, férfi kard, csapat,
olimpiai bajnok:
1. Koreai Köztársaság
2. Olaszország
3. Magyarország (Szilágyi Áron, Gémesi Csanád, Szatmári András, Decsi
Tamás)
Jaeger

mészáros Eszter olimpiai 7. helyezett
Sportlövészet:
A hetedik helyen végzett a Mészáros
Eszter, Péni István kettős a légpuskások vegyescsapat-versenyében a tokiói
olimpián.

A játékokon most bemutatkozó
számban a magyar duó 627,9 körös
eredménnyel a nyolcadik helyen került
be a középdöntőbe, ahol 414,6 körös
teljesítménye nem volt elég a legjobb
négy közé jutáshoz,
a kettős végül a 7.
pozícióban zárta az
olimpiát.
A 19 éves gödöllői sportoló a női
kisöbű szabadpuska 3x40 lövéses
számában a 26.,
míg a női légpuskások 10 méteres
számában a 20. helyen végzett a tokiói
olimpián.

A GEAC kiválósága élete első olimpiáját követően így nyilatkozott: „Hatalmas élmény és megtiszteltetés volt,
hogy képviselhettem Magyarországot
az idei olimpiai játékokon. Habár eredményre közepesen sikerült csak teljesítenem, mégis örömmel gondolok
erre a versenyre, hiszen rengeteget tanultam belőle és egy remek csapattal
utazhattam. Szeretném megköszönni
mindazoknak, akik itthon és Tokióban
mindenben segítettek, hogy a legeredményesebben szerepelhessek. A jövőben remélem még sok ilyen élményben
lehet részem, addig is alázatos munkával mindent megteszek, hogy tovább
fejlődjek.”
Fotó: MTI / Kovács Tamás
JÁ
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három érem u18-ban hibátlan gödöllő

ATLÉTIKA:
Augusztus 7-8-án Szekszárdon rendezték az U18-as,
régebbi nevén az ifjúsági országos bajnokságot. A délebbi fekvésű városban tombolt a
nyár, 34-35 fok várta a gödöllői atlétákat, valamint az első
nap erős szembe szél is nehezítette a sportolók dolgát. A
GEAC kettő ezüstéremmel és
egy bronzéremmel lett gazdagabb a hétvége után.
A két ezüstéremért a GEAC
sprinter reménysége, Sulyán
Alexa (képünkön) felelt, aki
100 és 200 méteren is másodikként haladt át a célvonalon.
Alexa a rövidebb számában
12.66-os idővel került a döntőbe, ahol azt kicsit tovább
faragva, 12.61 másodperccel
szerezte meg az ezüstöt. 200
méteren 25.17-es idővel került
a döntőbe, ahol nagyot harcolva a győztessel, mindös�sze 11 századdal elmaradva
a bajnoktól, 24.88-at futva lett
második Körmendy Katalin tanítványa.
Lesták Ármin érvényesítette a papírformát. Az előzetes
idők alapján a harmadik hely-

re nyílt reális esély a 2000
méteres akadályfutásban. Ármin ezt nagyon magabiztosan
hozta is, így 6:17.82 perces
idejével kiérdemelte a bronzérmet. Érdemes még megemlíteni Balogh Ádám 10. helyét élete első 400
méterén,
amin
52.99-es idővel
ért célba, Roska
Dániel 53.05-el a
11. lett. Dani 800
méteren nagyon
bátran,
végig
egyedül futva küzdötte le a távját,
2:07.26-os idővel
a 14. helyen zárta a számot, ami
a későbbiekben
még lehet sokkal
jobb is. A hölgyeknél Molnár Eszter
400 méteren a
11. helyen zárt,
64.07-es idővel.
Edzők: Körmendy Katalin, Gadanecz
György
és Kovács Gábor
Krisztián.
Forrás/fotó:
GEAC

LABDARÚGÁS:
Augusztus
közepén
megkezdődtek a Pest megyei I. osztályú bajnokság
küzdelmei. A nyáron távozó Hevesi Tamás helyét
Győri Zoltán vette át a GSK
kispadján. Az új edzővel a Bikák két forduló
elteltével
hibátlanok
a bajnokságban. Az
első fordulóban a Pilis
elleni idegenbeli győzelmet követően hazai
pályán 2-1-re verték a
Biatorbágyot. A mérkőzést követően az új
edző a következőképpen értékelt: „Az első
30 percben magasabb
osztályú csapat szintjén játszottunk. 2-0 után
volt két alkalom is, amikor
lezárhattuk volna a mérkőzést, de sajnos kimaradtak
a 100%-os helyzeteink. A
második félidőben sokkal
összeszedettebben jöttek
ki a vendégek, és ha a hibáinkat kihasználják, akkor
akár egyenlíthettek is volna. A nagyszerű, önfeláldozó védekezésünknek köszönhetően kijöttünk ebből

a nehéz időszakból, és ha
a vendégek kapusa nem
véd ilyen kiválóan, akkor
nagyobb arányú is lehetett
volna a győzelmünk.”
A Gödöllői SK csapata 6
ponttal a második helyén

áll a Pest megyei I. osztályú bajnokságban. Forrás/
fotó: facebook.com/GodolloiSportKlub
Pest megyei I. osztályú
bajnokság, 1. forduló:
Pilisi LK-Legenda Sport –
Gödöllői SK 0-1
2. forduló:
Gödöllői
SK–Viadukt
SE-Biatorbágy 2-1 (2-0)
JÁ

kármán katalin vb-első
TÁJFUTÁS:
A Gödöllői Damjanich János Általános
Iskola földrajz-testnevelés szakos tanára,
dr. Katonáné Kármán
Katalin a Vértesben
megrendezett szenior
tájfutó világbajnokságon N60 kategóriában
(azaz a női 60-65 évesek között) első helyezést ért el hosszútávú
versenyszámban.
Az újdonsült világbajnok svéd ellenfelét
2 perccel, ukrán ellenfelét pedig 3 perccel
előzte meg a 30 fős
döntőben.
j.
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és környékén ügyfeleim
részére, kedvező irodai
jutalékkal! Tel: 06-20772-2426

INGATLAN
+ Készpénzes ügyfelemnek keresek földszinti
vagy első emeleti, min.
1.5szobás, lehetőleg erkélyes lakást! Tel: 06-20539-1988
+ Újépítésű Csok-képes
ikerházi lakások, magas
műszaki
tartalommal,
2021. év végi átadással
leköthetőek!! Tel: 06-20539-1988
+ Blahán, 629m2-es telken két házból álló ingatlan eladó! 70m2-es ház
két szoba, konyha, fürdő,
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+ Eladó Gödöllőn egy belvárosi csendes utcában
kb. 700nm-es telken 140
nm alapterületű, telesen
felújított nappali, hall +3
szobás, gardróbos ingatlan. Az épület alatt pince
található. Iá.: 73MFt. Érd.:
0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a János
utcában egy 1. emeleti 2
szobás, erkélyes, saját
cirko fűtéses öröklakás
33,9MFt irányáron. Érd:
0620-919-4870
+ Eladó Erdőkertes köz100nm-es
+ Eladó Gödöllőn az pontjában
téglából épült 3 szobás,
étkező, a másik 40m2-es OTP-s, 10 emeletes ház
családi ház pincerésszel
házban két szoba előtér 7. emeletén 73 nm-es, 2
1000nm-es telken. Iá.:
található. Iár: 49.5MFt! nagy erkélyes társasházi öröklakás 39,5 Mft-os 43MFt. Érd.: 0620-919Tel06-20-539-1988
irányáron. Érd: 0620-919- 4870
+ Gödöllőn, Egyetem té4870
+ Eladó Turán 70nm-es
ren II.emeleti, 70m2-es
részben felújított, vert
felújított 3szobás lakás + Eladó Gödöllőn a Fenyfalú parasztház 500nmeladó! Irányár: 43,5Mft vesben egy 600 nm-es
építési telek. I.á.: 14,5 es telken. Iá.: 18MFt. Érd.:
Tel: 06-20-772-2426
0620-919-4870
MFt. 0620-919-4870
+ Gödöllőn nagyon jó he+ Eladó Gödöllőn a Koslyen 2 és félszobás II. + Eladó Gödöllőn egy
suth Lajos utcában egy
emeleti erkélyes lakás ki- zártkerti 5791 nm-es in3. emeleti 2+ félszobás,
adó! Bérleti díj: 120.000.- gatlan, művelési ágból
erkélyes, déli fekvéses
Ft/hó +rezsi Tel.: 06-20- kivonva, 2 utcára néző,
ásott kúttal. Villany a tel- társasházi öröklakás. Iá:
772-2426
ken. Iár: 30 MFt. 0620- 34,5MFt. Érd: 0620-919+ Családi házat, építési
4870
919-4870
telket keresek Gödöllőn
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ALBÉRLET, KIADÓ
+ Gödöllőn a központban
(HÉV és busz közelében)
2 szobás, bútorozott lakás kiadó nemdohányzónak. 120.000 Ft/ hó+
rezsi+ 1 havi kaució szükséges. 06-70-228-4917
+ Gödöllőn kertes házban külön bejárattal szoba-konyha
fürdőszoba
hosszútávra kiadó egy
párnak, vagy egyedülállónak. Gázfűtéses, külön
gázóra van. 90.000 Ft /
hó+ rezsi, + egy havi kaució. Azonnal beköltözhető. 06-30-581-3827

hirdetés
kaució szükséges.
06-70-517-1370
+ Kiadó Gödöllőn, a
Mátyás király utcában 140nm-es családi ház 800nm-es
saroktelken teraszkapcsolattal, benne
nappali+ 2 szoba.
250.000Ft/hó +rezsi; 2 hónap kaució.
Érd: 0620-919-4870

+ Kiadó Veresegyházon a Bartók
Béla úton földszinti,
30nm-es, újonnan
épült, színvonalas,
igényes
luxuslaudvarkapcsolattal
+ Új építésű 60 nm alap- kás
100.000Ft/hó
+rezsi; 2
területű, tetőtéri lakás
gyalog 10 percre a köz- hónap kaució. Érd: 0620ponttól egyedülálló vagy 919-4870
gyermektelen párnak 125 + Kiadó Gödöllőn, a Kaezerért kiadó. Közös költ- zinczy körúton egy 2 szoség nincs, alacsony rezsi bás, erkélyes, gázkonvek+ 2havi kaució. 06-20- toros, részben bútorozott
314-9242
lakás. 130.000 Ft/hó +re+
Kiadó
szeptember zsi +kaució. Tel: 06-301-től Gödöllő központjá- 600-4029
ban a Szabadság téren,
négyemeletes
házban,
2.emeleti, 2,5 szobás,
65nm-es, bútorozatlan lakás. 130.000.-Ft/hó +rezsi. Kéthavi kaució szükséges. 06-70-517-1370
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ÁLLÁS
+ Gödöllői belsőépítész
cég keres önállóan dolgozni tudó, nem dohányzó munkatársat, műhelyi és helyszíni szerelési
munkára. Érdeklődni ezen
a telefonszámon lehet:
0670-984-9000

+ Kiadó szeptember 1-től
Gödöllőn a János utcában, 4. emeleti, 2 szobás,
59nm-es, erkélyes, bútorozatlan lakás. 95.000.- + SZAKKÉPZETT FÉRFI
Ft/hó +rezsi. Kéthavi BETEGÁPOLÓT keresünk
Kerepesen nappali mun-

kára (reggel 8 órától este
kb. 19 óráig) heti több alkalomra, hosszabb távon.
Érd: 06-30-577-9661

zéshez biztosítjuk a betanítást.) Bejelentett 8 órás
állás, bérezés megegyezés szerint! Jelentkezni a
+ Munkaidő pótlékkal +3630-4666-930-as teleműanyag feldolgozó gö- fonszámon, illetve a papdöllői kft. felvesz BETA- gumi@invitel.hu e-mail
NÍTOTT MUNKÁSOKAT, címen lehet.
S Z E R S ZÁ M K É S ZÍ T ŐT, + Jogosítvánnyal rendelFORGÁCSOLÓT,
KAR- kező férfi munkatársat
BANTARTÓT és FRÖC�- keresünk temetői munCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. kára. Jelentkezés szeméNyugdíjasokat is szíve- lyesen fényképes önéletsen fogadunk. Érd: 06-20- rajzzal: Gödöllő, Dózsa
9423-112, www.plastexp- Gy. út 16.sz. alatt. 06-30ress.hu
478-3673
+ 20 éve működő gödöllői gumi- és futómű
szervizünkbe
kollégát
keresünk! (A munkavég-

+ Munkatársat keresünk
épület karbantartó, gondnok munkakörbe Gödöllő
Dózsa György úti te-lep-
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helyünkre.
Feladatkör:
Épületek állagmegóvása,
javítása, szerelvényezési
munkálatok, terepren-dezés, külsős alvállalkozók
munkáinak koordinálása,
anyagbeszerzés. B kategóriás vezetői engedély
szükséges. Előny: építőipari
munkálatokban
való jártasság. Bérezés
megegyezés szerint. Jelentkezni a fritaxlogistic@
gmail.com e-mail címen
fényképes önéletrajzzal.

hirdetés
+
A
gödöllői
PROMPT-H Kft. IT
support feladatokra
informatikus munkatársat keres. Részletek és jelentkezés:
prompt.hu/allas/
it-support
+ Heti egy alkalomra
keresek házvezetőnőt. Telefon +36702770-000.

+ 43 éves megbízható,
szorgalmas,
filigrán,
egyedülál+ NYUGDÍJAS KERTI ló asszony vagyok.
MUNKÁST KERESEK. 06- Vállalok gyermekfel+ Language Cert akkre30-958-5018
ügyeletet, házvezetői munditált, nemzetközileg el+ Targonca akkumuláto- kát (akár bentlakással is).
ismert, egynyelvű nyelvrok karbantartására, ös�- Tel: 06-20-445-2212
vizsga Gödöllőn az I.L.I.
szeszerelésére keresünk + Gödöllői családi ház
Nyelviskolában! Ugyanitt
kollégát gödöllői telep- takarítására keresek igéegyéni és kiscsoportos
helyünkre.
Érdeklődni: nyes hölgy munkaerőt
nyelvtanfolyamok
kedVincze Csaba: 06-20- heti két alkalomra. Fizevezményes díjon. Érdek233-0174
tés megállapodás szerint. lődni: I.L.I. Kft., 20/543+ Targonca akkumulá- Keressen a 30-4883416 1775,
20/556-2653,
tor szerelőt keresünk telefonon.
info@ili.hu
gödöllői telephelyünkre + Megbízható középkorú
+ KERTGONDOZÁS. Bízvillamossági szakmai ta- nő takarítást, egyéb hápasztalattal. Partnereink- zimunkát és gyermekfelnél történő külső munka- ügyeletet vállal. Gödöllői
végzésre, szervizautóval, referenciával, dajkai, peipari targonca akkumu- dagógiai végzettséggel
látorok karbantartására, rendelkezem. Tel.: 0630hosszú távra, jó csapat- 521-0356
ba. Állandó munka, kiemelt bérezés. Érdeklődni: Vincze Csaba: 06-20/ SZOLGÁLTATÁS
233-0174
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSO+ Targonca szerelőt ke- LÁS 50 nyelven, anyaresünk szakmai tapasz- nyelvi, diplomás, gyatalattal, targoncák, ipari korlott szakfordítókkal,
munkagépek, javítására, tolmácsokkal!
Kedvezgödöllői telephelyünkre, ményes, áfamentes díjak.
kiemelt bérezéssel, uta- I.L.I. Fordítóiroda, Gödöl-

zási térítéssel, hosszútávra, jó csapatba. Érdeklődni: Vincze Csaba:
06-20/233-0174
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lő, Körösfői u. 2. Tel.: 0620-556-2653, 06-20-5431775, e-mail: info@ili.hu,
ili.godollo@gmail.com

za 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
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tisztítása. Talajfúrás. 0630-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada. Elérhetőségek:

hirdetés
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONT I F Ű T É S - S Z E RELÉS, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek,
vízvezetékek
felújítása.
CIRKÓK,
G ÁZ K É S ZÜLÉ K E K ,
KONVEKTOROK karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 06-209527-289, 06-28-476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép
szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Hétvégén is! Tel: 06-30333-9201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620

0630-592-1856, zacsekne.
danuta@gmail.com

+ REDŐNYJAVÍTÁS,
GURTNICSERE akár 2
órán belül! Új redőny
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azonnal megrendelhető! Péter úr, 06-203685-888
+ Azonnali kezdéssel
vállalok HÁZÉPÍTÉST
teljes kivitelezéssel,
KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST!
Tel: 06-70-361-9679
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül. Ázások
csőtörések
megszüntetése.
Vécék
tartályok csapok szifonok cseréje. Csatorna
kamerázás.
VÍZSZERELÉS.
0620-491-5089
+ TETŐFEDÉS Régi és
új tetők javítása, tetőszerkezeti munkák, tetőfedés,
ácsmunka, bádogos munka, ereszcsatorna, Lindab tetőfedés, lécezés,
fóliázás, ereszdeszkák,
madárdeszkák festése,

palajavítások,
kúpcserép lekenése, leszögelése. Bármilyen kisebb
javításokat is vállalok.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Érdeklődni: 0630-526-8532

+ BONTÁST vállalunk! A
munkavégzés kézzel, ill.
elektromos szerszámokkal történik. Beltérben:
válaszfalak és burkolatok
eltávolítása, szerelvények
leszerelése, konyha és a
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fürdőszoba előkészítése
a felújításhoz. Nyílászárók kibontása. Kültéren:
melléképületek és kerti
építmények teljes körű
elbontása. Kerítések és
járdák felszedése. Szolgáltatások: törmelék bezsákolása, kis mennyiség
esetén elszállítása. Konténerek
megpakolása.
Kulturált munkavégzés.
Hívjon bizalommal: Péter
06-20-266-0104
+ HEGESZTÉSI MUNKÁK!
Kerítések, korlátok fémszerkezetének elkészítését vállaljuk. Nyíló kapuk
gyártása és cseréje. Tel:
06-20-9463-409
+ KERÍTÉSEK készítése
és SZERELÉSE! Drót, fa,
fém kerítések készítése.
Kész kerítésrendszerek
felállítása. Kerítés lécek
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cseréje. Régi kerítések mítástechnikából, angolBONTÁSÁT VÁLLALJUK. ból, közgazdaságtanból,
Tel: 06-20-9463-409
pénzügyből magántanítást vállalok minden szinten (általános iskolától
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS egyetemig), akár online
+ GYÓGYPEDIKŰR, illet- is. Tel: 06-30-736-3511
ve szike mentes pedikűr! + ANGOL tanítást, korFájdalom mentes köröm- repetálást vállalok áltaszabályozás!
Gödöllő, lános iskolás diákoknak
Köztársaság út 37. 0620- szeptembertől,
igény
452-4477
szerint felvételire (középiskola), nyelvvizsgára
online tanítást is vállalok.
OKTATÁS
06-30-262-3628
+ ANGOL és SPANYOL + Alsótagozatos tanulók
nyelvoktatást vállal FIL- korrepetálását,
együtt
MSZINKRON, könyvfor- tanulást vállalok. 06-70dítás, vizsgaelőkészítés 3316-800
és korrepetálás területén
jártas FIATAL, tapasztalt
nyelvtanár. Tel: 06-70- TÁRSKERESŐ
559-3918
+ Egyedülálló 58 éves
+ MATEMATIKÁBÓL, fi- technikus férfi keresi
zikából, kémiából, száhozzáillő párját tartós kapcsolat reményében
lehetőleg
Gödöllő és környékéről. Ha szereted
a kultúrát, kertészkedést,
utazást,
kirándulást, hívjál:
06-20-428-4545

vőként! Tel: 70/942-0806,
70/603-7642

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 ve-

+ 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

+ Étkezési, befőzési lekvár és cefre szilvák, valamint borszőlő, paprika,
paradicsom előrendelhetők. A télálló burgonya
(Desire) szedését szeptember 15-én kezdjük,
egyéb fajták addig is kaphatók. Triticale takarmányozási célra vásárolható, ára 8500 Ft. UNIBOND
BT. Gödöllő, Kőrösi Cs.S.
u. 33. Tel: 06-28-432-941,
06-70-342-5447
+ Bontott CSERÉPKÁLYHA és új vendégágy eladó. Érdeklődni délután:
06-20-398-4064
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ AKKUMULÁTOR minden
típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink:
beszerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő,
Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30-536+ 61 éves férfi, kor- 4300, 28/611-728 www.
ban hozzáillő párját akkugodollo.hu
keresi hosszútávú
kapcsolat
remé- EGYÉB
nyében. Tel: 06-20+ MÉZET közvetlenül a
618-3011
termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, ViADÁS-VÉTEL
rág-, Hárs-, Gesztenye-,
+ RÉGISÉG. Pappné Repce krém-, LépesSzilvia szakbecsüs méz, Propolisz, Virágpor
díjtalan kiszállással és Dióbél kapható. 3kg
vásárol antik búto- fölött házhoz szállítrokat, festményeket, juk.06-30-9891-721
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