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Több százan vettek részt a koro-
navírus-járvány miatt többször is 
elhalasztott II. Gödöllői Kastélyfu-
tamon, ami egybeesett a Futókö-
rök Napja rendezvényével.

A két verseny valamennyi kor-
osztályt megmozgatta. A legfia-
talabb futó a 7 éves Horváth Oli-
vér, a legidősebb pedig a 86 éves 
Sztarenszki Tiborné Marika néni 
volt, mindketten a 2,5 km-es távon 
vettek részt a versenyben. A leg-
fiatalabb indulót, a 2020-ban szü-
letett Palovecz Biankát édesanyja 
babakocsiban tolta végig a távon.

Bár két évvel ezelőtt az I. Kas-
télyfutam alkalmával közel kilenc-
százan vettek részt a versenyen, 
az idei évben a szervezők, ügyel-
ve a járványügyi szabályokra, öt-
száz főben korlátozták az indulók 
számát.

(folytatás a 16. oldalon)
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Idén – kivételesen 
– két díszpolgára 
lesz Gödöllőnek. A 
képviselő-testület 
augusztus 30-án 
zárt ülésen döntött 
Gémesi Csanád ki-
tüntetéséről annak 
el ismeréseként , 
hogy a kiváló spor-
toló a tokiói olim-
pián a kardcsapat 
tagjaként bronzér-
met szerzett. 

A gödöllői vívó 
ezzel sporttörté-
nelmet írt, hiszen a 
város történetében 
ő az első olimpiai 
érmes sportoló. A díszpol-
gári cím odaítélésére azután 
nyílt lehetőség, hogy a kép-
viselő-testület Epres György 

sportügyi tanácsnok kezde-
ményezésére módosította a 
városi cím és díjak alapítá-
sáról és adományozásának 

rendjéről, valamint a polgár-
mesteri tisztség hivatalos jel-
vényének viseléséről szóló 
20/2020.(VI.12.) önkormány-

zati rendeletet, 
amely korábban 
nem vonatkozott 
a sport terén elért 
eredményekre. 

A módosítás 
szerint a Díszpol-
gári cím évente 
legfeljebb egy 
személynek, eu-
rópai vagy vi-
l á g s z í n v o n a l ú 
teljesítmény el-
ismeréseként ki-
vételes esetben 
több személynek 
is adományozha-
tó. 

A módosítást a 
képviselő-testület egyhangú 
döntéssel fogadta el.

BJ

Gödöllő Kultúrájáért díj
juniKi SpartaKuSnaK

Szeptember 6-án délelőtt a Fréderic Chopin Zenei AMI tan-
évnyitó értekezletén vette át a Gödöllő Kultúrájáért díjat Juniki 
Spartakus hegedűművész. 

A képviselő-testület a Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncert-
mesterének, hegedűszólistájának a gödöllői zeneművészeti 

életben végzett 
munkásságáért, 
valamint magas 
színvonalú szak-
mai tevékenysé-
géért ítélte oda a 
díjat. 

Az elismerés 
ünnepélyes át-
adásán, augusz-
tus 20-án Juniki 
Spartakus koncert 
elfoglaltsága miatt 
nem tudott jelen 
lenni. A díjat Gé-
mesi György pol-
gármester adta át.

(j.)

díszpolgári címet kap
gémesi csanád

decsi tamás, Gémesi Csanád, Szatmári andrás és Szilágyi áron

SiKereS pályázat,
új bölCSőde

495.101.870 forint támogatást nyert Gödöllő Vá-
ros Önkormányzata a Versenyképes Közép-Ma-
gyarország Operatív Program (VEKOP) keretében 
kiírásra került a Bölcsődei férőhelyek kialakítása és 
bővítése nevű pályázati felhívásra beadott VEOP-
6.1.1-21-2021-00005  kódszámú pályázatával.

Ennek eredményeként új épületet kap a jelenle-
gi Mézeskalács-ház bölcsőde. A jelenlegi épület  42 
gyermek ellátását tudja biztosítani 3 csoportszobá-
ban, s bár műszakilag elfogadható állapotban van, 
az előzetes számítások alapján bővítése, illetve 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak átalakítása 
annyiba kerülne, mint az új építése.

Ezért az épületet elbontják, és egy teljesen új 6 
csoportszobás bölcsőde épül fel. A kor követelmé-
nyeinek megfelelő, akadálymentes épületben 82-84 
gyermek gondozására lesz lehetőség.

A munkák a tervek szerint a jövő év második felé-
ben kezdődhetnek meg és 2023 tavaszán fejeződ-
nek be.

Bne
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Kész a KeréKpárút

A MATE tulajdonába és keze-
lésébe került a gödöllői uszo-
da, ami néhány héten belül, 
a tervek szerint még szep-
temberben megnyithat. A hírt 
dr. Gyuricza Csaba, a MATE 
rektora jelentette be augusz-
tus 31-ei sajtótájékoztatóján, 
Török Andrással az egyetem 
sportigazgatójával. 

Mint az a rendezvényen 
elhangzott, az uszoda már 
hatályos használatbavételi 
engedéllyel rendelkezik, szep-
temberben megkezdődik a ter-
heléses próbaüzem, és a ter-
vek szerint már ez idő alatt is 
lehet majd használni az uszo-
dát, amit az óvodások, az isko-
lások és a lakosság számára 
is megnyitnak. 

A próbaüzem alatt a jegyek 
a felnőttek részére 800.- a 
gyerekek részére 400.- forint-
ba kerülnek majd. 

Az uszoda 7760 négyzet-
méteren 50 m hosszú ver-
senymedencével, 25 m-es 
bemelegítő medencével, 10 
m hosszú tanmedencével, re-
generációs wellness részleg-
gel, 3 szaunával, jakuzzival, 
száraz bemelegítő teremmel, 
600 férőhelyes nézőtérrel és 
kiszolgáló egységekkel várja 
majd az úszni vágyókat. Az 
épület akadálymentesített és 
107 parkoló tartozik hozzá.

Az, hogy az uszoda az egye-
temhez került, része azoknak 
a sportfejlesztési terveknek, 
amelyek keretében többek 
között sportcentrumot építe-
nek az egyetem területén és 
teljesen felújítják az egyetemi 
sportcsarnokot. Hogy a fenn-
tartás mibe kerül majd, arra 
vonatkozóan még nincsenek 
adatok, erről még folynak a 
számítások.       (j.)

Szeptember 1-jére új burkola-
tot kapott az Állomás út és a 
Köztársaság út a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. – Swietelsky Vas-
úttechnika Kft. – Gödöllő Város 
Önkormányzata együttműkö-
désének eredményeként. Az 
Állomás út a MOL-kúttól az új 
vasútállomásig felületi marást 
követően kapott új kopóréteget, 
a Köztársaság út pedig a vasúti 
felüljárótól a Levendula utcáig 
újult meg. Az Állomás utca már 
elkészült, a  Köztársaság úton is 
befejeződött  a burkolás, itt azon-
ban kisebb terelésre még számí-
tani kell a burkolati jelek felfesté-
se miatt.                             (ny.f.)

Lukács Gábor váltja Do-
monkos Ernőt a VÜSZI 
Nonprofit Kft. élén, miután 
a cég jelenlegi vezetőjének 
munkaviszonyát, írásbe-
li kérelmének megfelelő-
en, közös megegyezéssel 
megszüntették.

Az önkormányzat által 
meghirdetett pályázatra 
49-en jelentkeztek, közü-
lük több fordulót követően 
választották ki Lukács Gá-
bor gödöllői szakembert, 
aki építőmérnök, és mind 
köztisztviselői, mind ügy-
vezetői megközelítésből 
ismeri az önkormányzati 
városüzemeltetési felada-
tellátást. Lukács Gábor 

szeptember 6-án vette át a 
VÜSZI vezetését. Kineve-
zését a képviselő-testület 
egyhangúlag támogatta. 

A testület arról is döntött, 
hogy bruttó 50 millió forin-
tot biztosít a VÜSZI szá-
mára a helyi közút-, híd- 

és csapadékvíz-elvezető 
rendszer és az ezekhez 
kapcsolódó közterületek 
üzemeltetési, fenntartási 
munkáinak, továbbá a park- 
fenntartási tevékenység 
folyamatos ellátására. 

A képviselő-testület ezt 
a javaslatot is egyhangú 
támogatással fogadta el.

KJ

Elkészült a legújabb 
kerékpáros fejlesz-
tés, aminek eredmé-
nyeként az arboré-
tumig és a Nemzeti 
Biodiverzitási Gén-
megőrzési Központig 
(volt KÁTKI) bizton-
sággal lehet majd ke-
rékpárral közlekedni. 

A Sík Sándor és az 
Alvég utcában kerék-
páros nyomvonal fel-
festésével jelölték ki 
a biciklisek helyét az 
úttesten, az Isaszegi 
úton pedig önálló, két-
irányú, elválasztott gyalo-
gos és kerékpárút készült. 
A műszaki átadás már 

megtörtént, hamarosan az 
ünnepélyes szalagátvágás-
ra is sor kerül.               bdz

Még szepteMberben
kinyithat az uszoda

Új vezető a vüsziben,
plusz források

Megújult útjainK

Domonkos Ernő és Lukács Gábor
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törvényességi észrevétellel élt a 
pest Megyei Kormányhivatal a Gö-
döllő Város útjainak és lakókör-
nyezetének védelméről, a település 
egyes területeire való behajtás rend-
jéről és a fizetendő díjakról szóló 
14/2021. (V. 17.) rendelet kapcsán, és 
a díjfizetésre vonatkozó rendelkezé-
sek hatályba nem lépését, valamint 
a rendelet erre vonatkozó részeinek 
hatályon kívül helyezését kérte. 

Az észrevételt a képviselő-testület 
az augusztus 30-ai rendkívüli ülés ke-
retében tárgyalta, majd hét igen, két 
nem és két tartózkodással a rendelet 
további alkalmazása mellett foglalt ál-
lást. A törvényességi észrevétellel és a 
döntéssel kapcsolatban Bajkó Norbert 
alpolgármester az alábbi tájékoztatást 
adta lapunknak. 

A gödöllői utak, járdák, csapadék-
víz elvezető rendszerek fenntartását 
Gödöllő város költségvetéséből szük-
séges rendezni, az önkormányzati tör-
vény szabályai szerint. Van néhány ki-
vétel, mint többek között a Köztársaság 
út, az Isaszegi út vagy a Szabadság út. 
Helyi fenntartású közvilágítással ren-
delkező út 204 km hosszan található 
a településen, így érezhető miért nagy 
ez a feladat. Amikor a Covid19 járvány 
előrehaladtával Magyarország Kormá-
nya a települések bevételeinek elvoná-
sairól intézkedett, dr. Gémesi György 
polgármester levélben fordult Vécsey 
László képviselőhöz, hogy a segítségét 
kérje az akkor már látható hatások mér-
séklésében – hiába.  A kormány elvon-
ta Gödöllőtől a gépjárműadó maradék 
40 százalékát (120.000.000 Ft) és sok 
más intézkedéssel együtt mintegy egy-
milliárd (1.000.000.000) forintos lyukat 
ütött a helyi költségvetésen. 

Már volt korábban behajtási rendelet 
a városban, s azon területeket, ame-
lyek magasabb karbantartási költséggel 
bírnak – martaszfaltos utak, hidak, át-
ereszek – magas behajtási engedéllyel 
tette volna megközelíthetővé, arányta-
lan eloszlásban a település különböző 
részei között. Ezen kívántunk változtat-

ni, amikor a 
kormányzati 
nyomás mi-
att, más te-
l e p ü l é s e k 
m i n t á j á r a , 
megalkottuk  
Gödöllő vá-
rosra vonat-
kozó behajtá-
si rendeletet. 
E s z e r i n t , 
minden 3,5t 
össztömeget 
meghaladó gépjármű a helyi fenntartá-
sú utak használatához engedélyt szük-
séges kérjen. A sávosan emelkedő díj 
mellett egy 3,5t össztömeget meghala-
dó jármű fizetési kötelezettsége 67.500 
Ft éves szinten, melyből a gödöllői vál-
lalkozó 50 százalék kedvezményt kap. 
Tehát egy gödöllői vállalkozás évente 
33.750 Ft fejében minden utat hasz-
nálhat. Egy szállításnak ilyen méretű 
járművel kb. 10.000 Ft jelenleg az ára 
alkalmanként Gödöllőn.

 A legmagasabb sávban a 32t össz-
tömeget meghaladó járművek éves díja 
678.000 forint, amire a helyi vállalko-
zások ugyancsak 50 százalék kedvez-
ményt kapnak, tehát 337.500 összegért 
az összes helyi fenntartású útra behajt-
hatnak. Ebbe a körbe tartoznak általá-
ban a bevásárló központok járművei, 
a hulladékkezelésben használatos jár-
művek, valamint minden olyan szállít-
mányozás, ahol nagy mennyiségű árut 
mozgatnak egy időben. 

A Kormányhivatal törvényességi ész-
revétel keretében jelezte, hogy Gödöl-
lőnek nincs „joga” díjat szedni az utak 
állagának megóvása érdekében, habár 
az önkormányzati törvény ezt a fela-
datot a településhez rendeli. A gödöllői 
behajtási rendelet egyébként 3 korábbi 
alkalommal észrevétel nélkül átment a 
Kormányhivatal ellenőrzésén, hiszen a 
Covid19 járvány miatt mi magunk ha-
lasztottuk el több alkalommal annak be-
vezetését. 

A kormányhivatali felhívás diszkrimi-
natív jogalkotásnak tekintjük, mert csak 
Pest-megyében 44 olyan település van, 
ahol hatályban van ilyen rendelt és or-
szágosan több százra tehető a behajtá-
si rendeletet alkalmazó önkormányza-
tok száma.

A rendeletet önmagában a kormányhi-
vatal sem vitatta, hiszen kúriai állásfogla-
lás szerint: „az érintett Önkormányzat a 
törvényi keret között, a helyi közút fenn-
tartása és üzemeltetése körében kötheti 
a közút használatát engedélyhez.” 

Gödöllőn a városvezetés máshol már 
hatályban lévő rendeletet felhasznál-
na alkotta meg a behajtási rendeletét. 
Az arányosság elvét figyelembe véve, 
sávosan emelkedő rendszert dolgoz-
tunk ki, ahol a vállalkozások napi szin-
ten is jelenthetik a gépjárműforgalmat, 
amennyiben előre egy keretszámra en-
gedélyt kértek az önkormányzattól. 

A teherautók nagyobb mértékben 
terhelik a város útjait üzleti tevékenysé-
geik közben, így teljesen elfogadható, 
ha a települési úthálózat védelmében 
nagyobb hozzájárulást kérünk tőlünk. 
A befizetett összegek kizárólag út, csa-
torna, járda stb. építésére, fenntartásá-
ra fordíthatók. 

Célunk, hogy olyan városüzemel-
tetési modellt hozzunk létre, ahol a 
feladatok és a források arányban van-
nak egymással. Ahhoz, hogy az utak 
színvonalát fenn tudjuk tartani, a nagy 
terhelésű gépjárművek tulajdonosaitól 
nagyobb részvételre számítunk. 

BN

2021. szeptember 7.

továbbra is érvényben marad
a behajtási engedélyre és
az útdíjra vonatkozó
rendelet
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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. 
az adó és ingatlangazdál-
kodási irodához tartoz-
nak az építményadóval 
kapcsolatos ügyek.

A helyi adókról szóló 
17/2016.(X.21.) számú – 
módosított – önkormány-
zati rendelet alapján adó-
köteles az önkormányzat 
illetékességi területén lévő 
építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló 
épület, épületrész. Az adókötelezettség az építmény vala-
mennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illető-
leg hasznosításától függetlenül.

A rendeletben foglalt lényegesebb adómentességek és 
kedvezmények magánszemély tulajdonában lévő gépjár-
mű tárolására szolgáló épület alapterületéből 20 m2 (ki-
vétel üdülő telken épült garázs), mentes a kommunális 
adóalanya. Mentesség egy gépjárműtároló esetén vehető 
igénybe.

Mentes továbbá a 
szükséglakás, a há-
ziorvos által nyújtott 
egészségügyi ellá-
tás céljára szolgáló 
helyiség, az állattar-
tásra és növényter-
mesztésre szolgáló 
épület.

Az ügyintézés 
kiterjed az épít-
ményadó bevallá-
sok feldolgozására, 
mentességek, ked-
vezmények, kérel-
mek elbírálására, 

ellenőrzés és helyszíni szemle lefolytatására.
Szintén itt intézik az önkormányzati tulajdonú mező-

gazdasági rendeltetésű földrészletek haszonbérbe adá-
sával kapcsolatos ügyeket. A földrészletek  kijelölésről a 
képviselő-testület hoz döntést. A haszonbérleti szerződé-
sek megkötésére haszonbérbe vételi szándéknyilatkozat 
alapján kerül sor. A haszonbérlők a haszonbérleti díj éves 
felülvizsgálatáról szóló képviselő-testületi döntést követő-
en minden év januárjában kapnak értesítést a haszonbé-
rleti díj mértékének változásáról.                       (folytatjuk)

hol intézhetem?
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2021. szeptember 11., szombat, 9.00-18.00
– Gödöllő, alsópark, Várkapitányi lak körül

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület idén a Nem-
zetközi Természetfilm Fesztivál közelében, Gödöllő 
Város Önkormányzatának támogatásával rendezi 

meg a nagy hagyománnyal bíró Civil Utcát szeptem-
ber 11-én, szombaton 9.00-18.00 óráig a Várkapitányi 
Lak körüli füves területen. A rendezvény minden év-

ben nagy népszerűségnek örvend, mind a résztvevők, 
mind az ellátogatók körében, ahol a civil szervezetek-

nek lehetőségük van

● bemutatni tevékenységüket az érdeklődőknek, be-
vonni őket munkájukba;
● megismerhetik egymást, új kapcsolódásokat alakít-
hatnak ki; 
● kötetlenül találkozhatnak és gondolatokat cserélhet-
nek a város polgáraival, vezetőivel.

Idén az alábbi szervezetek várják nagy szeretettel az 
érdeklődőket, sokféle tevékenységgel és 

programmal standjaikon:
Bahá’í közösség, Club Színház, Diverzitás Alapítvány 
és Dombvidék Kosárközösség, Életmód Csontritkulá-
sosok Klubja, Felhőút Sportrepülő Egyesület; Gödöllő 

és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete, Gödöllő 
Környéki Regionális Turisztikai Egyesület keretein 

belül az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállí-
tóhely; Gödöllő Városi Nyugdíjas Egyesület, Gödöllői 

Cserkészetért Egyesület; Gödöllői Cukorbetegek 
Egyesülete, Gödöllői Fele-Más Egyesület a Sérült 

Gyermekekért és a Gödöllői Békes Otthon Egyesület, 
Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete és a 

Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület;  Gödöllői Kert-
barátkör; Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesü-
lete és Gödöllői Városvédő Egyesület, Magyar Rá-

kellenes Liga Gödöllői Alapszervezete, Margita 344,2 
Turisztikai és Sport Egyesület, Megújult Nemzedékért 
Alapítvány; Ózon-Pajzs Polgárőr Egyesület, Patrónus 

Ház; Rotary Club Gödöllő.

Megnyílt a XX. Nemzetközti Magyar Fotószalon kiállítá-
sa a Civil Házban. A most bemutatott alkotások átfogóan 
mutatják be azokat a területeket, amelyeket a szervezet kö-
zéppontba helyez témaválasztásai során, a képeken most 
témaként a pandémia is megjelenik. 

A megnyitón Bajkó Norbert alpolgármester mondott kö-
szöntőt, majd Patrus Sándor, az MFVSz elnöke nyitotta 
meg a kiállítást és mutatta be a Nemzetközti Magyar Fotó-
szalon tevékenységét. 

A kiállításon látható alkotások között két gödöllői fo-
tóművész munkája is megtekinthető: Danis János Szel-
lemlovak, és Zala Péter Invázió című képe. 
A megnyitóra a Civil Piknik részeként került sor. A kiállított 

képeket szeptember 10-ig, a Civil Ház nyitvatartási idejé-
ben tekinthetik meg az érdeklődők. 

(Bővebben, több fotóval a szolgalat.com-on)

Remek hangulatban telt a már 
hagyományos Civil Piknik, 
amit augusztus utolsó pén-
tekén rendeztek meg.  A Gö-
döllői Civil Kerekasztal által 
szervezett találkozó idén is jó 
lehetőséget 
adott váro-
sunk civil 
szerveze-
teinek a ta-
lálkozásra 
és a kötet-
len beszél-
g e t é s r e . 
Mindehhez 
kiváló ala-
pot adott a 
bográcsban 
főtt papri-
kás krump-

li, amivel a 
s z e r v e z ő k 
vendégül lát-
ták a résztve-
vőket. A Civil 
Ház kertjében 
m e g t a r t o t t 
találkozón a 
nemrég vá-
rosunkba is 
nagy siker-
rel megindult 
„követes ado-
mány gyűjtés” 
eredményeiről 

is örömmel számoltak be az 
egyes szervezetek képviselői.
(A követes adománygyűjtés-
ről bővebben a www.szolga-

lat.com-on olvashatnak.)

civil pikNik

magyar fotósok szemével

EGyÜTT, KÖTETLENÜL
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MeGérKezteK a
traSh art Szobrai

Szeptember 10-12. között rendezik meg a Nemzetközi 
Természet- és Környezetvédelmi Fesztivált, melynek ke-
retében idén a Trash art Magyarország eddigi legnagyobb 
kiállítása lesz látható Gödöllőn. Az első szobrok már meg 
is érkeztek az Alsóparkba, a kastéllyal szemközti területre.

A Trash art Magyarország kiállításán negyven szobrot 
láthat a nagyközönség. Újdonság, hogy nem csak újra-
hasznosítható anyagokból, de lebomló természetes anya-
gokból is készülnek alkotások, amiket ez alkalommal a 
műfaj hazai kiválóságai készítettek. 

Az érdeklődőket többek között az Aztakeservit Egyesü-
let, Gáborovech István, Kovach Gergő, Pásztor Nagy Ani-
kó, Lóránt Ervin Hervé, Demeter László és az Art Methál 
munkái várják. 

A vándorkiállítás szeptember 20-ig tekinthető meg Gö-
döllőn.             (j.)

itt VoltaK a
VeteránoK

Ahogy minden ősszel, idén is városunkba látogattak a 
veterán kerékpárosok, motorosok és autósok. A különle-
ges járműveket Gödöllő főterén csodálhatták meg az ér-
deklődők szeptember 5-én délután.

(á-)

2021. szeptember 7.
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II. Rönkvárcsata
Remek hangulatban telt a 
II. Rönkvárcsata. A Gödöllői 
Lokálpatrióta Klub hívására 
idén is sokan éltek a közös 
játék, próbatétel adta lehető-
séggel. Márpedig ez utóbbi-
ból bőven akadt: a játszóté-
ren kard és pajzs készítés, 
címervadászat, lovagi torna 

várta a város 
va l ameny -
nyi részé-
ből érkezett 
l o v a g o k a t 
és herceg-
nőket. Volt 
is tenniva-
ló bőven, a 
résztvevőkre 

k e m é n y 
c s a -
t á b a n 
k e l l e t t 
megküz-
deniük a 
sárkányok-
kal, s kiszaba-
dítani a fogságba esett her-

cegnőket. 
Az ifjú 

l o v a g o k 
a z o n b a n 
nem adták 
fel, minden 
a k a d á l y t 
l egyőzve 
diadalmas-
kodtak.

KJ

A tavalyi évben azzal váltunk el baráta-
inktól, hogy szeretnénk jövőre újra meg-
rendezni a Nefelejcs Akadályversenyt. 
Így az idén újra találkoztunk a gödöllői 
Rönkvárnál, a már hagyományos évi 
akadályverseny alkalmából. Megtisztel-
tetés volt számunkra, hogy a versenyt 

Czeglédi Ingrid 
intézményvezető 
asszony és Bajkó 
Norbert alpolgár-
mester úr nyitották meg. A tavalyi él-
mények nyomán csatlakoztak hozzánk 
a Tessedik Sámuel Evangélikus Sze-

retetszolgálat Alapszolgáltatási 
Központ fogyatékkal élő fiatal-
jai, napközisei és az épp arra 
járó családok gyermekei is. Így 
igazán jó hangulatú barátságos 
versenyt élvezhettek a fiatalok. 

Nagyszerű nap volt köszön-
hetően mind a versenyzőknek 
és szüleiknek. Továbbá köszö-
net érte barátainknak, támoga-
tóinknak: mind Gödöllő Város 
Önkormányzatának, a Gödöllői 

Egyesített Szociális Intézmény dolgo-
zóinak, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának, a Fogyatékosok Országos 
Diák-, Verseny és Szabadidősport Szö-
vetségének, a Fogyatékosok Pest Me-
gyei Sportszövetségének, a Decathlon 
- Tízpróba Magyarország Kft.-nek, az 
Első Budapest-Gödöllő Lions Clubnak, 
a Békés Otthon Egyesületnek és a Gö-
döllői Fele-Más Egyesületnek.

Legközelebb a CIVIL UTCA 2021 ren-
dezvényen találkozhatunk a Főtéren, 
2021. szeptember 11-én szombaton 9 
és 19 óra között. Fotó: Tóth Tibor

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

találkozási helyek és időpontok: 
szeptember 17.:
Úrréti tó 17.00, patak-tér 16.00, Civil ház 16.00, bap-

tista imaház előtt 16.00, forrás szociális segítő és Gyer-
mekjóléti központ 12.30, kenyérgyári úti garázsor 16.00, 
Görögkatolikus templom sétánya 15.00.

szeptember 18.:
sárga híd lázár vilmos utcai oldala 9.00, baptista ima-

ház előtt 9.00, szőlő utcai gyümölcsös 9.00, Muki tér és 
hegyalja u. kereszteződése 9.30, erzsébet királyné körút 
és atáncsics Mihály út kereszteződésben lévő játszótér 
9.00.

(bővebben a szolgalat.com-on és 
facebook-oldalunkon)

isMét nefelejcs
akadályverseny

2021. szeptember 7.
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zenés irodalmi esttel tiszteleg heltai 
jenő előtt a pécsi ildikó Színtársulat 
a Muza 40 – Gödöllői Kulturális na-
pok keretében. Miért éppen heltai? 
Mi köze a ma is töretlen népszerű-
ségnek örvendő szerzőnek Gödöl-
lőhöz? 

Heltai Jenő író, költő, színpadi szerző 
150 évvel ezelőtt, 1871. augusztus 11-
én született. Bár Budapesten élt, Má-
riabesnyőn volt nyaralója, a Fenyvesi 
nagyút 42. szám alatt. Munkatársa volt 
A Hét című lapnak, amit a rendszere-
sen Gödöllőn nyaraló Kiss József szer-
kesztett. Elképzelhető, hogy ő hívta fel 
Heltai figyelmét a táj szépségére és 
ennek hatására vásárolta meg a má-
riabesnyői házat. Érdekes azonban, 

hogy Heltai Jenő nem rajongott a vidé-
ki nyaralásokért. Ha el kellett hagynia 
a fővárost, már rosszul érezte magát, 
de mivel a felesége és a gyerekei sze-
rették, így ő is velük tartott. Erről szól 
Dal a szomorú nyaralásról című verse, 
melyben többek között így ír:

„Falu, Természet, 
Szent Poézis, / 
ahány szó, any-
nyi sok csalás, / 
a Nyár varázsát 
tönkretette / az 
istenverte nyara-
lás. / Oh, jobb a 
főváros porond-
ján / színi a pes-
ti levegőt, / a hamisított kertben 
ülni / a bűvös kávéház előtt..”

Ismertebb művei közül itt született a 
Tündérlaki lányok és a Masamód, Het-
ven HP című novellájában pedig egy 
Pestre tartó útját vetette papírra. 

„Automobil vitt be Máriabesnyőről 
a városba. Természetesen nem saját 
autómobilom, hanem egy jóbaráto-

mé, akit a sors 
m e g á l d o t t 
m i n d e n f é l e 
jóval, egy 70 
lóerős, szép 
szürke Mer-
cedesszel is. 
Hárman ültünk 
a kocsiban, 
elöl a kerék-
nél a barátom, 
ő vezette a 
kocsit, mel-
lette – bottal 
a kezében a 
kutyák ellen – 
a sofőr és há-
tul az összes 
üléseken én. 

Szépen föl voltunk öltözve mind a hár-
man, barátomon szürke porköpönyeg 
volt, fekete Blériot-sapka, fehér pá-
paszem, rajtam szürke sapka, sem-
miféle pápaszem, de szivar füstölgött 
a szájamban. A nap első szivarja, az 
örömök öröme. Szép az út a tündök-

lő reggelben. Az országúton, ameddig 
a szem ellát, sehol egy lélek, valahol 
messze mögöttünk egy-két fekete 
pont, dinyéskocsik, amelyek sietség 
nélkül vánszorognak a főváros felé. 
Ahogy repülünk, a pontok nagyobbod-
nak, most már jól látjuk a kocsikat, a 
sofőr előveszi hangszereit, tülköl, sí-
pol, fütyül, rekedten csörömpöl, egyik 
sem használ. Végre elordítja magát: 
„Balra!” Ezt megérti a kocsis, lassan 
kényelmesen utat nyit nekünk és mi 
elrobogunk mellette, forró porzuhanyt 
zúdítva nyakába. Elmarad mögöttünk 
Gödöllő, kétoldalt a kis erdők, fiatal fá-
cánok csapatja éppen előttünk sétál át 
az országúton az egyik erdőcskéből a 
másikba, gyanútlanul, bambán bámul-
va ránk….” 

Dr. Mélykuti Csaba kutatásai szerint 
egy időben a Gödöllői Közlönynek is 
dolgozott.

Életében meghatározó szerepet ját-
szott a színház. Évtizedeken keresztül 
ő volt a Színpadi Szerzők Egyesü-
letének elnöke, 1927-ben műfordítói 
tevékenységéért megkapta a francia 
becsületrendet. 1945 után megválasz-
tották a Magyar Pen Klub elnökének. 
1949-ben hosszabb időt töltött külföl-
dön, elsősorban Londonban.1957-ben 
kapta meg a Kossuth-díjat. 1957. 
szeptember 3-án hunyt el.              Kj

Miért éppen
Heltai?
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Mi kell ahhoz, hogy a cso-
da rémálommá váljon? 
Mitől válik ellenséggé a 
barát? Mitől függ, hogy 
valakinek  az élete bol-
dog lesz-e, vagy pokollá 
válik?  

Tibor, Tamás és Judit 
különleges hármast alkot-
nak. A biztosítónál dolgo-
zó álomszép nő, a kezdő 
nyomozó, és a zűrös múl-
tú kádergyerek fura kap-
csolata a rendszerváltás 
idején kezdődik, és egy-

aránt meghatározza a fia-
talság, a politikai változás 

iránti lelkesedés és 
a siker iránti vágy. 
1989-ben persze 
mindez mást jelent: 
Balatont és lángost,  
a ruszkik a távozá-
sát, trabant helyett 
zsigulit. 

Három különböző 
sorsú ember, akik 
számára a találko-
zás egyszerre je-
lenti a barátságot, 
a szerelmet és a 
végzetet, ami az 
egyiknek a lángok 
között, másiknak a 
börtön rácsai mö-
gött, a harmadiknak 
pedig a múlt szelle-

meivel küzdve teljesedik 
be.  Márpedig a szelle-
mek visszatérnek és még 
három évtized múltán 
is képesek meglepetést 
okozni.

(Kondor Vilmos: 
Örvényben)

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA

háromszög

Let’s speak english! - is-
merd meg más nemzetek 
kultúráját és közben fejleszd 
az angoltudásod!

mongol, kazah, orosz, szír, 
egyiptomi, de még kenyai 
résztvevője is van annak az 
angol klubnak, ami a Gödöl-
lői Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központban műkö-
dik, immáron negyedik éve. 
kéthetente egy-egy érdekes 
és aktuális téma kerül fel-
dolgozásra figyelembe véve 
a klub profilját, tehát jórészt 
a szóbeli kommunikáció do-
minál. 

fontos kiemelni, hogy 
nem nyelvoktatásról van 
szó. A klub célja a különböző 
kultúrák megismerése mely 
lehetőséget teremt a már 
meglévő angoltudás gyakor-
lására is. Egy igazi multikul-
turális sziget várja nálunk az 
érdeklődő olvasókat.  Az idei 
első találkozó szeptember 
13-án, 17.30-kor lesz.

Érdeklődni a klubvezető-
nél, tóth Gabriellánál lehet 
a 06-28-515-535-ös telefon-
számon.

(ny.f.)

Idén tizedik alkalommal 
hirdette meg Gödöllő Város 
Önkormányzata, a Gödöl-
lői Városi Könyvtár Irodalmi 
KerekAsztala, az Irka és a 
Gödöllői Ottlik Kör  a Gödöl-
lői Irodalmi Díj pályázatot, 
melynek szellemiségét 2021-
ben is a könyvtári tematiká-
hoz igazították Színezd újra! 
szlogenünkkel. Ez alkalom-
mal az újrakezdéssel kap-
csolatos írásokat vártak a pá-
lyázóktól próza és/vagy vers 
kategóriában. A felhívásra harminchat nevezőtől 56 pályamű 
érkezett, ezek közül kilencet díjazott a zsűri. 

A rendezvényen dr. Gémesi György polgármester, a díj fő-
védnöke mondott köszöntőt, majd Dombóvári László, a Gödöl-
lői Ottlik Kör elnöke mondott beszédet. 

A díjak átadása előtt a zsűri tagjai, Karafiáth Orsolya költő, 
Kiss Judit Ágnes József Attila-díjas költő értékelték a beérke-
zett alkotásokat, Borda Réka pedig videóüzenetben küldte el 
gondolatait. 

Díjazottak: 
Vers kategóriában
1. helyezést ért el Dániel 3. 

könyve című versével Földvári 
Ármin, a

2. helyezett Szabó Anna Vero-
nika lett Melléklet a kimondatlan 
távolság arcképéhez című ver-
sével,   3. helyezett pedig Egy 
májusi éj színei című versével 
Fischer Hanna Sára.

Próza kategóriában 1. helye-
zést ért el a zsűri döntése értel-
mében Fekete-fehér című novel-

lájával Peresztegi Hanna. A 2. helyezést Színezd újra című 
novellájával Sztavridisz Alexandra édemelte ki, a 3. helyezett 
pedig  dr. Ujj Béla lett Alkonyi szivárvány című novellájával.

A zsűri három szerzőnek ítélt meg különdíjat: 
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ különdí-

ját kapta, Istók Sára Borbála Eszmék nélkül című versével és 
Szabados Bettina Variációk egy nemlétező színre című novel-
lájával - oklevelét távollétében édesanyja vette át.

A Gödöllői Ottlik kör különdíját  Gődény Balázs érdemelte ki, 
Kész című versével.

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

2021. szeptember 7.

Gödöllői
irodalMi
díjaK
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A Belvárosi Művészeti Napokat az aktuális járványügyi 
szabályok betartásával rendezik meg. A fesztivál terü-
letét 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 nagy-
korú személy kíséretében tartózkodhatnak a területen. A 
fesztiválon a napijegy ára 200 Ft/fő/nap.

Nem védettségi igazolványhoz kötött programok: 
Szalma színház és a Folk Udvar a MUZA mögötti terü-
leten, Fényfestés a MUZA hátsó kupolájában, Kézműve-
sek utcája, Gödöllői Ifjúsági Piknik. 

A szintén szeptember 11-én és 12-én várja az érdek-
lődőket a Civil Utca és az EBUGATTA PIKNIK, amelyek 
védettségi igazolvány nélkül, ingyenesen látogathatók. 
Mindkét népszerű program a Természet és Környezetvé-
delmi Fesztivál területén várja az érdeklődőket.

a részletes program megtalálható Gödöllő város 
honlapján, Facebook-oldalán, valamint

a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon.

jönneK a leGjobb SajtóFotóK
Idén is láthatóak lesznek Gödöllőn a legjobb magyar sajtófotók. 

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége által meghirdetett 39. 
Magyar Sajtófotó Pályázaton 296 fotográfus 2515 pályaművel in-
dult. A zsűri összesen 7237 képet tekintett meg a zsűrizés során. 
A legjobbnak ítélt munkákat idén szabadtéri kiállítás keretében 
láthatja a nagyközönség. 

A legtöbb képen természetesen a koronavírus-járvány áll, de a 
freeSZFE mozgalom is több díjazott alkotáson szerepel. 

A megnyitóra a Belvárosi Művészeti Napok részeként kerül sor, 
szeptember 11-én, 10 órakor, a Művészetek Háza mellett. 

Foto: Hegedüs Róbert: Segítő kéz

2021. szeptember 7.

tudnivalók a belvárosi 
Művészeti napok
prograMjairól
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A Gödöllői Kulturális Napok 
keretében jelent kikapcsoló-
dást a Heltai 150 című zenés 
irodalmi est, amellyel a 150 
évvel ezelőtt született Heltai 
Jenőre emlékezik a Pécsi Ildi-
kó Színtársulat. Az előadásról 
L. Péterfi Csabát kérdeztük, 
aki úgy fogalmazott: Heltai 
Jenő teljes pályáját átívelő 
időszakból adnak ízelítőt.

A szerző egyik első mű-
vei közé tartozik a János 
vitéz, aminek nemcsak a 
szövegkönyve kötődik a ne-
véhez, hanem zenéjében is 
segédkezett. Ennek sikere 
után pályája három nagyobb 
részre osztható. Elsőként az 
intim, pikáns jelenteket kell 
megemlíteni – az előadás 
is ezzel indul. Érdekeség, 
ezeknek a műveinek az ol-
vasását egykor a 18 év alat-

ti lányoknak megtiltották. A 
második korszaka a nősülés 
utáni időszak, amikor már a 
házas ember szemszögéből 
írta bohózatait. Jó példa erre  
a Karácsonyi vers jelenete, 
melyben megismerhetjük 
Heltai „munkásságát”. A köl-
tőt L. Péterfi Csaba jeleníti 
meg, Heltai feleséségét pe-
dig a tévéből jól ismert Krizsó 
Szilvia. Szintén ők ismertetik 
meg a közönséggel a tökéle-
tes férj és feleség kapcsola-
tát, versek segítségével.

A harmadik korszak az idős, 
az élettől búcsúzó Heltai – ez 
is megjelenik az előadásban. 
Ezeket számos zenei betét 
fűszerezi, megidézve a ma-
gyar irodalom egyik legszíne-
sebb egyéniségét.

Jegyek 500 Ft-os áron 
kaphatók.        (b.)

Hosszú szünet után ismét 
várja a Jazz Klub a Királyi Vá-
róban a műfaj szerelmeseit. 
Az elmúlt évek nagysikerű 
gödöllői programsorozatát 
tavaly a pandémia szakította 
félbe, ám most újra indulnak 
a jazz estek – tudtuk meg 
Csányi Istvántól, a koncert-
sorozat főszervezőjétől.

Szeptember 16-án az Oláh 
Krisztián Quartet lép fel. 
Őket már hallhatta a gödöllői 
közönség, korábbi koncert-
jük nagy siker volt. Október 
14-én a Jumping Matt & His 
Combo várja majd a közön-
séget. A zenekar a korábbi  
Pribojszki Mátyás Band-et 
rejti, ami 2018-tól lép fel ezen 

a néven. Zenéjükben főleg a 
blues-rock, a boogie-woogie 
és a rock and roll, de a soul 
és a funky is megjelenik.

Novemberben igazi sztár-
vendég érkezik: a Honey-
beast lép fel, de ugyanez 
elmondható a decemberről 
is: a Benkó Dixieland Band 
ad koncertet – pontosan egy 
évvel később, mint ahogy azt 
eredetieg tervezték. 

A Jazz Klub első koncert-
jére a jegyek szeptember 
6-tól kaphatóak a Királyi Vá-
róban, illetve a könyvtárban, 
valamint a koncert napján 
a kezdést megelőzően is a 
helyszínen. Jegyár: 3000 Ft.

(ju-)

Különleges eseménysorozattal ün-
nepli Gödöllő városa a Művészetek 
Háza megnyitásának 40. évfordulóját.  
Szeptember 16-tól 19-ig több helyszí-
nen, színes programokkal ünnepel-
hetjük a „művház” születésnapját, ami 
eredetileg április 1-jére esett, ám a pan-
démia miatt akkor nem volt lehetőség 
rendezvény tartására. 

A programsorozatot a „MUZA 40” ki-
állítás nyitja meg szeptember 16-án, 
melynek segítségével megelevenednek 
az elmúlt négy évtized legfontosabb pil-
lanatai. 18 órakor Benedek Benjamin 
zongorakoncertje várja a közönséget 
a MUZA -ban, a Királyi Váróban pedig 
szintén ezen az estén ismét megnyit a 
Jazz Club, ahol az Oláh Krisztián Quar-
tet lép fel. 

Szeptember 17-én a városi könyvtár-
ban kezdődnek a programok, itt 18 órá-
tól Neumann Balázs ad koncertet, 19 

órakor pedig a MUZA-ban 
Heltai 150 címmel, zenés 
irodalmi est várja az érdek-
lődőket. 

Szeptember 18-án, szom-
baton valamennyi korosz-
tály bőven válogathat a 
programok között.

Délelőtt 10 órától a Művé-
szetek Háza belső udvarán 
gyermekprogram várja a legfiatalabba-
kat, 14 órakor pedig ünnepélyesen felke-
rülnek Baráth Emőke és Herczenik Anna 
operaénekesek, valamint a Talamba ütő-
együttes tagjainak kéznyomai a Csillagok 
Falára. 17 órától a belső udvaron a Vitrin-
Beat várja a közönséget, a GIM-házban 
pedig Florárium címmel nyílik kiállítás. 

A rendezvénysorozat keretében meg-
nyitja kapuját a Bezsilla villa is, 11 és 15 
órakor az érdeklődőknek lehetőségük 
lesz az épület megtekintésére. 

A zárónapon, vasárnap 16 órától Be-
nedek Krisztina várja az érdeklődőket 
Családi kerekítőre, 17 órától pedig szin-
tén kicsiknek és nagyoknak kínál szép 
élményt a Gödöllő Táncszínház előa-
dása, melyben János vitéz története 
elevenedik meg. 18 órától  Potvorszki 
Anita és Tömpe Gábor koncertje nyújt 
kikapcsolódást, majd 19 órai kezdettel a 
Leslie Fodor Swing Unit és a Hot Jazz 
Band nagyszabású közös estje zárja a 
jubileumi rendezvénysorozatot.            KJ

Muza 40
Gödöllői Művészeti Napok

2021. szeptember 7.

Heltai150
Jazz lesz!
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beKüldéSi határidő: 

2021. SzepteMber 21. 

a bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlá-
si utalványát nyerte: 
Pozsonyi Judit, Pálmai Tímea Zsanett 
a dűlő borkereskedés 1000 Ft-os vásárlá-
si utalványát nyerte: 
Mihályi János, Szőke Brigitta  
a happy box (petőfi-udvar) 2000 Ft-os 
utalványát nyerte: 
Molnár Nikolett
a Városi Mozi ajándékát nyerte: 
Lederer Erzsébet, Palotai Katalin 
a Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Mohamed Amina, dr. Horváth Bánk

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

2021. szeptember 7.

Szeptembertől új műsorokkal várja 
nézőit a Gödöllő Nettv. A Pikinik kosár 
szerdánként, míg a Csütörtököt mon-
dunk – ahogy az a nevéből is adódik 
– csütörtökönként jelentkezik.

A Piknik kosár L. Péterfi Csaba 
műsora, ami a korábbi Zavarhatok? 

egyfajta foytatásának is tekinthető. A 
most indult műsor azonban lazább, 
kötetlenebb, csevegősebb. Míg ko-
rábban egy vendéggel készült egy 
mélyebb beszélgetés, ide a vendég 
egy újabb vendéget hozhat magával, 
így egy baráti, családiasabb hangvé-
telű eszmecserére nyílik lehetőség. 

S hogy kik lesznek a vendégek? 
Az első adásban Makra Dorottya és 

Tarján Zsófia piknikeztek, a követke-
ző hetekben pedig többek között az 
olimpiai bronzérmes Gémesi Csa-
náddal, Veiszer Alinda Prima Junior 
és Pirima Primissima díjas újságíró-
val,  Széphalmi-Sánta Juliskával, és a 

többi „Benedek lánnyal”, Újvvári 
Izabellával, az Exatlon Hungary 
versenyzőjével, és a Remsey 
fivérekel, Dáviddal és Benjamin-
nal láthatnak majd beszélgetést.

A Csütörtököt mondunk című 
magazin elsősorban azok ér-
deklődésére tarthat számot, akik 
érdeklődnek a helyi programok, 
események iránt. A minden csü-
törtök este jelentkező új maga-

zinban a gödöllői rendezvényekről 
kaphatnak információkat, átfogó me-
rítést ad Gödöllő pezsgő kulturális, 
sport és civil életéből. A két műsor-
vezető Bertalan Adrienne és Jaeger 
Ákos. A Gödöllő NetTv műsorát a 
Facebook-on a Godollonettv oldalon 
, valamint Gödöllő város oldalán kö-
vethetik.                                        (ny.f.)

Gödöllői iparművészeti Műhely 
csoportos textilművészeti kiállítás 

A szecessziós gödöllői művésztelep alkotá-
saiból inspirálódott kortárs minta-és struktú-
rakollekciók

2021. szeptember 18 – november 7.
Megnyitó I 2021. szeptember 18., 17 óra

Meghívott alkotók I BÁRÁNy FANNI text-
iltervező növendék I ÉGER CSENGE tex-
tiltervező hallgató BA I KECSKÉS FANNI 
textiltervező hallgató MA I KÖVES RENÁTA 
textiltervező hallgató BA I SIPOS LILI textil-
tervező hallgató BA I SZABÓ LILLA LAURA 
textiltervező hallgató BA I UJVÁRy BERTA 
textiltervező hallgató MA
A kiállítást köszönti I L. PÉTERFI CSABA, 
a gödöllői polgármesteri kabinet vezetője, 
kommunikációs igazgató
A kiállítást megnyitja I DR. KESERÜ KATA-
LIN művészettörténész
A kiállítás kurátora és a textiltervező műhely 
művészeti vezetője I HIDASI ZSÓFIA textil-
művész 

Új műsorok
a Gödöllő NetTV-n
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A fecskék augusztus második felében 
kezdenek gyülekezni és a népi megfi-
gyelés szerint Kisboldogasszony napja, 
szeptember 8-a körül indulnak el tőlünk.

Az őszi vonulásról a legtöbb ember-
nek a madarak jutnak eszébe, de más 
állatcsoportok – például az ízeltlábúak 
– képviselőinél is gyakori jelenség, hogy 
a táplálékban szegény, kedvezőtlen idő-
szak közeledtével más tájakra vándorol-
nak. A fecskék repülő rovarokkal táplál-
koznak, ritkán szállnak le a földre, ehhez 
az életmódhoz alakult hosszú szárnyuk, 
erős mellizomzatuk, gyenge lábuk és kis 
csőrük is.

Fecskéink hosszú távú vonulók, a telet 
Afrikában töltik. Főként nappal vonulnak, 
de a Földközi-tenger és a Szahara fölötti 
átkeléskor éjszaka is repülnek. A klíma-
változás hatására megváltozó széljárás 
és a sivatag szélesedése miatt rengete-
gen pusztulnak el az egyébként is erőpró-
báló és veszélyes vonulás során. Nem-
csak az időjárás viszontagságai, hanem 
ragadozók is leselkednek rájuk, sőt, van-
nak olyan országok, ahol az emberek is 
vadásszák őket. Nálunk a fecskék védett 
madarak. Rengeteg mese, népdal, ha-
gyomány kötődik hozzájuk. Sok helyen a 
tavasz hírnökeként, szent madárként tisz-
telték, mára azonban gyakran nem látják 
szívesen őket, mert „zajosak és szeme-
telnek”. A háztáji állattartás visszaszorulá-
sa, az utak, udvarok lebetonozása és a 
vegyszeres rovarirtás, a tavaszi és nyári 
időjárás megváltozása miatt nincs könnyű 
dolguk a fészkelés, a fiókanevelés idő-
szakában sem. Segítsünk nekik a fésze-
képítéshez szükséges sárgyűjtő helyek 
kialakításával, műfészkek kihelyezésével 
és a vonuláskor jelentős táplálkozó- és pi-
henőhelyeik védelmével!                 mme.hu

Származási helyükre utalvam a Te-
mes, a Hargita és a Csángó nevet 
kapták a Veresegyházi Medveott-
hon  kis bocsai. 
A három fél éves kismackó – egy 
nőstény és két hím – júliusban ér-
kezett Veresegyházra a felszámo-
lás alatt álló temesvári állatkertből. 
Nevükre a látogatók tehettek ja-
vaslatot, a keresztelőre pedig au-
gusztus 27-én, az Állatkertek Éj-
szakáján került sor.

(Forrás: www.medveotthon.hu)

Gyülekeznek a feCskék Medve-
keresztelő

A Pilisi Parkerdő valkói, gödöllői, visegrádi és buda-
pesti erdészete idén ősszel is szarvasbőgés-túrákra 
invitálja az érdeklődőket. A nagy népszerűségnek 
örvendő, a kora esti órákban, szakvezetéssel zajló 
kirándulások a gímszarvasok nászidőszakában kí-
nálnak páratlan élményt a látogatóknak, akik fül- és 
szemtanúi lehetnek a szarvasbőgésnek és a szarvas-
viadaloknak.

Ismét indulnak a szarvasbőgés-túrák a Pilisi Par-
kerdőben – Gödöllőn is!

Az erdőjárók szarvasbőgés idején érzékelhetik a 
legkönnyebben a vadon élő állatok jelenlétét. A gím-
szarvasbikák nászuk időszakában változatos hangú 
és erejű, más-más jelentésű bőgéssel kommunikálnak 
egymással. Az imponálni akaró, a párkereső, a háremét 
védő, fajtársaikat elriasztani akaró bikák eltérő hangokkal 
hozzák társaik tudomására szándékaikat, de az alkonyattól 
erősödő bőgés az állatok fizikai állapotáról, méretéről és 
vérmérsékletéről is árulkodik.

A nászidőszakban a gímbikák ivarérett ünőket és tehe-
neket terelnek kisebb csapatba, folyamatosan a háremük 
körül maradva éberen vigyázzák, hogy más hímek ne jut-
hassanak annak közelébe. A felbukkanó vetélytársat elő-
ször hanggal igyekeznek távoltartani, ha ez nem elegendő, 
akkor meg is vívnak vele, ami jól hallható agancscsatto-
gással is jár. A küzdelem vesztese megfutamodik és a pár-

zási időszak végéig keresi az újabb lehetőségeket, ezért is 
nevezik „kereső” bikáknak.

A vezetett túrákon a kísérő szakemberek nemcsak a 
gímszarvasok, hanem az éjszaka aktív többi állat életével 
is megismertetik az érdeklődőket. A túrákon jó eséllyel le-
het hallani szarvasbőgést, ezért a Pilisi Parkerdő Zrt. az 
állatok nyugalma, és nem utolsó sorban az erdőjárók biz-
tonsága érdekében arra kér mindenkit, hogy a szervezett 
túrák keretében és ne egyéni éjszakai kirándulásokon is-
merkedjenek meg a gímszarvasok nászával.

A szarvasbőgés túrák részleteiről a Pilisi Parkerdő hon-
lapján a www.parkerdo.hu  oldalon tájékozódhatnak az ér-
deklődők.                               (Forrás: www.parkerdo.hu) 

2021. szeptember 7.

szarvasbőGés-
tÚrák



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

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

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

3 éves ivartalanított szuka, nagy 
mozgást igénnyel!

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

gödöllői szolgálat 15kertünk

bundás
döMe

byron

daisy

Mert bizony a formák, textúrák mellett 
a színek is meghatározóak lehetnek 
kertünkben, de úgy gondolom ezt már 
Önök is tudják, hiszen rengetegszer ol-
vashattak itt róla. Színekkel, különböző 
színek párosításával akár tereket is nö-
velhetünk de kertrészleteket is kiemel-
hetünk. 

Sokunk kertjében például évek óta 
húzódnak jól bejárt járdák, tipegők, 
melyek talán mára megértek egy kis 
frissítésre. No nem elbontásra gondo-
lok, hanem az út melletti esetleg üres 
terület kitöltésére. Higgyék el, már ha-
talmas változást lehet elérni már pár 
növénnyel, színes füvekkel, színekben 
egymáshoz igazított évelő virággal, ám 
ezt minél több és különböző növénnyel 
tesszük meg, még különlegesebbé vál-
toztathatjuk át kertünket. Amennyiben 
a járdánkban még enyhe ív is van, úgy 
rejtelmesebbé is tehetjük a későbbiek-
ben a látványt. 

Így az egyszerű útból szemet gyö-
nyörködtető ösvényt építhetünk. 

Kísérletezzünk bátran! 

Dézsás növényeket is 
elhelyezhetünk járdánk 
mellett, körbevéve kü-
lönböző magasságú és 
színű növényekkel. Eb-
ben az esetben nem fel-
tétlenül fontos magassá-
gi sorrendben elhelyezni 
a növényeinket, hiszen 
érdekes lehet az út mel-
lett elhaladva akár egy 
nagyobb növény után 
egy kisebb évelő virág-
gal vagy cserjével talál-
kozni. Nem kell mereven 
sorban ültetni, lehet egy-
más mellé, mögé foltok-
ban is elhelyezni az új 
látványelemeket. 

Érdekes és díszes le-
het itt is elhelyezni egy-
egy madáritatót, vagy 
kerti szobrot, de akár az 
út mellett akár egy padot 
is! 

A bátrabbak (és legye-
nek bátrak!) kisebb kerti tavacskát is 

elhelyezhetnek a 
régi út mellett. 

Már egy friss 
ültetéssel, új nö-
vényekkel is új 
arcot adhatunk, 
de én azt javas-
lom, hogy hagy-
junk minden év-
szakra látnivalót, 
így gyakrabban 
látogassunk el 
a kertészetekbe 
és az előre meg-
jelölt foltokba a 
l á t o g a t á s a i n k 

alkalmával megtetsző virágzó, színes 
növényekkel később is töltsük ki a fol-
tokat. Úgy vélem, akinek kertje van, ez 
nem nagy fáradtság, hiszen a növénye-
ket kerteket szerető ember nem hagyja 
ki a kertészetekben való sétát. Igazából 
ezt akár mindenkinek javasolhatnám, 
higgyék el nem mesebeszéd az, hogy 
a növények között az ember megnyug-
szik és talán (remélem) más perspektí-
vából látja a dolgokat. 

Erre a két hétre a feladat, tessék 
megnézni otthon azokat a régi járdá-
kat...

Jó nézelődést Önöknek!
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

kezdjünk el színezni!
2021. szeptember 7.
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atlétiKa:
Közel 500-an neveztek be és vet-

tek részt vasárnap délelőtt a 2. Gö-
döllői Kastélyfutam névre „keresztelt” 
futófesztiválon, aminek keretein belül 
négy távon (2,5 km, 5,3 km, 10,5 km 
és félmaraton, azaz 21,2 km) rendez-
tek versenyt. A mezőny legidősebb női 
indulója a 86 éves Sztarenszki Tiborné 

Marika néni volt, aki már sikerrel teljesí-
tette többször is a római és a budapesti 
maratont, de ezúttal a 2,5 kilométeres 
távot választotta. A verseny végén dr. 
Gémesi György polgármester és Pálffy 
Tibor a Margita 344,2 TSE elnöke kö-
szöntötték.

A legrövidebb, 2,5 kilométeres távon 
a nőknél és a férfiaknál is a fiatalok vit-
ték a prímet. A női versenyben a 2008-
as születésű, gödöllői Szabó Ágota 

(11:56) győ-
zött, második 
helyen Nagy 
Petra (14:33, 
szül: 2011), 
míg a harma-
dikon Szent-
marjay Vilma 
(15:14, 2013) 

vége -
zett. A 
f é r f i -
a k n á l 
P e s t i 
Vince 

(13:09, 2008) diadalmaskodott, az 
ezüstérmes Vajda Péter (13:10), míg 
bronzérmes Menyhért Olivér (13:40, 
2008, Gödöllő) lett.

Az 5.3 km-es távon a hölgyek ver-
senyében Sass Diána (20:58) győzött, 
megelőzve Halászy Tamarát (22:16) 
és Kiss Panna Nórát (23:43, Gödöllő), 
az urak hasonló távján Nagy Richárd 
(19:34) ért először a célba, őt követte 
Csáki Attila (20:05) és Korsós Zoltán 

(20:46, Gödöllő).
A 10,5 kilométeres távon a női ver-

senyt Filó Edit (46:08) nyerte, ezüstér-
mes Szunyog Erika (49:24), míg bron-
zérmes Homoróczki Éva (52:52) lett. A 
férfiak versenyében aranyat nyert Bé-
nyei Szilárd (39:06), második helyen 
végzett Filipszki Péter (39:45), harma-
dikon pedig Czindrity Attila (41:30).

A félmaratoni versenyben a nők-
nél gödöllői győzelem született Kaló-
czki Tímea (1:41:09) révén, második 
Bíró Bianka (1:41:12) lett, míg harma-
dik, a szintén gödöllői Baksa Bettina 
(1:47:13). A férfiak versenyében Besze 
Tibor (1:19:38) bizonyult a leggyorsabb-
nak, megelőzve Göllner Pált (1:23:38), 
a harmadik helyen pedig Nagy S. Mik-
lós és Gál Péter (1:29:50) osztoztak.

JÁ
Fotók: Jaeger Ákos, Tatár Attila

II. GÖDÖLLŐI KASTÉLyfuTAm: RemeK HAnGuLAT

2021. szeptember 7.

FutóKöröK napja
Szeptember 5-én az ország 10 pontján lehetett birtokba venni a futópályá-

kat.  Az Országos Futópálya-építési Programban az utóbbi időszakban több 
futópályát adtak át az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda 
támogatásával.

A projekt során átadott futókö-
rök közül szeptember első vasár-
napján zajlott verseny: Gödöllő 
összesítettben a 7. helyen vég-
zett, azonban a lakosságarányo-
san nézve 4. lett.

Gödöllőn 217 futó összesen 
1819 kört, azaz 1819 km-t futott 
vasárnap. Egyéni eredmények 
tekintetében az első helyezett 
Kecskés Márton 74 kört, második helyezett Mészáros Tamás 71 kört, míg a 
harmadik helyezett harangi István 67 kört futott.

erdélyi zsófia, Gémesi György,
Gémesi Csanád, Kiss Gergely
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aSztaliteniSz:
Tavaly ünnepelte 70. születésnap-

ját a gödöllői asztaliteniszsport. A pati-
nás múlt mellett fényes jövő előtt áll a 
sportág városunkban. Nyárra elkészült a 
pingpongcsarnok a Dózsa György úton, 
az asztalitenisz szakosztály azonban a 
létesítmény mellett edzői fonton is erő-
sített, hiszen Szappanos Csabát sikerült 
Gödöllőre csábítani. A szakvezető több 
mint 25 évet dolgozott már külföldön, 
több mint tíz évet Németországban, 
mikor elfogadta Bartha Tibor hívását. 
Szappanos korábban irányította az ifjú-
sági női válogatottat is. A közelmúlt és 
jövő történéseiről Bartha Tibor az asz-
talitenisz szakosztály vezetője a kö-
vetkezőket mondta: 
„Az idei nyárnak két 
fontos feladata volt. 
Egyrészt meg kellett 
oldani az utánpótlás 
játékosok felkészíté-
sét, nekik egy öthe-
tes edzőtáborozást 
szerveztünk az új 
csarnokba. A tábor 
alkalmával több mint 
100 gyereket moz-
gatunk meg. Szap-
panos Csaba veze-
tőedző mellett itt volt 
velünk Tóth Krisztina 
is. Azt, hogy a felké-
szülés remekül sike-
rült, az is mutatja, hogy a tinédzserekből 
álló csapat a rutinos rókákból álló Vácot 
14-4-re verte. 

A másik nagy feladat pedig a már kész 
csarnok kapcsán, hogy gondoskod-
ni kellett a működtetéséről. A Gödöllői 
Sport Klub 15 éves szerződést kötött a 
Butterfly Magyarországgal. A sportszer-
gyártónak van egy bemutatóterme a 

csarnokban, 
az együttmű-
ködésnek kö-
szönhetően 
a létesítmény 
működését is 
megalapoz-
tuk.

Szeptem-
ber elején 
még foly-
tatódik a 
g y e r e k e k 
t o b o r z á s a , 
jelentkezni a 
létesítmény vezetőjénél, Papp Adrien-
nél, a Butterfly Magyarország igazga-

tójánál lehet a 06-70-331-5082-es te-
lefonszámon. A fiatalokat a tehetségük 
és szorgalmuk alapján akár a váloga-
tottságig is el tudjuk kísérni a városban 
lévő feltételekkel – mondta.

Jó hír a pingpongozni vágyóknak, 
hogy hamarosan elindul majd a terem-
bérlési lehetőség. Ennek a részletei a 
butterfly.hu-n lesznek megtalálhatóak, 

tehát mindenkit szeretettel várunk majd, 
egyelőre csak hétköznapokon.”

Szeptember 3-án, pénteken a Hajós-
ban tartott tobor-
zást Tóth Krisztina 
olimpiai negyedik 
helyezett asztali-
teniszező, aki az 
eseményt köve-
tően azt mondta: 
a továbbiakban is 
biztosan számíthat 
rá a gödöllői aszta-
litenisz klub, „bár 
még ki kell alakul-
nia a dolgoknak, 
új a terem, illetve 
rengeteg új gye-
rek is csatlakozott 
az egyesülethez 
a toborzásoknak 

köszönhetően.” Az Európa-bajnok és vi-
lágbajnoki bronzérmes asztaliteniszező 
szerint akár egy vidéki fellegvár is kiala-
kulhat Gödöllőn. „Egyedülálló a gödöllői 
csarnok, ez az egyetlen vidéki létesít-
mény, amely kizárólag pingpongra épült, 
a városban ráadásul hagyománya van-
nak ennek a sportnak. Én is itt kezdtem 
a pályafutásomat 1982-ben, Orgoványi 
Imrénél A főváros közelsége is nagyon 
sokat számít.

Arra a kérdésünkre, hogy a látja-e 
valakiben az új Tóth Krisztinát, a követ-
kezőket mondta: „Nagyon sok tehetsé-
ges gyerek van Gödöllőn, de ez még 
nem garancia arra, hogy sikeresek is 
lesznek felnőttként. Ennek nagyon sok 
összetevője van, a szülöktől kezdve, az 
iskolán át sorolhatnám. Ráadásul az én 
időmben sokkal könnyebb volt kitartani 
a sport mellett manapság annyi mindent 
lehet csinálni, ami elveszi a gyerekek 
figyelmét. De egy biztos, tehetségben 
nincs hiány.”

JÁ

új cSARnoK, új LeHeTŐSÉGeK

2021. szeptember 7.
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INGAtLAN

+ építési telek eladó versegen. 
06-30-2460-111 

+ készpénzes ügyfelemnek ke-
resek földszinti vagy első eme-
leti, min. 1.5szobás, lehetőleg 
erkélyes lakást! 06-20-539-
1988

+ Új építésű Csok-képes iker-
házi lakások, magas műszaki 
tartalommal, 2021.év végi át-
adással leköthetőek!! 06-20-
539-1988

+ Gödöllőn befektetésnek 
is kiváló, könnyen kiadható 
37nm-es, 2004-es építésű, cir-
kófűtéses, erkélyes, téglalakás 
kedvező i.áron eladó. 23,5mft 
20/772-2429

+ blahán, 629m2-es telken 
két házból álló ingatlan el-
adó! 70m2-es ház két szoba, 
konyha, fürdő, étkező, a másik 
40m2-es házban két szoba elő-
tér található. iár:49.5Mft! tel: 
06-20-539-1988

+ Gödöllőn, egyetem téren 
ii.emeleti, 70m2-es felújított 
3szobás lakás eladó! irányár: 
43,5Mft tel: 20/772-2426

+ Családi házat, építési telket 
keresek Gödöllőn és környékén 
ügyfeleim részére, kedvező iro-
dai jutalékkal! tel: 20/772-2426

+ eladó Gödöllőn a jános ut-
cában egy 1. emeleti 2 szobás, 
erkélyes, saját cirko fűtéses 
öröklakás 33,9 Mft irányáron. 
0620-919-4870

+ eladó Gödöllőn az otp-s, 10 
emeletes ház 7. emeletén 73 
nm-es, 2 nagyerkélyes társas-
házi öröklakás 39,5 Mft-os irá-
nyáron. érd: 0620-919-4870

+ eladó Gödöllőn a fenyvesben 
egy 600 nm-es építési telek. 
i.á.: 14,5 Mft. 0620-919-4870

+ eladó Gödöllőn egy belvárosi 
csendes utcában kb. 700nm-es 
telken 140 nm alapterületű, tel-
jesen felújított nappali, hall+3 

szobás, gardróbos ingatlan. az 
épület alatt pince található. iá.: 
73Mft. 0620-919-4870

+ eladó erdőkertes központjá-
ban 100nm-es téglából épült 
3 szobás, családi ház pince-
résszel 1000nm-es telken. iá.: 
43Mft. 0620-919-4870

+ eladó turán 70nm-es részben 
felújított, vert falú parasztház 
500nm-es telken. iá.: 15,8Mft. 
0620-919-4870

+ eladó Gödöllőn a kossuth 
lajos utcában egy 3. emeleti 
2+fél szobás, erkélyes, déli fek-
véses társasházi öröklakás. iá.: 
34,5Mft. 0620-919-4870

+ eladó Gödöllőn, a kazinczy la-
kótelepen egy 34 nm-es 1 szo-
ba összkomfortos, távfűtéses 
1. emeleti – részben felújított 
lakás. iá.: 23,5Mft. 0620-919-
4870

+ eladó Gödöllőn, a kazinczy 
lakótelepen egy 73 nm-es 3 
szobás tégla építésű földszin-
tes, összkomfortos, távfűtéses, 
részben felújított öröklakás. iá.: 
39,9Mft. 0620-919-4870

+ eladó Gödöllőn a kampis té-
ren egy téglából épült újszerű, 3 
szobás földszinti öröklakás. iá.: 
54 Mft. 0620-919-4870

+ eladó Gödöllőn belvárosi, 
50 nm-es, 1+fél szobás nagy 
teraszkapcsolatos földszinti 
öröklakás. iá.: 27,5 Mft. 0620-
919-4870

ALbÉrLet / KIADÓ

+ Gödöllőn a központban (hév 
és busz közelében) 2 szobás, 
bútorozott lakás kiadó nem-
dohányzónak. 120.000 ft/ hó+ 
rezsi+ 1 havi kaució szükséges. 
06-70-228-4917 

+ Gödöllőn kertes házban külön 
bejárattal szoba-konyha fürdő-
szoba hosszútávra kiadó egy 
párnak, vagy egyedülállónak. 
Gázfűtéses, külön gázóra van. 

90.000 ft /hó+ rezsi, + egy havi 
kaució. azonnal beköltözhető. 
06-30-581-3827 

+ Új építésű 60 nm alapterületű, 
tetőtéri lakás gyalog 10 percre 
a központtól egyedülálló vagy 
gyermektelen párnak 125 ezer-
ért kiadó. közös költség nincs, 
alacsony rezsi + 2havi kaució. 
06-20-314-9242 

+ kiadó Gödöllőn, a kazinczy 
körúton egy 2 szobás, erkélyes, 
gázkonvektoros, részben bú-
torozott lakás. 130.000 ft/hó 
+rezsi +kaució. tel: 06-30-600-
4029 

+ egy szoba összkomfortos 
albérlet kiadó Gödöllőn bútoro-
zottan. tel: 06-20-226-3007

+ 1,5 szobás lakás 1 vagy 2 
egyetemista lány részére kiadó 
Gödöllőn. érd: 06-30-854-2818

+ Gödöllőn a központban kiadó 
egy 1,5 szobás, 2.em. tömbház 
lakás október elsejétől. tel: 06-
30-883-9417

+ kiadó Gödöllőn, a Mátyás 
király utcában 140nm-es csa-
ládi ház 800nm-es saroktel-
ken teraszkapcsolattal, benne 
nappali+2 szoba. 250.000ft/
hó+rezsi; 2 hónap kaució. érd.: 
0620-919-4870

+ kiadó Gödöllőn, a belváros-
ban 7. emeleti 2 liftes 1+fél szo-
bás teljesen felújított, bútoro-
zott, gépesített, kastélyra néző 
öröklakás. háziállatok nem 
megengedettek. 120.000ft/
hó+rezsi; 2 hónap kaució. érd.: 
0620-919-4870

+ kiadó veresegyházon a bar-
tók béla úton földszinti, 30nm-

es, újonnan épült, színvonalas, 
igényes luxuslakás udvarkap-
csolattal 120.000ft/hó+rezsi; 2 
hónap kaució. érd.: 0620-919-
4870

+ Gödöllőn nagyon jó helyen 
2 és félszobás ii. emeleti er-
kélyes lakás kiadó! bérleti 
díj: 120.000.-ft/hó+rezsi tel.: 
20/772-2426

ÜzLet / IrODA / GArÁzs

+ eladó „peti bácsi” játékboltja. 
palotakerti üzletsoron 33 nm-
es, könnyűszerkezetes faház-
ban 32 éve üzemelő, bevezetett 
játékbolt árukészlettel eladó. 
irányár 13,5 millió ft. érdeklőd-
ni: 06-20-9973-812 

ÁLLÁs

+ szakképzett férfi beteG-
ápolÓt keresünk kerepesen 
nappali munkára (reggel 8 órá-
tól este kb. 19 óráig) heti több 
alkalomra, hosszabb távon. 
érd: 06-30-577-9661

+ Munkaidő pótlékkal műanyag 
feldolgozó gödöllői kft. felvesz 
betanított Munkásokat, 
szerszáMkészítőt, for-
GáCsolÓt, karbantartÓt, 
nappali biztonsáGi őrt és 
fröCCsöntő GépbeállítÓt. 
nyugdíjasokat is szívesen fo-
gadunk. érd: 06-20-9423-112, 
uzemvezeto@plastexpress.hu 
www.plastexpress.hu 

+ 20 éve működő gödöllői 
gumi- és futómű szervizünkbe 
kollégát keresünk! (a munka-
végzéshez biztosítjuk a beta-

2021. szeptember 7.
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nítást.) bejelentett 8 órás állás, 
bérezés megegyezés szerint! 
jelentkezni a +3630-4666-930-
as telefonszámon, illetve a pap-
gumi@invitel.hu e-mail címen 
lehet. 

+ b kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező férfi munkatársat 
keresünk temetői munkára. 
jelentkezés személyesen fény-

képes önéletrajzzal: Gödöllő, 
dózsa Gy. út 16.sz. alatt. 06-30-
478-3673

+ Gödöllői belsőépítész cég ke-
res önállóan dolgozni tudó, nem 
dohányzó munkatársat, műhelyi 
és helyszíni szerelési munkára. 
érdeklődni ezen a telefonszá-
mon lehet: 0670-984-9000

+ Munkatársat keresünk épület 
karbantartó, gondnok munka-
körbe Gödöllő dózsa György 
úti telephelyünkre. feladatkör: 
épületek állagmegóvása, javítá-
sa, szerelvényezési munkálatok, 
tereprendezés, külsős alvállal-
kozók munkáinak koordinálása, 
anyagbeszerzés. b kategóriás 
vezetői engedély szükséges. 

előny: építőipari munkálatokban 
való jártasság. bérezés meg-
egyezés szerint. jelentkezni a 
fritaxlogistic@gmail.com e-mail 
címen fényképes önéletrajzzal.

+ targonca akkumulátorok kar-
bantartására, összeszerelésé-
re keresünk kollégát gödöllői 
telephelyünkre. érdeklődni: 
vincze Csaba: 06-20-233-0174

+ targonca akkumulátor sze-
relőt keresünk gödöllői telephe-
lyünkre villamossági szakmai 
tapasztalattal. partnereinknél 
történő külső munkavégzésre, 
szervizautóval, ipari targonca 
akkumulátorok karbantartásá-
ra, hosszú távra, jó csapatba. 
állandó munka, kiemelt bére-
zés. érdeklődni: vincze Csaba: 
06-20/ 233-0174

+ targonca szerelőt keresünk 
szakmai tapasztalattal, targon-
cák, ipari munkagépek, javítá-
sára, gödöllői telephelyünkre, 
kiemelt bérezéssel, utazási té-
rítéssel, hosszútávra, jó csapat-
ba. érdeklődni: vincze Csaba: 
06-20/233-0174

+ állásajánlat! hely-
szín: kerepes betöltendő 
állások: tehergépjármű 
vezető, hulladék szállítási 
rakodó munkás, autósze-
relő, Mezőgazdasági gép-
szerelő, lakatos. Munkál-
tató: dtkh nonprofit kft 
(kerepesi hulladékkezelő 
központ) a fent megjelölt 
pozíciókra hosszútávra ke-
resünk megbízható kollé-
gákat. végzettség az adott 
pozícióhoz kapcsolódóan 
szükséges. bővebb tájé-
koztatást szívesen adunk 
telefonon, munkanapokon 
8:00:-14:00 óráig a + 36 20 
772 0608 telefonszámon, 
illetve a valko.norbert@
dtkh.hu e-mail címen.

+ autófényezőt gödöllői telep-
helyre felveszek. tel: 06-30-
222-3428

+ szakképzett szerviztechni-
kust keresünk kávé, és üdítő 
automatákkal foglalkozó cé-
günkhöz, teljes munkaidőben. 
a munkavégzés helye: Gödöllői 
ipari park. feltétel: pest me-
gyei, vagy budapesti lakóhely, 
műszaki végzettség, jogosít-
vány. jelentkezni a munka@
zcaffe.hu e-mail címen lehet, 
fényképes önéletrajzzal.

+ kávé és italautomata töltő, 
karbantartót keresünk fiatal 
csapatunkba, teljes munka-
időben. feltétel: pest megyei, 
vagy budapesti lakóhely, jogo-
sítvány. Munkavégzés helye: 
Gödöllői ipari park és a kihe-
lyezett gépek helyszínein. je-
lentkezni a munka@zcaffe.hu 
e-mail címen lehet, fényképes 
önéletrajzzal.

+ 62 éves megbízható, energi-
kus asszony vagyok, nagytaka-
rítást vállalok nagy gyakorlat-
tal. tel: 06-70-354-4875 

+ Gödöllői családi ház takarítá-
sára keresek igényes hölgy mun-
kaerőt heti két alkalomra. fizetés 
megállapodás szerint. keressen 
a 30-4883416 telefonon.

szOLGÁLtAtÁs

+ fordítás, tolMáCsolás 50 
nyelven, anyanyelvi, diplomás, 
gyakorlott szakfordítókkal, tol-
mácsokkal! kedvezményes, áfa-
mentes 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 nyelvvizsga 
Gödöllőn az i.l.i. nyelviskolá-
ban! ugyanitt egyéni és kiscso-
portos nyelvtanfolyamok ked-
vezményes díjon. érdeklődni: 
i.l.i. kft., 20/543-1775, 20/556-
2653, info@ili.hu 

+ kertGondozás. bízza most 
rám! fakivágás, sövényvágás, 
bozótirtás, fűnyírás, fűkaszá-
lás. füvesítés, gyepfelújítás, 
vegyszeres gyomirtás. rotáci-
ós kapálás. Gyepszellőztetés. 
Metszés. ágak, levelek elszál-
lítása. ereszcsatorna tisztítás. 
kerttakarítás. kerítésfestés. 
Gépi permetezés. kerti tavak 
tisztítása. talajfúrás. 06-30-
747-6090 

+ könyvelés, cégalapítás, 
munkabérszámfejtés, tanács-
adás. irodák: Gödöllő, szada. 
elérhetőségek: 0630-592-1856, 
zacsekne.danuta@gmail.com

+ víz-, Gáz-, központifŰ-
tés-szerelés, fürdőszobák, 
régi fűtési rendszerek, vízveze-
tékek felújítása. CirkÓk, Gáz-
készülékek, konvektorok 
karbantartása felújítása, javítá-
sa. tel: 06-20-9527-289, 06-28-
476-229 

+ száMítÓGépes problémája 
van? hívjon bizalommal, házhoz 
megyek. számítógép szerelés, 
rendszer és programtelepítés, 
vírusirtás garanciával. hétvégén 
is! tel: 06-30-333-9201 

+ duGulás elhárítás falbon-
tás nélkül. ázások csőtörések 
megszüntetése. vécék tartá-
lyok csapok szifonok cseréje. 
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Csatorna kamerázás. vízsze-
relés. 06-20-491-5089

+ redőnyjavítás, Gurtni-
Csere akár 2 órán belül! Új re-
dőny azonnal megrendelhető! 
péter úr, 06-20-3685-888 

+ azonnali kezdéssel vállalok 
házépítést teljes kivitelezés-

sel, kőMŰves Munkát, bur-
kolást, vízszerelést, tető-
javítást! tel: 06-70-361-9679 

+ tetőfedés régi és új te-

tők javítása, tetőszerkezeti 
munkák, tetőfedés, ács-
munka, bádogos munka, 
ereszcsatorna, lindab te-
tőfedés, lécezés, fóliázás, 
ereszdeszkák, madárdesz-
kák festése, palajavítások, 
kúpcserép lekenése, le-
szögelése. bármilyen ki-
sebb javításokat is vállalok. 
nyugdíjasoknak 10% ked-

vezmény! érdeklődni: 06-30-
526-8532 

+ tetőfedő, ács-, bádogos mun-
kák, javítások, ereszdeszka fes-
tés, fakivágás, kéményjavítás, 
bontás. érd: 06-30-7513-354

+ nyuGdíjas kerti Munkást 
keresek. 06-30-958-5018 

+ bÚtorGyártás egyedi 
méretre is 30 év tapaszta-
lattal, referenciákkal. 06-
30-401-8757 

+ bontást vállalunk! a 
munkavégzés kézzel, ill. 
elektromos szerszámokkal 
történik. beltérben: válasz-
falak és burkolatok eltávo-
lítása, szerelvények lesze-

relése, konyha és a fürdőszoba 
előkészítése a felújításhoz. nyí-
lászárók kibontása. kültéren: 
melléképületek és kerti épít-
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mények teljes körű elbontása. 
kerítések és járdák felszedé-
se. szolgáltatások: törmelék 
bezsákolása, kis mennyiség 
esetén elszállítása. konténerek 
megpakolása. kulturált munka-
végzés. hívjon bizalommal: pé-
ter 06-20-266-0104

+ heGesztési Munkák! kerí-
tések, korlátok fémszerkezeté-
nek elkészítését vállaljuk. nyíló 
kapuk gyártása és cseréje. tel: 
06-20-9463-409

+ kerítések készítése és sze-
relése! drót, fa, fém kerítések 
készítése. kész kerítésrend-
szerek felállítása. kerítés lécek 
cseréje. régi kerítések bontá-
sát vállaljuk. tel: 06-20-
9463-409

eGÉszsÉG / testÁpOLÁs

+ GyÓGypedikŰr, illetve szi-
ke mentes pedikűr! fájdalom 
mentes körömszabályozás! Gö-
döllő, köztársaság út 37. 0620-
452-4477

+ nincs kinek elmondania a 
problémáit? Meghallgatom. kö-
tetlen témájú beszélgetéseket 
vállalok értő figyelemmel, hogy 
legyen kinek elmondania. 06-
20-232-4414

OKtAtÁs

+ anGol és spanyol nyelv-
oktatást vállal filMszinkron, 
könyvfordítás, vizsgaelőkészí-
tés és korrepetálás területén 
jártas fiatal, tapasztalt nyelv-
tanár. tel: 06-70-559-3918 

+ MateMatikábÓl, fizikából, 
kémiából, számítástechniká-
ból, angolból, közgazdaságtan-
ból, pénzügyből magántanítást 
vállalok minden szinten (általá-
nos iskolától egyetemig), akár 
online is. tel: 06-30-736-3511

+ anGol tanítást, korrepetá-
lást vállalok általános isko-
lás diákoknak szeptembertől, 
igény szerint felvételire (közép-
iskola), nyelvvizsgára online 
tanítást is vállalok. 06-30-262-
3628 

+ alsó tagozatos gyerekek kor-
repetálását vállalja tapasztalt 
pedagógus. 06-70-555-5690

+ türelmes, nyugdíjas ének-ze-
ne szakos tanár, zenész vállal 
zongora, gitár és ének tanítást. 
rehorovszky Gábor 06-20-
5678-024, gabor.rehorovszky@
gmail.com 

+ alsó tagozatos gyermekek 
korrepetálását vállalom angol-
ból és egyéb tantárgyakból, va-
lamint rajzfejlesztést és kreatív 
játszó foglalkozást is. 06-20-
232-4414 

TÁRSKERESŐ

+ 61 éves férfi, korban 
hozzáillő párját keresi 
hosszútávú kapcsolat 
reményében. tel: 06-
20-618-3011

+ férfi bájjal rendelkező 
független fogtechnikus 
férfi megismerkedne 
45-58 éves ereje tel-
jében lévő, csinosnak 
mondott, mosolygós, 
kedves, sok szeretetre 
vágyó független hölgy-
gyel. lakás van. érdek-
lődni: 061-3203-024, 
06-28-415-093 

UtAzÁs

+ haris travel uta-
zási iroda szervezésé-
ben 1 napos kirándu-
lást szervezünk: parád, 
sástó, Gyöngyöspata. 
Gyöngyös 2021.09.15-
én szerdán. részvé-
teli díj ebéddel: 9.900 
ft. indulás: Gödöllő, 
MŰv-ház elől 7:30-kor. 
jelentkezni 09.12-ig: 
ondrik jutka 06-30-
3111-422 

ADÁs-VÉteL

+ réGiséG. pappné 
szilvia szakbecsüs díj-
talan kiszállással vá-
sárol antik bútorokat, 

festményeket, órákat, 
mindenféle szobrokat, 
vitrin dísztárgyakat, 
ezüstöt (hibás és hiá-
nyos darabokat is), régi 
pénzeket, könyveket, 
bizsukat és ékszereket, 
borostyánt, mindenféle 
régiséget és haGya-
tékot. legmagasabb 
áron vásárolunk első 
vevőként! tel: 70/942-

0806, 70/603-7642

+ étkezési, befőzési lekvár és 
cefre szilvák, valamint borsző-
lő, paprika, paradicsom előre-
ndelhetők. a télálló burgonya 
(desire) szedését szeptember 
15-én kezdjük, egyéb fajták 
addig is kaphatók. triticale ta-
karmányozási célra vásárolha-
tó, ára 8500 ft. unibond bt. 
Gödöllő, kőrösi Cs.s. u. 33. 
tel: 06-28-432-941, 06-70-342-
5447 

+ bécsi rövidhúros páncéltő-
kés zongora, 12 db nagyméretű 
leander, kastélyból származó 

2db karos és 2db sima faragott 
székek eladók. tel: 06-20-341-
4088

+ eladó 50 db új raklap 120x120 
cm-es, 7 cm széles, 2 cm vas-
tag gyalult deszkából (talp kü-
lön van, rászögellhető). tel: 06-
70-384-5612 

mÉz

+ vásároljon haMisítatlan, 
oMMe zárszalagos mézet 
közvetlenül a termelőtől! rep-
ce, akác-, hárs-, akác-hárs-, 
napraforgóméz. 720ml-es csa-
varos tetejű befőttes üveget 
cserébe elfogadok. házhoz 
szállítás. szabó Méhészet Gö-
döllő, lovas u.3. 28/417-913 

+ Mézet közvetlenül a terme-
lőtől, a ludányi Méhészetből! 
akác-, virág-, hárs-, Geszte-
nye-, repce krém-, lépesméz, 
propolisz, virágpor és dióbél 
kapható. 3kg fölött házhoz 
szállítjuk.06-30-9891-721 
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