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Új kincsek a múzeumban
Új kincsekkel gazdagodott a Gödöllői Városi Múzeum.
Áprilisban megérkezett Gödöllőre Leo Belmonte
hagyatéka, amiben több festmény és bútor található.

A

z egykori szeces�sziós Gödöllői Művésztelepen alkotó
Leo Belmonte családja ismét
több műtárgyat adományozott
a múzeumnak azzal a céllal,
hogy azok méltó helyre kerüljenek, oda, ahol megbecsülik
őket.
Az egykor Gödöllőn is élt svéd
művész négy festménye, valamint az általa tervezett bútorok:
szekrény, ülőkék, asztal gazdagítja a múzeum gyűjteményét.
(folytatás a 15. oldalon)
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Szigorú gazdálkodás
mellett fejleszt a város
Képviselő-testületi döntések
A képviselő-testület kilenc
igennel, hat tartózkodás mel
lett elfogadta Gödöllő Város
Önkormányzata 2021. évi zár
számadását és költségvetési
maradvány elszámolását.

M

int azt Bárdy Péter alpolgármester
a testület ülésén elmondta, az önkormányzat 2021. évi gazdálkodására jelentős hatással volt a koronavírusvilágjárvány és az ennek következtében
meghozott kormányzati intézkedések. A
2020. évhez hasonlóan, ebben az évben
is jelentős mértékben csökkentek a város, illetve az önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok bevételei, miközben a vírus elleni
védekezés továbbra
is többletköltséget
eredményezett az
intézményhálózat
működtetésében.
2021-ben több,
mint 1 milliárd Ft
hiányzott a költség-

vetésből az iparűzési adóból
nyújtott kormányzati kedvezmény, a gépjárműadó
elvonása, a díjemelések tilalma, a járványhelyzet következtében többletköltségek miatt, azonban városi
összefogással egyensúlyban
tudott maradni a büdzsé.

A fejlesztések területén a megkezdett
beruházások (hivatal felújítás, kerékpárút építés, informatikai beruházások) folytatódtak, s több, elsősorban 100%-os támogatottságú pályázatot nyújtottunk be,
melynek eredményeként 2021-ben bölcsődeépítésre és a kerékpárút hálózat további bővítésére nyert a város támogatást, de
műjégpályát is sikeres pályázatnak köszönhetően kapott
a város.
Gödöllő az elmúlt időszakban
mintegy 1, 9 milliárd forint értékben
nyert pályázatot,
és még több elbírálás alatt van, így
például a Tormay
Károly Egészségügyi Központ II.
rendelőjének,a Városi Piacnak és a
Kastélykert óvodának a korszerűsítésére és az Ady sétány
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város közéleti, kulturális egyesületei,
egyesületszerűen
működő közösségei, a civil szervezetek támogatására.
A felhívásra beadott
pályázatok közül a
képviselő-testület
végül 4  240  000
forint támogatásról hozott egyhangú döntést.
egy szakaszának
felújítására beadott pályázat.
Az előterjesztést kiegészítve
Gémesi György
polgármester felhívta a figyelmet arra,
jelentős többlet kiadást jelentettek a
megemelkedett energia költségek is, az
önkormányzati intézményekre ugyanis
nem vonatkozik a rezsicsökkentés.
Mint mondta, most is szigorú gazdálkodást folytat a város, amit lehet nem költenek el, és a rendelkezésre álló forrásokat
igyekeznek a lehető leghatékonyabban kihasználni. A naponta növekvő infláció az
építőanyag-, és az élelmiszerárakat egyaránt érinti, ami többek között a Tormay
II. rendelő felújítására beadott pályázatának költségén is látszik, és komoly kihívást jelent a közétkeztetés számára is.
Az intézményhálózat vonatkozásában
két területen hajtottak végre átszervezést az év során – hangzott el az ülésen.
A városban működő két bölcsőde összeolvadással egy intézménnyé vált, Gödöllői
Egyesített Palotakert Bölcsőde néven. Az
óvodák esetében 2021. szeptember 1-től
a Gödöllői Kikelet Óvoda a Premontrei
Egyház fenntartásba került. A város többi óvodája (hat intézmény) 2021. július
1-től összevonásra került egy intézménybe, Gödöllői Óvoda néven. Az intézmények átszervezését a fenntartói feladatok
hatékonyabb, gazdaságosabb ellátása indokolta.

Gödöllő az elmúlt
időszakban mintegy
1, 9 milliárd forint
értékben nyert
pályázatot.

Döntöttek a civilek
és a kulturális egyesületek támogatásáról
Gödöllő város 2022. évi költségvetésében
4  000  000  forint került elkülönítésre a

Megbízólevél átadás
A képviselő-testület április 21-ei ülésén
átvette országgyűlési képviselői megbízólevelét Vécsey László (Fidesz -KDNP),
akit az április 3-án megtartott országgyűlési választásokon ismét megválasztottak Pest megyei 6. számú választóke-

rület – így többek között Gödöllő - egyéni
országgyűlési képviselőjének. A megbízólevelet dr. Szőke Pál, a választókerület
választási bizottságának elnöke adta át.

Mit csinál az,
aki nem mond igazgat?
  Érdekes szópárbaj alakult ki a képviselő-testület ülésén, miután Pelyhe
József a Gödöllői Lokálpatrióta Klub
frakcióvezetője felhívta a figyelmet egy
Kolozs Csaba (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselő által adott interjúban elhangzott hamis információra.
Kolozs Csaba ugyanis egy a sajtóban megjelent interjúban azt állította:
nem kapott választ az április 7-ei testületi ülésen arra, hogy az Egészséges Budapest Programra miért nem
pályázott eddig Gödöllő. Hogy a képviselő a válasszal nem volt elégedett,
az egy dolog, választ azonban kapott:
„Kolozs Csaba képviselő úr legyen szíves akkor majd megmutatni, hogy hol
lehet pályázni az Egészséges Budapestért programra, tekintettel arra az
Egészséges Budapestért programot a
kormány osztogatja szét. Az a kisváros
Pest megyében, nem tudom melyik kisváros, kapott nyilván azért, mert ott volt
olyan jellegű képviselői lobbi. Nálunk
még feltehetően nem volt olyan képviselői lobbi, amelyik abban segített volna, hogy abból pénzt kapjunk.” – áll a
testületi ülés jegyzőkönyvében.

Arra azonban az április 7-ei és az április 21-ei testületi ülésén is hiába vártak a képviselők, hogy Kolozs Csaba
megmutassa hol lehetett volna beadni azokat a bizonyos, szerinte elmaradt
pályázatokat.
Gémesi György polgármester emlékeztette a fideszes képviselőt, nem ez
volt az első alkalom, hogy nem volt igaz,
amit a sajtónak nyilatkozott. s megjegyezte: „Nálunk az egyházközségben
azt szokták mondani, aki nem mond
igazat, az hazudik.”
Kolozs Csaba erre reagálva kijelentette: Gémesi Györgyöt megkereste az
Egészséges Budapestért program felelőse, méghozzá kétszer is.
Ám úgy tűnik, kijelenteni valamit kön�nyű, ám tényekkel alátámasztani már
nem.
A polgármester kérésére ugyanis: „Mutassa meg hol és ki keresett
meg!”
Kolozs Csaba inkább visszakérdezett: „Én mutassam meg?”
A fideszes képviselő azonban sem
névvel, sem dokumentummal nem volt
hajlandó igazolni az állítását.
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Pedibusszal,
összefogással
Interaktív szülői értekezletet tartottak a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központban,
ahol az érdeklődők valamennyi kérdésre választ
kaphattak a pedibusz programmal kapcsolatban.

G

ödöllő város honlapján
és Facebook-oldalán elérhető az a kérdőív, ami
alapján a szervezők összeállították a tervezett útvonalakat.
Mint megtudtuk, a felmérésre sok visszajelzés érkezett. A
Petőfi Sándor Általános Iskola, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, a Damjanich
János Általános Iskola az Erkel Ferenc Általános Iskola és
Waldorf Iskola részéről egyértelmű az igény a program iránt.
A legtöbb visszajelzést a Szent

Tájékoztatás
polgármesteri
fogadónap
változásról
  Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr.
Gémesi György polgármester májusi fogadónapját az alábbi időpontban
tartja:
2022. május 11. (szerda) 10-12 és 14-16 óra
között.

Imre és az Erkel iskolából kapták. A megszólításra több tucat
szülő, nagyszülő jelezte, szívesen részt vesz a gyerekek kísérésében annak érdekében, hogy
biztonságosan, gyalogosan juthassanak el az iskolába.
Bár a szülői értekezleten a
végleges útvonalakat nem sikerült véglegesíteni, első lépésként egy-egy járatot minden iskolánál „próbaüzembe”
állítanak májusban. A tervek
szerint szeptembertől indulnak a rendszeres járatok, erre

azonban akkor lesz
lehetőség, ha megfelelő számú kísérő
lesz.
A gyermekek kísérésében eddig kiemelkedő szerepet
vállaltak a Gödöllői
Nyugdíjas Egyesület
tagjai, ők rendszeres vezetői a próbajáratoknak, és a
szervezők továbbra is számíthatnak
a segítségükre.
Az új útvonalakat a program honlapján és Facebook-oldalán
is hamarosan közzé teszik.
Lesznek olyan útvonalak is,
amelyekhez azok is csatlakozhatnak, akik a város tá-

volabbi részeiből érkeznek,
ám csak egy darabig jönnének gépkocsival, és gyűjtőpontokon csatlakoznának a
gyalogos járatokhoz.

Szépül a könyvtár
  A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
idén ünnepli fennállásának
20. éfordulóját. A jeles évfordulóra megszépül az épület.
Megújultak a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ rendezvény-

termi székei. A számtalan
kulturális programnak helyet
adó teremben új kárpitot és
párnázatot kapott valamen�nyi ülés, vidám színekbe öltözve várják a könyvtár látogatóit, akik így az eddigieknél
is komfortosabban érezhe-

tik magukat egy-egy irodalmi est, vagy könyvbemutató
alkalmával.
Meg szépü l a z eg ykor i
Infohíd is. A napjainkban
már az ifjúságot szolgáló létesítmény karbantartását jelenleg végzik a szakemberek.
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Egymástól is
tanulnak az óvónők

Érettségi!
   Megkezdődött a 2022-es
tavaszi érettségi szezon május 3-án. Hétfőn magyar
vizsgákkal kezdődött, kedden
matematikával folytatódott,
lapunk megjelenésekor pedig
történelemből vizsgáznak a diákok. Csütörtökön tartják az

angol, pénteken pedig a német érettségit.
Az írásbeli vizsgák május 25én az olasz érettségivel zárulnak. Ezután jönnek a szóbelik:
az emelt szintű szóbeli vizsgák
június 3-10., a középszintűek pedig június 14- 25. között lesznek.

Továbbra is a
legjobbak között a
gödöllői gimnáziumok
  Ismét büszkén vehetjük kezünkbe a HVG legfrissebb középiskolai rangsorát. Az ös�szeállítás szerint a gödöllői
gimnáziumok idén is a legjobbak között vannak az országos listán.
A Gödöllői Török Ignác Gimnázium idén a 13. helyre került,
a Premontrei Iskolaközpont a
31. a listán, míg a Gödöllői Református Líceum Gimnáziuma
a 37. a rangsorban.
Az egyházi iskolák országos rangsorában is kiemelkedő helyen végeztek a gödöllői intézmények.
A Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházze-

nei Szakgimnázium, Alapfokú
Művészeti Iskola és Kollégium az 5. helyre került, a Református Líceum Gimnáziuma pedig a 7 az országos
felmérés szerint.

   2022. április 19-én a Gödöllői Óvoda Zöld Tagóvodája közös szakmai napot tartott az
Erzsébetvárosi Dob Óvodával.
A két intézmény között több évtizedes kapcsolat van. Közös
pedagógiai programunk Differenciált Óvodai Bánásmód, Dr.
Hűvös Éva óvodapszichológus
nevéhez kötődik. A találkozók

lehetőséget adnak egymás intézményeinek, innovációs törekvéseink megismerésére, az
egymástól tanulásra, a közös
gondolatok megfogalmazására. Pedagógusaink küldetése a
„Hűvös örökség” gondozása, úgy,
hogy a mai kor elvárásainak
megfelelve támogassa a gyermeki autonómia kiteljesülését.

Megjelent
a Gödöllői
Magazin!
  L a p un k ka l
együtt a Gödöllői Magazin legújabb száma is
a postaládákba
kerül. Az olvasók ez alkalommal egy olyan
lapot kapnak a
kezükbe, amely
átfogó képet ad
arról a hatalmas
összefogásról,
amit városunk
lakói tanúsítottak, hogy segítsenek az Ukrajnából érkező menekülteknek, valamint kárpátaljai testvérvárosunknak, Beregszásznak.
Megismerhetik többek között azokat, akik a volán mögé ülve szállították ki az adományokat,
megtudhatják, milyen a helyzet Beregszászon,
hogyan fogtak össze a vallási közösségek.
De mindezek mellett megtudhatják hogyan
lett Gödöllő a béke városa és miért került városunkba a Világbéke-gong. De kiderül többek között az is, milyen szimbólumai vannak
a békének, és kik azok, akiket, a béke embereiként tartunk számon.

Segítség a bajban
   Tovább folytatódik az adományok gyűjtése kárpátaljai testvérvárosunk, Beregszász számára.
Az adományok központi gyűjtőhelye a
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ ((Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 7.)
ahol 24 órás ügyelet van, és kaputelefon
is működik.
Nagyon fontos, hogy a csomagokba csak
szárazélelmiszereket, konzerveket, babaápolási- és tisztálkodási dolgokat tegyenek! Kérjük, hogy figyeljenek arra, hogy
a csomagba csak érvényes szavatossági idejű termékeket rakjanak! Ruhaneműre nincs szükség.
Kisebb élelmiszer adományok leadhatók
a Királyi Váróban (Állomás u. 1-3.)
Pénzbeli támogatást az alábbi számlaszámra várnak:
Gödöllő Város Önkormányzata:
12001008-00155330-05900005

6 Ӏ közélet 

gödöllői szolgálat • 2022. május 4.

Búcsú Bálványosiné
Gerencsér Katalintól
Bálványosi Kálmánné Dr. Gelencsér Katalin 2022. április
7-én hosszan tartó, súlyos, türelemmel és méltósággal viselt
betegséget követően visszaadta lelkét Teremtőjének.

A

pedagógia, a felnőttképzés, az időskorúak oktatása-képzése, a művelődéstörténet, a kultúraközvetítés
és a népművelés legendás személyiségét április 29-én 11 órakor búcsúztatták a Gödöllői Városi Temetőben.
Kati néni – ahogyan a legtöbben ismerik – 1941-ben Adonyban látta meg
a napvilágot. Fiatal felnőttkorában Pusztazámoron és Érden tanított. Időközben 1965-ben
Gödöllőre került, amely halála napjáig lakóhelye volt. Itt népművelési felügyelőként és
művelődési osztályvezetőként dolgozott, ezt
követően egy évtizedig a Török Ignác Gimnáziumban oktatott. Az intézményt elhagyva
az ELTE-re került, ahol eleinte a Népművelődési Tanszék adjunktusaként, majd nyugállományba vonulásáig főiskolai docenseként
munkálkodott. Oktatói tevékenysége főként
az ifjúságantropológia, a tudásszociológia,
a művelődéstörténet és az időskorúak képzése terén történt tudományszervezéssel és
szaktanácsadással egészült ki, többek között
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumban, a MTA Nyelvtudományi Intézetében, a
Magyar Művelődési Intézetben, a Művelődési
és Szabadművelődési Alapítványnál, a Falu-

fejlesztési Egyesületben, a Nemzeti Kulturális Alapnál, illetve a
népfőiskolai mozgalom megbízásából.
Tudományos érdemei, szakmai sikerei és a közösségért tett
munkálkodása eredményeként számos elismerés birtokosa. 1977-ben Miniszteri dicséretben, 1995-ben Bessenyei György-díjban
részesült, 1996-ban Novák József-emlékérmet kapott, 2003-ban Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét ítélték
neki, végül 2006-ban az ELTE Rektori Tanács Pro Universitate Emlékérem Ezüst Fokozatával ismerték el több évtizedes áldozatos munkáját.
Gödöllő városának kulturális és közösségi fejlődését is szívén viselte. A ’90-es évek
elején önkormányzati képviselőként tevékenykedett, emellett a Teleki Pál Egyesület alapításában is oroszlánrészt vállalt, sőt,
évekig a titkári státuszt is betöltötte.
Halász Levente búcsúztatója
teljes terjedelmében
www.szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon.

Elhunyt Novák Lászlóné
   Életének 83. évében, április 15-én elhunyt Novák Lászlóné Békefi Margit – vagy
ahogy mindenki ismerte: Novákné Gréti.
1939. október 14-én született Nyíregyházán Békefi Benő református püspök és Dr.
Vajda Margit orvos gyermekeként; három
testvére között ő volt a legidősebb. 1958ban érettségizett szülővárosában, a Zrínyi
Ilona Gimnáziumban. 1963-ban szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem
magyar-néprajz szakán. Először a cigányság néprajzával foglalkozott, majd Gödöllőn és Aszódon, a közigazgatás művelődési-oktatási területén helyezkedett el. A
járások 1983. január elsejei megszűnése
előtt a Gödöllői Járási Hivatal Művelődési

Osztályát vezette, így
a Galgamente oktatási helyzetét és kulturális életét is jól ismerte.
Később tanított Szadán és Veresegyházon, majd a Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő
Iskola igazgatójaként ment nyugdíjba.
Évekig dolgozott a gödöllői Családsegítő Szolgálat munkatársaként. Nevéhez fűződik a Galgamenti Népzenei Műhely beindítása.
Novák Lászlónétól április 28-án Gödöllőn, a Dózsa György úti temető ravatalozójában vettek végső búcsút.
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Újra Anyák-napi ünnepség
a Világbéke-Gongnál
A pandémia okozta kétéves szünet után idén
május 1-jén újra megrendezésre kerülhetett a
Gödöllői Civil Kerek-asztal Egyesület szervezésében a nagy hagyománynak örvendő Anyák-napi ünnepség, mellyel tiszteletüket kívánják kifejezni az Édesanyák iránt, akik rendületlenül munkálkodnak gyermekeik és családjaik jólétéért.

A

bensőséges eseményre
várakozáson felül sokan
ellátogattak,
melyet a Civil Kerekasztal tiszteletbeli és
jelenlegi elnökei, Six
Edit és Szabó Csaba
nyitottak meg, majd
Bárdy Péter Alpolgármester és Pataki
Pál, a Gödöllő Városi

Nyugdíjasok Egyesületének elnöke méltatták köszöntőjükkel

az édesanyák szerepét, jelentőségét. Az ünnepséget a Gödöllői
Gubancolók Színjátszócsoport
diákjainak színvonalas, szívhez szóló műsora tet te
emlékezetessé Kovács Éva drámatanáruk vezetésével,
a Magyar Rákellenes Liga Gödöllői
Alapszervezete pe-

dig virággal lepte meg az ellátogató édesanyákat. A Világbéke Gongját ez alkalommal
az Általános Nyugdíjas Klubot
képviselve, elnökük, Kovács
Ferencné szólaltatta meg, elismerésül a városért és a civilekért végzett sokrétű önkéntes
munkájukért, a közösségépítésben való kiemelkedő tevékenységükért. Csak remélni tudjuk,
hogy jövőre folytatódhat a hagyomány és ismét megrendezhetjük az Édesanyák tiszteletére ezt a szívet melengető, kedves
ünnepséget.
Kecskés Judit, civil referens
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II. Hagyományteremtő
Piknik Kosaras Erdőfürdő
Családi(as) Szombat
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Két év várakozás után
újra Nemzetközi
Vacsora a MATÉn
Április első hetében lázas készülődés kezdődött a Magyar Agrárés Élettudományi Egyetem kollégiumaiban mind az öt kampuszon:
Budán, Kaposváron, a keszthelyi Georgikonon, a gyöngyösi
Károly Róbert Campuson, és a gödöllői Szent István Campuson.

A Magyar Rákellenes Liga Gödöllő Alapszervezet „ADD TOVÁBB A MOSOLYODAT” közösségének II.
Hagyományteremtő Piknik Kosaras Erdőfürdő Családi(as) Szombat programja a Valkói
erdő Szabadidőparkjában a Lelkisegély Szolgálatok Világnapja alkalmából 2022. május 14.
9:15   Be-, fel- és ráhangolódó közös erdei
torna (Zsemberovszky Csilla)
9:30   Erdei séta (Juhász Ágnes)
10:00   Erdőfürdő (Valkó Zsuzsa)
10:30   Erdei torna gyerekeknek
(Hegyi Adrienn)
11:00   Szenior Jóga (Halász Levente)
11:00   Az erdő csendje segít, mert egy jó
szónak ereje van. Lelkisegély szolgálatunk vezetője vár szeretettel (Joó
Éva)
11:30   Erdőfürdő (Valkó Zsuzsi)
12:00   Erdei meditáció (Mezei Klári)
12:00   Nagyi! Tanulj Velem Játszani!
(Vajek Andrea és Mandevillené Gizike)
12:30   Szenior Jóga (Halász Levente)
13:00   Erdőfürdő (Valkó Zsuzsi)
13:00   Gyógytorna (Hegyi Adrienn)
13:30   Erdei meditáció (Mezei Klári)
14:00   Erdei dallamtisztítás
(Benedek Krisztina)
15:00   Zárókép
A nap folyamán bemutatkozik a Nagyi – Unoka Program.
Unoka program „generációk összekapcsolása” (Kovács Zsófi).
Szeretettel várjuk a kicsiket és nagyokat erre
a SZABADban eltöltött felrissülős családi szombatra a Valkói erdőben lévő Szabadidő Parkba.
Megközelítés:
Autóval: Gödöllő felől 9 km, Valkói úton
Busszal: ERDÉSZET megálló
A területen focipálya, játszótér, tanösvény és
bográcsfőző hely is van!

A

Covid-időszakban szinte
minden közösségi program ellehetetlenült, így
különösen nagy lelkesedés és
várakozás előzte meg április 7-ét,
amikor végre újra megrendezésre kerülhetett a nagy múltra
visszatekintő, évről évre egyre
többek által látogatott Nemzetközi Vacsora.
A 200 fős rendezvényen közel 20 ország séfjei mérték ös�sze tudásukat és bűvölték el a 9
fős zsűri tagjait több, mint 40
féle kóstolnivalóval, melyeket 5
kategóriában neveztek a nemzetközi hallgatók kulináris versenyén. Saját termékeivel, csomagolástechnikai kiállítással
bemutatkozott a MATE Budai Campusának Élelmiszertudományi és Technológiai Intézete is. A magyar házigazdák asztalának kínálata nem vett részt a versenyen,
bár nagy sikert aratott. Míg a zsűri értékelte a fogásokat figyelembe véve az ételek és italok megjelenését, színét, állagát,
illatát, ízét, azok intenzitását, karakterességét, minőségét, kulturális élményben is
része volt az esemény résztvevőinek.
A kistarcsai Pannónia Néptáncegyüttes
fürge lábú táncosai szolgáltatták a nyitó
táncokat, ízelítőt adva a világ minden tájáról idesereglő hallgatónak a magyar népi
kultúra zenei és táncvilágából. A hallgatók közül többen maguk is készültek tánccal, énekkel, zenével a vacsorára. A laoszi
hallgatók táncukkal színesítették a programot, a Laoszi-Magyar Baráti Társaság
képviselőinek támogatását is közvetítve. A
bangladesi és perui hallgatók gitárral kísért
énekükkel örvendeztették meg hallgatóságukat, a Károly Róbert Campuson tanuló angolai hallgató szólót énekelt. Láthat-

tunk indiai táncokat
és magyar versenytáncosok tolmácsolásában angol keringőt, quickstep-et is.
Egy lelkes dél-afrikai mentor, társastánc-tanári múltjából ihletet merítve búr táncot tanított a
résztvevőknek.
Az idő repült, a zsűri eredményt hirdetett.
A Legjobb Előétel kategóriában India képviselői arattak győzelmet. A Legjobb Főétel
Jordániáé, a Legjobb Ital Montenegróé lett. A
Legjobb Levest a MATE önkéntes nemzetközi hallgatói által üzemelt biokertjének (SZIA
Agroecological Garden) képviselői főzték, a
Legjobb Desszert kategóriában Brazília jeleskedett. A közönségdíjat Banglades lelkes
csapattagjai vehették át.
A MATE Médiaközpontjának támogatásával létrejött videó, Balázs Viktor munkája, megtekinthető az alábbi linken:
https://youtu.be/Hsjh-4QtNFY
Talláromné Czingili Judit
MATE – Nemzetközi Hallgatói Ügyek
Központ, nemzetközi referens

Bővebben, több fotóval

www.szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon.
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Líceumi Napok
Április 20-22. között zajlott
az iskolánkban már többéves
múltra visszatekintő, a diákok
és tanárok között egyaránt
nagy népszerűségnek örvendő
Líceumi Napok programsorozat.

E

zeken a napokon változatos szakmai
és művészeti eseményekkel dúsítjuk
a tanítást, jellemzően délutáni vagy
akár estébe nyúló
alkalmakra g y űlünk össze.
A Líceumi Napok
programjainak sorát idén dr. Halász
Levente Marokkóról szóló előadása nyitotta meg. A
szerda délutáni beszélgetés során megtudhattuk, hogy az ország nagy városait egy-egy színnel jellemezhetjük: Rabat a kék város, híres az azúrkékre festett
épületekről, Casablanca az európai jellegű város, színe a fehér, míg Fezt a zöld,
Marrakesht pedig a téglavörös szín jellemzi. Most már azt is tudjuk, hogy itt található a Föld legnagyobb mecsetje, amit
II. Hasszán építtetett az Atlanti-óceán

szigetén, és 40 ezer embert tud befogadni, míg további 60 ezer hívő kintről tudja hallgatni az imámot.
Csütörtök délután Boldizsár Ildikó mesekutató, író, szerkesztő, meseterapeuta
tartott rendhagyó irodalomórát, mely több,
mint ötven diákunk és számos kollégánk
részvételével zajlott. Az irányított beszélgetés egy órájában vendégünk kibontotta
a hallgatóság számára a felnőtté válást segítő népmesék legfontosabb motívumait, beszélt a
saját és családja életét nagyban
meghatározó mesékről, mesélés élményekről, majd az alkalom zárásaként az Anahakán
rózsáról szóló örmény népmesével kápráztatott el minket.
A pénteki nap hagyományosan a líceumi tehetségek napja,
diákokat és tanárokat állítunk
(szó szerint és átvitt értelemben is) reflektorfénybe a Gödöllői Művészetek Háza színpadán. Bátran állíthatjuk, az
idei év ebben a tekintetben is méltó folytatása a korábbiaknak, a produkciók tartalmi és műfaji sokszínűsége, valamint az
előadások minősége talán még meg is haladta az elmúlt évek színvonalát.

VÉGY egy könyvet,
TÉGY egy könyvet!
  A Volánbusz pályaudvaron felavatták a Rotary Club Gödöllői szervezetének „VÉGY egy könyvet, TÉGY egy
könyvet!” könyvespolcát. A kezdeményezés lényege, hogy bárki számára
elérhetővé tegye az olvasást. Az átadáson Orosz B. Erika, a Rotary Club
gödöllői szervezetének titkára mondott köszönetet a Volánbusz Zrt-nek,
amiért támogatták a kezdeményezést
és helyet biztosítottak a létesítménynek. A polcot fel is töltötték könyvekkel, bárki elvehet innen olvasnivalót,
és hozni is lehet, ha valaki úgy gondolja, szívesen továbbadná az otthon
már feleslegessé vált könyvet.

Bővebben

a www.szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon.

Versmondó nyugdíjasok
díjas Egyesület által kezdeményezett irodalmi találkozó nem
is igazán verseny, inkább azoknak a találkozója, akik kedvelik
a költészetet.
A rendezvény ez alkalommal
is lehetőséget adott arra, hogy
az ismert versek mellett rég elfeledett költők művei is elhangozzanak.
Ez alkalommal tizenöten álltak közönség elé, hogy megos�   Nagy sikerrel rendezték meg a már hagyo- szák kedvenc versüket a hallgatósággal.
A III. helyezett Kovács Ferencné, a II. Kolmányosnak számító nyugdíjas versmondó
versenyt a Civil Házban. A Gödöllői Nyug- lár Ferencné, az I. Pohlné Szili Erika lett.

Szenzáció Gödöllőn

A tesco mellett!
2022. Május 12-15-ig!
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Megnyílt a térség első
közösségi irodája!
Gödöllőn, a Széchenyi utcában nyitott
meg egy lendületes és nyugodt közösségi
munkatér GDL Office néven. Unger Gergő
társalapítót lapunk munkatársa kérdezte.

M

eg kell, hogy kérdezzem az elején: mi
az, hogy közösségi

iroda?
– A 2000-es években kezdett
elterjedni a coworking (közösségi irodázás) világszerte. Alapvetően egy olyan munkahelyet
hívunk így, ahol több ember egy
időben, de egymástól függetlenül dolgozhatnak. Ez tulajdonképpen egy nagyon költséghatékony módja az irodabérlésnek.
A nálunk dolgozók jellemzően
egyéni vállalkozók, szabadúszók
vagy olyan nagyvállalati dolgozók, akik a home office-t cserélnék le alkalmanként egy profi
munkakörnyezetre és hús-vér
munkatársakra.

– Hogy kell elképzelni nálatok egy munkanapot?
– Reggel 8-kor nyitunk munkanapokon. A legtöbb vendégünk 8 és 9 között ér ide miután
letette a gyerekeket az iskolában/óvodában. Van 8 munkaál-

dal nyomtatás benne van a napijegyed árában. Aztán ihatsz
végtelen mennyiségű finom kávét. Aztán a közösségi iroda lényege: van kihez szólnod és nem
csak a munkáddal kapcsolatban.
lomásunk, ezek egyikébe tudsz Általában több ember dolgozik
beülni a saját laptopoddal. Rá- a GDL-ben ami lehetőséget ad
kapcsolódsz a villámgyors ne- arra, hogy szakmai kapcsolatünkre, ha kell rádughatsz a gé- tokat építs, vagy a munkádhoz
pedre egy extra monitort. Kérsz partnert találj.
egy kávét/gyümölcsöt az aktuális recepciósunktól és indul- – Amikor nálatok jártam
hat is a munkanap! Ha sokat több helyiséget is láttam,
telefonálsz a munkádban, ak- mesélnél ezekről?
– Igen, a közösségi téren kíkor van több szobánk is, ahova el tudsz vonulni, hogy ne za- vül – ahol a 8 munkaállomás
varj másokat (és ők sem téged). elhelyezkedik – van egy 5 fős
Ezek mind benne vannak a na- tárgyalónk ami webkonferen
pijegyeink árában. Amit fontos ciák lebonyolítására is alkalmas.
még tudni, hogy biztosan csak Aztán mellette van egy podcast
akkor tudunk Neked munkaállomást biztosítani, ha legalább
12 órával előbb regisztráltál a
www.gdloffice.hu honlapunkon.

– Ez jól hangzik, de mivel kap többet az ember a
home officehoz képest Nálatok?
– Vegyük sorba; vannak profi
eszközeink videokonferenciákhoz. Mikrofonok, headsetek és
fejhallgatók. Nálunk napi 50 ol-

Támogasson minket
adója 1 %-ával!
  A Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány a
századeleji szecessziós Gödöllői Művésztelep alapítója, Körösfői-Kriesch Aladár festő- és iparművész
szellemi és művészeti örökségének ápolását, az általa képviselt értékek megőrzését szolgálja.
Kérjük, hogy jövedelemadója 1 %-ának felajánlásával támogassa céljainkat!
Adószámunk: 18677818-1-13
Felajánlását, támogatását köszönjük!

szobánk, ahol rádiós minőségben lehet podcastot, hanganyagot, narrációt felvenni. Van egy
tusoló, ha valaki bringával érkezne és hamarosan elkészül a
Siesta-szoba is, ahol pihenésképp Netflixezni, Xboxozni vagy
zenét hallgatni tudnak majd a
vendégeink elvonulni egy-egy
órára. Valamint van még egy
kiskonyhánk, ahol mikro, kávéfőző, evőeszköz, miegymás
található.
Napijegyeink és az összes többi szolgáltatásunk elérhető regisztráció után a www.gdloffice.
hu honlapon. Ráadásul a Kistérség olvasói egész májusban extra kedvezményre is jogosultak.
Ha a honlapon használják az
alábbi kuponkódot, úgy 30%al olcsóbban vásárolhatják meg
szolgáltatásainkat. Kuponkód:
gdlnyitas30
Bővebb info: https://
www.gdloffice.hu
www.facebook.com/
gdloffice 
(x)

Városismereti túra - Gödöllő
„…élet zengi be az iskolát”
2022. május 22. vasárnap

Nevezés 9-12 óráig, a cél 12-16 óráig lesz nyitva
Rajt - Cél: Gödöllő Főtér, Városi Múzeum
A túra útvonala kb. 10 km, gyalogosan,
akár babakocsival is teljesíthető
A túra minimális szintideje: 4 óra
A túra a Margita kupa része.
Ismerd meg Gödöllőt! Keress-kutass az utcákon!
Találd meg a válaszokat a kérdésekre!
A túrA különleges helyszínei: királyi kastély kertje,
Várkapitányi lak, egyetemi víztorony, a gödöllői iparművészeti Műhely és a Városi Múzeum állandó kiállítása is
belépődíj nélkül látogatható a túra résztvevőinek.
egyedül, és csapatban is lehet indulni:
Egyéni nevezési díj 1000 Ft,
csoportos és családi nevezés 3000 Ft

Fogyatékkal élők részére a részvétel ingyenes MÁK kártya bemutatásával
Díjazás: emléklap és hűtőmágnes
A túra által érintett helyek gps koordinátái letölthetők lesznek a túra
előtt az egyesület honlapján: http://www.margita344-2.hu
info.margita@gmail.com – Ujj Ágnes
„Margita 344,2” Turisztikai
és Sport Egyesület
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Szolgálat
három évtizede töretlenül

1992 májusa fontos dátum
lapunk és olvasóink számára.
Ekkor jelent meg a Gödöllői
Szolgálat első száma azzal
a céllal, hogy szolgálja az
itt élőket: házhoz vigye a
híreket, hiteles tájékoztatást
adjon a városban történő
eseményekről.

A

cél azóta sem változott. Számunkra óriási öröm, hogy bár
az elmúlt három évtizedben
sokat változott a világ, lapunkat ma
is várják az olvasók, még akkor is, ha
az online felületeken ma már percek
alatt hozzáférhető szinte minden információ.
Izgalmas kézbe venni az egykori
lapszámokat, hiszen a mai fiatalok
nem is értik, mit jelentett 1992-ben
a „telefonhelyzet”, vagy a kárpótlási tájékoztató.
Lapunk akkor is igyekezett minden korosztályt megszólítani. A
tanulmányi versenyek győztesei épp úgy helyet kaptak a
lapban, mint a helyi egyháAkinek kedve táAz elmúlt három évtized
zi közösségek. Már az első
mad nosztalgiázni,
alatt lapunk többször megszámokban is volt rejtvény,
a könyvtárban minami azóta is töretlen népújult, s nem csak terjedelden lapszám megszerűségnek is örvend.
mében bővült, hanem elértalálható.
Akinek esetleg ezek alapján
hetőségében is, sokan ma már
kedve támad egy kis nosztalgiaz interneten keresztül olvassák
híreinket.
ázásra, a Gödöllői Városi Könyvtár
Van, azonban, ami az elmúlt harminc
és Információs Központban a lap valaév alatt sem változott, amit az egykori femennyi példánya megtalálható.
Az első lapszám felelős szerkesztője lelős szerkesztő így fogalmazott meg: „A
Horváth Antal volt, mellette Ecker Ká- SZOLGÁLAT” című városi havilap célroly, Banos János, Kátai Géza plébános, ja a nevében rejlik, közvetlenül szolgálni
Vass Károlyné, dr. Magyari István és Gödöllő városát, lakóit hírrel, tájékoztaGémesi Zoltán írásait olvashatták. Ők tással, hasznos tudnivalóval, közvetlenül
tájékoztattak a sport eredményekről, a pedig szellemiségével építeni, formálni az
városi fejlesztésekről, az aktuális pályá- annyi módon rombolt lelkületet.”
(k.j.)
zatokról.
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Csillagok fala gödöllő, 2022

Á
Az idei jelöltek:

prilis 30-ig lehetett javaslatot tenni, hogy
melyik gödöllői vagy
gödöllői származású művész
kéznyomata kerüljön fel a Művészetek Házában lévő Csillagok Falára.
A különleges falat 2020. szeptember 21-én, a Színházak Éjszakáján avatták fel, s az elsők
között városunk Kossuth-díjas
művészei, Oszvald Marika színművész, Pécsi Ildikó színművész
és Fodor László klarinétművész
kézlenyomata került fel rá.

Idén újabb három kézlenyomatot avatnak fel. A felhívás
első fordulójában a közönség
tehetett javaslatot a művészek személyére. A beérkezett
hat név a művészek fotójával május 4-től elérhető Gödöllő város Facebook-oldalán
(facebook.com/godollo), s elindult az újabb közönségszavazás.
A három legtöbb szavazatot
kapott művész kézlenyomata
kerül fel idén a Csillagok Falára.

Szavazás határideje: június 26.

Csuja László (rendező)
Mundruczó Kornél (filmrendező)

Veiszer Alinda

(újságíró, műsorvezető, szerkesztő)

Halász Árpád (állattréner)

Katona Szabó Erzsébet (textilművész)

Szekeres Erzsébet (népi iparművész)

További információk az online
szavazásról: Gödöllő város
Facebook-oldalán.
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Halász Judit
kapja a pécsi ildikó emlékdíjat
Május 21-én a Gödöllői Királyi Kastély dísz
termében adják át első alkalommal a Pécsi
Ildikó Emlékdíjat.

A

z elismerést a múlt évben L. Péterfi Csaba
és a Pécsi Ildikó Színtársulat hozta létre a 2020.
december 5-én elhunyt Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, Gödöllő díszpolgára
emlékének ápolására. A díjat
minden évben egy 70. életévét
betöltött színésznő kaphatja meg a közönség szavazatai
alapján.

Az első alkalommal beérkezett közel negyven javaslat közül hat színésznő került
a döntőbe: Béres Ilona, Fodor Zsóka, Galambos Erzsi,
Halász Judit, Molnár Piros-

ka és Pálos Zsuzsa személyére várták a közönség voksait.
A díj egy Pécsi Ildikó aláírásával ellátott üveg obeliszk, ami
mellé pénzdíj és oklevél is jár.
A több ezer szavazat alapján a
díjat első alkalommal Halász
Judit veheti át.
(k.j.)

évfordulós előadások

A Cavalettánál
Fergeteges vígjátékkal ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Cavaletta Művészeti Egyesület Ad Hoc színháza,
igaz, a koronavírus-járvány miatt két év csúszással. Május 28án újabb jubileumra készülnek,
a Cavaletta Női Kar megalakulásának 30. évfordulójára – ez
esetben egy év csúszással.
Három alkalommal léptek
színpadra az Ad Hoc Színház
szereplői Ray Cooney: Család
ellen nincs orvosság című darabjával. Az egyik előadásra mindenki meghívást kapott, aki valaha megfordult a művészeti csoportban.
A Cavaletta Női Kar koncertjén is több egykori tag csatlakozik a kórushoz.
Az est folyamán a Müncheni Ifjúsági Szimfonikus Zenekar, a Fürstenfeldbruck
Vegyeskar és a Turai Világi Nőikar lesz a gödöllői kórus vendége. Az esten
többek között Jenkins: Armed man című művét szólaltatják meg. A koszovói népirtásról szóló mű most különös hangsúlyt kap az Ukrajnában folyó
háború miatt.
(k.j.)
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Májusban
is Jazz Club
Nagysikerű koncerttel
ünnepelte 6. születés
napját a Jazz Club.
A rajongók örömére
májusban újabb
koncert várja majd
a műfaj kedvelőit.

A

z évfordulón a Smooth
Jazz Brothers lépett fel,
de a házigazda Csányi
István játékát is hallhatta a hálás közönség. A koncertsorozat
keretében május 17-én – kivételesen kedden – 20 órakor Ferenczi György és az 1-ső Pesti
Rackák adnak koncertet a Királyi Váróban.

A zenekar műsorában ös�szeolvad a magyar kultúra és
a rock’n’roll forradalom
szeretete. Így fér ös�sze egy kalotaszegi
hajnali Petőfi Sándor és Gérecz Attila verseivel éppúgy, mint Jimi
Hendrix zenéjé-

Smooth Jazz Brothers

vel. Alapvetően fúziós zenéjükben
fontos szerepet
tölt be a magyar népzene, a
rhytm&blues, a
funky, a reggae,
a hip-hop és a
groove elemek mellett. Rendkívül energikus produkciójuk
mosolya bearanyozza a velük töltött tartalmas, információban és humorban
gazdag estét.
Jegyek 4000 forintos áron vásárol-

hatók a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban,
és a Királyi Váróban.
A műsorukban elhangzó Petőfi-dalok lényegét talán Lackfi
János költő fogalmazta meg
a legpontosabban: „A Petőfiipar évtizedek óta szállítja a
lakodalmassá szelídített nótákat. Most viszont hála Ferenczi Györgynek és társainak, itt
dübörög az igazi, az irgalmatlan, a megalkuvást nem ismerő, bluesos-rockos, kőkemény
Sándor. Magyartanárok, magyarok, tanárok és nem tanárok, figyelem!”
CM, fotó: Lajtos István

Formába öntött irodalom
  A Levendula Galériára
gyakran mondják, hogy
különleges találkozóhelye
a művészeteknek. Ennek
ékes bizonyíték a most
látható kiállítás, ahol az
irodalom és a képzőművészet ad egymásnak randevút.
Varga Zoltán Zsolt alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők, egyfajta irodalmi arcképcsarnokként. A
művész születésnapi kiállítására a magyar irodalom nagyjainak portréit mintázta meg. Többek

között József Attila, Márai Sánd o r, W e ö r e s
Sándor, Pilinszky János fogadja a betérőket.
A költőkhöz versek is tartoznak,
ez alkalommal
a zonban nem
saját soraik, hanem más szerzőknek a szobrok által ihletett
gondolati olvashatók a kiállításhoz
megjelent kiadványban. Varga Zoltán Zsolt szobrai
mellett a falakon
Már vány Miklós képei teszik
még izgalmasabbá a bemutatott anyagot.
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Új kincsek
a múzeumban

könyvesbolt

ajánlója
A pofon után

(folytatás az 1. oldalról)

  Nem ez az első alkalom, hogy Leo
Belmonte örökösei műalkotást adományoznak Gödöllőnek. Korábban az „Attila-kárpitot” is a múzeumunk kapta meg tőlük. Most Biarritzból és Toulouse-ból majd
kétéves egyeztetés és engedélyeztetés után
tértek haza a tárgyak. A szállításban a Párizsi Magyar Intézet vállalt jelentős szerepet,
amiért külön köszönet illeti őket – mondta
Kerényiné Bakonyi Eszter, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója.
(ny.f.)

Zöld

múzeum

    Zöld minősítést kapott a Gödöllői Városi Múzeum. Az intézmény évek óta nagy hangsúlyt
helyez a környezettudatosságra mind a működésben, mind
például a múzeumpedagógiai foglalkozások során. Ez utóbbi esetében például a használt műanyag flakonokat, papírokat igyekeznek
sok esetben felhasználni. Az intézmény
igyekszik a papírfogyasztást is csökkenteni, egyre inkább a digitális kommuni-

kációt helyezi előtérbe. Kevesen
gondolnák, de a környezettudatosság megjelenik a kiállításokon is, ezek során sok anyagot
újrahasznosítanak.
A környezetvédelem lesz a tematikája a május 18-án, a Múzeumok Világnapjához kapcsolódóan
meghirdetett aluljáró festésnek is, amikor
a gödöllői iskolások keze nyomán új alkotások kerülnek a Szabadság teret az Alsóparkkal összekötő aluljáró falára.  (BDZ)

meghívó könyvbemutatóra
A Gödöllői Városi Múzeum és a Tem
pevölgy Kiadó szeretettel hív minen
érdeklődőt a 2022. május 25-én, 17
órakor kezdődő könyvbemutatójára,
a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ épületébe. (Gödöllő,
Dózsa György út 8.)
A kiadó bemutatja Révész Emese:
„Mentés másként – Könyvillusztráció
tegnapról mára” című könyvét és a Gödöllői Városi Múzeum gondozásában
megjelent: „Nagy Sándor 150, A múzeum szervezésében Gödöllőn 2019.
november 22-én rendezett emlékkonferencia anyaga” című kötetét.

Bagoly

A megjelenteket Kerényiné Bakonyi Eszter múzeumigazgató és Mészáros Márton irodalomtörténész, a
Tempevölgy kiadó szerkesztője köszönti. A könyveket Prékopa Ágnes művészettörténész mutatja be.
j

   Minden csak hozzáállás kérdése. Ha az
élet citrommal
kínál, csinálj
belőle limonádét! Legalábbis ezt szokták
mondani. És
vannak, akiknek ez sikerül!
Mindenkinek az
életében vannak olyan helyzetek, amikor
fenekestől felfordul vele a világ, úgy érzi, meg nem érdemelt, kegyetlenül nagy pofont kapott. Aki ilyenkor képes a
citromra úgy nézni, mint a leendő pohár hűsítő limonádéra, az hamarabb talpra áll.
Virgin Grimaldi hősei is megkapják a maguk pofonját az élettől. Lili világa akkor omlik össze, amikor világra hozza koraszülött
kislányát, Élise pedig akkor érzi úgy, hogy
lába alól kicsúszik a talaj, amikor gyermekei
kirepülnek, ő pedig elvált asszonyként magára marad.
Lili minden percét kitölti a rettegés, mi
lesz, ha csepp lánya nem marad életben,
vagy nem lesz egészséges? Mennyi időnek
kell eltelnie, hogy megnyugodjon és bízni
kezdjen, hogy van tovább, lesz jövő?
Az anyák életét sokszor kitöltik a gyerekek, így csak akkor veszik észre, mennyire
őket helyezték a középpontba, amikor elköltöznek otthonról. Így van ezzel Élise is, akire hirtelen szakad rá a magány. Új feladatot
kap: Ismét meg kell találnia önmagát, társaságba, kikapcsolódni járni, nyitni mások
felé.
Vajon sikerül-e?
A több szálon futó, sokszor szívbemarkoló, máskor pedig kacagtató történet az emberi élet sokszor fájdalmas időszakaiba enged bepillantást, mégis reményt adva az
olvasónak: Igenis ott a cukor a citrom mellett, csak egy kicsit keresni kell!
(Virginie Grimaldi:
Ha az élet citommal kínál…)
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szelíd
Tökéletes testben
törékeny lélek
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A Városi
MozibAn

2022. május 16.
18 óra

A 46. Clevelandi Nemzetközi
Filmfesztiválon nyert díjat Nemes Anna
és Csuja László testépítős drámája.
A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Szelíd főhőse
Edina egy női testépítő, aki együtt él edzőjével, Ádámmal.
Hogy megnyerjék a világbajnokságot, Edinának komoly
áldozatot kell hoznia. Eközben különös kapcsolatba kerül
egy titokzatos férfival. A találkozás viszont mindent megváltoztat, amiben a nő addig hitt. Bár az
alkotók fikciós szerelmi háromszög történetet vittek vászonra, de ahhoz már
forgatókönyv megírásakor, a figurák
kitalálása során sok inspirációt
merítettek a testépítők világából és
a két főszereplőjük életének valós,
korábbi tapasztalataiból.

A film ingyenesen megtekinthető, de előzetes
regisztráció szükséges a gdllokalpatriotaklub
@gmail.com e-mai címen. Az ingyen biztosított jegyek korlátozott számban érhetőek el.
A filmvetítés után beszélgetés az alkotóval.
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Új üzemeltetőt kapott

lálható. Az ezekhez
kapcsolódó üzemeletetési feladatokat
eddig az intézményt
kezelő Pilisi Parkerdő Zrt. látta el.
Május elsejétől az
arborétumot – új nevén az Arbo Parkot
– a parkerdő által
létrehozott Erdők a
Közjóért Alapítvány
működteti.
A Pilisi Parkerdő 2020-ban újította meg az Erdők a Közjóért Alapítványt,
amelynek legfontosabb feladata egyfajta
tudományos és társadalmi együttműködés kialakítása és fenntartása. Ennek az
együttműködésnek a középpontjában az
erdők – elsősorban a budapesti és Budapest környéki erdők – állnak a maguk szociális, ökológiai és klímavédelmi funkcióikkal. Működésének alapja az a felismerés,
hogy az egészséges erdei ökoszisztéma és
annak szolgáltatásai pozitív hatással vannak a társadalomra. Az alapítvány küldetése,
hogy olyan kezdeményezéseket támogasson,
amelyek a természet, és az emberi környezet védelmét, a környezeti kultúra fejlesztését, a természeti erőforrásaink gazdagítását,
a biodiverzitást, valamint a klímavédelmet
szolgálják a közjó érdekében. parkerdo.hu

a Gödöllői Erdészeti Arborétum
Május elsejével az idén 120 éves Gödöllői Erdészeti Arborétum, a
természetben megtalálható hazai fafajok és a nemesített erdészeti
fajták egyik legfontosabb génbankjának és vizsgálati helyének
üzemeltetésével a Pilisi Parkerdő Zrt. az Erdők a Közjóért Alapítványt
bízta meg. Az alapítványt a Parkerdő hozta létre, hogy támogassa
az erdők felértékelődött társadalmi szerepének bemutatását.

A

nagy múltra visszatekintő arborétum telepítését még 1902-ben kezdték meg. Eredeti célja a hazánkban
nem erdőalkotó fafajok – elsősorban a talajmegkötő fenyőfélék – honosítása volt,
azonban 1960-ban az Erdészeti
Tudományos Intézet új tudományos programot indított a területen. Kifejezetten er-

dészeti-tudományos célú növénygyűjtemény
jött létre, melynek különlegessége, hogy a
fajokat nem izoláltan találjuk meg – mint
más arborétumokban –, hanem a velük kialakult társulásokban, természetes környezetükben.
A kutatásokra ma is aktívan használt területen százötvennél is több erdőtípus ta-

Ismét visszatért a bagi
fekete gólya a Pilisi Parkerdőbe
   A fekete gólya egyik ritka madárfajunk –
fehér rokonánál sokkal kényesebb a megfelelő élőhelyre és táplálékra, valamint
környezetének természetességi állapotára. Magyarországon éppen ezért sokkal
kevésbé elterjedt, és így kifejezetten nagy
jelentősége van, ha megtelepszik egy-egy
helyen, és még nagyobb, ha vissza is tér.
Most a Budapest környéki állami erdőket kezelő Pilis Parkerdő területén, Gödöllő közelében, Bag mellett figyeltek meg
visszatérő fekete gólyát. A Föld
napja környékén különös jelentősége van ennek: azt jelzi, hogy
a Parkerdő kezelésében lévő erdők természetessége a megfelelő erdőművelési rendszerek-

kel kezelve nemcsak fenntartható, hanem
hosszútávon javítható is.
A vizes élőhelyek környéki erdőket kedvelő fekete gólyát indikátor fajnak is nevezhetjük. Megjelenése és visszatérése egy területen azt mutatja, hogy az adott élőhely
természetességi állapota magasabb szintre
emelkedett. Pontosan ez történt az utóbbi

időben a Pilisi Parkerdő Valkói Erdészetének kezelésében álló Bag környéki mocsaras
részen. Ide már két évvel ezelőtt visszatért
a fekete gólya, és az élőhely stabilitását jelzi, hogy Panyor Diána kerületvezető erdész
március végén ismét itt fotózott ilyen madarat. Mindez látványosan bizonyítja, hogy a
faj itt megtalálta az életfeltételeinek hosszú
távú biztosításához szükséges környezetet.
A Parkerdő területén egyre gyakoribbak
az ilyen megfigyelések. Pár évvel ezelőtt két
pár is költött egy Pilismarót melletti erdőterületen. De a társaság élőhelyfejlesztési
programjának köszönhetően egyre több
olyan vizes élőhelyet állítanak helyre, amely
ideális terület lehet a fekete gólya számára. E program sikerét jelzi a Bag melletti
madármegfigyelés. (forrás: parkerdo.hu)
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A gödöllői kertek

dicsérete

Akik olvassák ezt a rovatot bizonyára tudják, vagyok olyan
szerencsés, hogy a munkám, a hobbim és a szenvedélyem is.
Így bármerre járok, nyitott szemmel járok, hiszen az ember
mindig tanul, mindig láthat érdekes dolgokat, amivel fejlődhet.

G

ödöllőn járni-kelni, egyik kertből, a
másikba menni azért nagy élmény
nekem, mert ha ki is hívnak, mert
baj van esetleg egy-egy növénnyel vagy át
szeretnék építeni, mindig olyan helyekre
mehetek be, ahol a tulajdonosok ápolják
a kertet, foglalkoznak vele. Rengeteg levelet kapok, ahol érdeklődnek vegyszerekről,
fogásokról, trükkökről, amit a kertben bevethetnek és ez bizony jó érzés.
Jó látni, hogy Gödöllőn, még a társasházak vagy lakótelepek épületei között is rengeteg helyen csodaszép virágoskertek díszítik a a néha borongós napokat. Színt, fényt
visznek a bejáratokhoz és máris másképp
lép be az ember az
épületbe.
Nagyon sok fiatal családnál járok,
akik apró kertjeiket
szeretnék minél aktívabban és praktikusan k ialak ítani és nagyon sokan
haszonnövényekkel
is próbálkoznak.
Nagy öröm, hogy
igen nagy sikerrel teszik mindezt!
Ez a város szerencsés, hiszen hatalmas parkokkal, gyönyörű növényekkel

teli városközponttal rendelkezik, ahonnan, ha nem is tudatosan, de mindenképpen ihletet merítenek az itt lakók. Nagyon
sokan a köztereinken lévő növények, virágok után érdeklődnek, fotókat küldenek, segítsek azonosítani egy-egy növényt, ajánljak kertészetet ahonnan be tudják szerezni
a kertjükbe is.
A lakótelepeken járva gondozott cserjéket, fákat láthat az ember, melyekhez nagyon sokszor bizony az ott lakók keze munkája fűződik, magamban csendesen pedig
az én csodálatom.
A koronavírus járvány, ha másra nem is,
de arra mindenképpen jó volt hogy a sok
otthonlét miatt rengetegen elkezdtek kerteket művelni, szemléletet váltani és csodálatos környezetet kialakítani. Mert ez sikerült, akárhonnan is nézzük és én bizony
nézem, nap, mint nap!
Elkezdtek bátrabban színeket használni,
növényekkel kísérletezni és megismerkedni a környezetükkel.
Sok háztulajdonos már nagyobb hangsúlyt fektet az előkertjére is, hiszen az utcáról az arra sétálók tekintete befelé irányul
és az elismerő szavak bizony
mindenkinek jól esnek.
Én kívánom és bízom benne, hogy megmarad ez a lelkesedés a gödöllőiekben, mert a
fejlődés, változás szemmel látható. Higgyék el, az én legnagyobb örömömre.
Ha hibáznak, ne adják fel, én
se szoktam, majd kijavítják! És
ami nagyon fontos, ne legyenek
türelmetlenek! Rengeteg időnk
és lehetőségünk van, hiszen a
kert élő dolog, állandóan munkát, örömet fog adni.
Jó kertészkedést kívánok:
Bujtás Anikó
www.bujtakert.hu
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Fogadj örökbe
a Gödöllői Gyepmesteri Telepről!
Lurkó
   7 hónapos közepes méretű
kan. Ivartalanítási kötelezettséggel fogadható örökbe!

Bundi
   3 év körüli, ivartalanított kan. Szépen
sétál, de csak
egyedüli kutyának ajánljuk.

Loki
   2 év körüli ivartalanított kan.
Minden kutyával
elvan, de csak
benti tartásra vihető! Pórázon
szépen sétál.

Tivadar
    5 éves ivaros
kan. Nagyon
barátságos kutyus. Kinti-benti tartásra vihető!

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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Vigyázzunk
a sünikre az utakon!

Ne hagyd,
hogy bántsák!

Bűncselekmény!
  Az elmúlt időszakban ismét elszaporodtak a cicák ellen elkövetett támadások. A négylábú kedvenceket
persze lehet szeretni, vagy nem szeretni, senkinek sincs joga bántani, elpusztítani őket. Az ellenük elkövetett
támadások is bűncselekménynek
számítanak, ami akár öt év börtönt
is vonhat maga után.
Az állatkínzók megfékezéséhez elengedhetetlen azonban, hogy ilyen
esetek nyilvánosságra kerüljenek,
valamint megtörténjen a rendőrségi
feljelenés.
A Bárka Cicamentő Alapítvány most
meg is tette ezt a lépést, miután valaki fejbe lőtte Józsit, az Egyesített
Szociális Intézmény egyik cicáját. A
kedves, „nagydumás” fekete cica évek
óta megszépíti az otthonban élő idősek mindennapjait, örömmel simogatják, szeretgetik őt a lakók.
Az intézményben a macskákat évek
óta a Bárka Cicamentő Alapítvány
gondozza, akik azonnal orvoshoz
vitték, a csodával határos módon
életben maradt cicát, és megtették
a rendőrségi feljelentést is.
Mint kiderült az elmúlt időszakban
a környéken már történtek hasonló
bűncselekmények.
Megelőzésüknek egyetlen módja,
ha a kisállatok gazdái nem veszik
őket félvállról és a rendőrséghez fordulnak. A feljelentést egyébként már
online is meg lehet tenni!

   A kora nyári időszakban rengeteg sünit Az Orpheus Állatvédő
gázolnak el az autók, de talán egy kis odaEgyesület tanácsai:
figyeléssel megelőzhetjük a bajt... A sünik
éjszaka vadásznak, és élelem után ku  •  Megfelelő sebesség választással a legtatva gyakran tévednek az utakra,
több gázolás elkerülhető lehetne.
és mivel, ha megijednek (pl.: a kö  •  Ha vezetés közben az úttesten sünit lázeledő autó fényétől, hangjától)
tunk, úgy körültekintően álljunk le és a
összegömbölyödnek, így nagy
forgalom által használt területről teeséllyel végzetes lesz számukgyük az út szélére a sünt!
ra a találkozás egy autóval.
  •  Ne vigyük túl messzire, mert
Figyeljünk oda a kisebelőfordulhat, hogy megmentett állat épp a kicsinyeinek
bekre is!
kutatja botorkálás közben
az élelmet, ebben az esetben a kicsinyei is valahol a
közelben lehetnek!
  •  A legtöbb természetben élő
sün erősen bolhás, tüskéi
szúrnak, gépjárműbe tenni,
hazavinni nem javasolt.
  •  A süni úttestről történő leemeléshez használjunk újságpapírt, rongyot.

Fülemülék éjszakája
vaszán Fülemülék éjszakája
programokkal várja az érdeklődőket.
A fülemüle a világ egyik legszebb énekhangú madara. További különlegessége, hogy a
hímek nem csak napközben,
de a költési időszak első felében egész éjszaka énekelnek,
s mivel ez a sűrű bokrosokban költő, jellegtelen, olajbarna színű, vöröses farkú madár
a belvárosokban is megtelepszik, rengeteg ember találkozhat velük.
A Magyar Madártani és Ter   Az elkövetkező hetek kora esti és éj- mészetvédelmi Egyesület honlapján foszakai óráiban hangzik fel országszerte a lyamatosan frissíti azoknak a helyszíneknek a listáját, ahol
világ egyik legszebb
az érdeklődők behangú madarának,
kapcsolódhatnak a
a fülemülének az
Fülemülék éjszakáéneke. Ha l lga sja programjaiba.
sa meg Ön is! Az
MME minden ta(Forrás : MME)
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Elkezdődött
a szabadtéri idény
Április 23-án és 24-én is versenyeztek
a MATE-GEAC atlétái. Szombaton a
gyaloglóké volt a főszerep, míg a vasárnapi nap az ügyes
ségi számokról és a Kölyökből Atléta programról szólt.

Atlétika

A

szlovákiai Dudincében (Gyűgy) 41.
alkalommal rendeztek nemzetközi
gyaloglóversenyt. A felnőtt mezőnyben több mint 25 ország sportolója indult (Pl.
Kína, Mexikó, Kolumbia, Olaszország, Spanyolország), köztük a Tokiói Olimpia 20 kmes bajnoka is. Ez egyben a Magyar Felnőtt
Országos Bajnokság is volt 35 kilométeren.
Ennek a versenynek a keretében rendeztek a
fiatalabb évfolyamoknak is különböző távú
megmérettetést. Ezen sikeresen szerepeltek
a MATE-GEAC ifjú lány gyaloglói.
A 14 évnél fiatalabbak 1 km-es versenyében Vancsó Enikő első, Szentgáli-Varga
Villő harmadik helyezést ért el. Az U16-os
3 km-en Vancsó Noémi új egyéni csúccsal
(17:29) a negyedik helyen ért célba. A 18 év
alattiak 5 km-es távján Halászy Tamara kilencedik lett, nem sokkal elmaradva egyéni csúcsától, Lesták Veronika 11.
helyezést ért el. Edző: Gadanecz
György
A Dr. Vanyek Béla Emlékversenyt a Kölyökből Atléta program aktuális fordulója nyitotta.
Az U10-es korosztály számára
40 m sprint váltó, „Béka csapat”
helyből távolugrás, ugrókötél hajtás, kislabdahajítás, és tartós futás (600 méter) volt a megmérettetés. A MATE-GEAC csapatát

képviselte Nikolényi Titusz István, Farkas
Jár Dávid, Gelle Sára, Buzás Borbála, Konc
Máté, Konc Petra, Molnár Botond, Németh
Adél és Brezovszky Dalma, akik mind sikeresen teljesítették a kihívást és éremmel a
nyakukban mehettek haza. Edzők: Kriszt
Katalin és Kovács Gábor Krisztián.
Ilyen boldogan térhettek haza az U12-es
atléták is: Füsti Zente Márk, Turányi Norbert Róbert, Tormay Márk, Zechmeiszter
Huba, Szűcs Luca, Pintér Zita Laura, Orosz
Nóra, Barabás Nagy Kincső, Csiki Zoltán
Ágoston, Péter Vince, Burghardt Dávid,
Dávid Zétény és Petrovics Betti Laura. Rájuk gát váltó, helyből váltottlábú ötösugrás,
kislabdahajítás, tartós futás (600 méter) és
8 x 50 méteres váltófutás várt, amit kivétel nélkül mindenki remekül végig csinált.
Edző: Szabó Diana.
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Ezek után az idősebbeké volt a főszerep, ahol gerelyhajításban és rúdugrásban szerepeltek a MATE-GEAC atlétái.
A napot az U14-es Krakóczki Bence nyitotta, aki aranyjelvényes szinttel zárta a napot gerelyhajításban. Új egyéni csúcsa 46,
34 méter, így nagy előnnyel meg is nyerte
a versenyt. Ugyanebben a korosztályban
első versenyén szerepelt Keul Zsombor, aki
a harmadik lett 33.47 méteres kísérletével.
Az U16-os fiúknál is született aranyjelvényes szint, Szabó Levente munkájának
köszönhetően. Levi 56.69 méterre hajította a gerelyt, új egyéni és első hely. Janocha
Donát is új egyéninek örülhetett, 43.32-vel
lett a negyedik. Menyhárt Olivér is csatlakozott az egyénit dobók sorába, 38.56 méterrel lett az ötödik. Eszenyi Marcell pedig
37.92-vel lett a hatodik helyezett.
Az U18-as fiúk a hatodiktól a kilencedik
helyig végeztek a versenyen. Grünwald Tamás (47.77), Fodor Péter (47.14), Mihályi
Nándor (42.24) és Buzás Attila (39.87) sorrendben.
Eszenyi Napsugár az abszolút versenyben
szerepelt a női gerelyhajításban, ahol pontosan 45 méteres kísérletével lett az első.
Edző: Máté Alpár
A rúdugrók is elkezdték a szabadtéri szezont. Lőrincz Milán tanítványai közül Bánovics József 5 méteres ugrással kezdte a kinti
idényt, amivel az abszolút versenyt is megnyerte. Mögötte végzett Kőszegváry Balázs
410 centis egyénivel. Harmadik
lett Vajda Gábor 380 centiméteres egyéni csúcs beállítással.
Az U18-as lányoknál Becsák
Dorina 3 méterrel végzett a negyedik helyen. Az U16-os hölgyeknél pedig Szekér Jácinta
260 centis egyéni csúcsával lett
a harmadik, Németh Lola szintén 260-al a negyedik, Nyári Virág pedig 250 centivel végzett az
ötödik helyen. Fotó/forrás: GEAC

Serdülő csapatunk az országos döntőben

Röplabda
  Békéscsabán biztosították be helyüket a Gödöllői Röplabda Club serdülő

lányai az ország legjobb hat együttese
közé. Az U17-esek fináléját május 13-15.
között rendezik, szintén Békéscsabán. A
sorsoláson eldőlt, hogy a GRC az „A” jelű
csoportban szerepel majd az UTE és a
VASAS mellett.
Eredmények, Szalayné Sebők Éva
U17 OSB I. osztály Középszakasz:
Gödöllői RC – BVSC-Zugló 3:0
(13, 15, 18)

Gödöllői RC – RÖAK Kaposvár 'A’
3:0 (9, 15, 15)
GRC: Bútor Anna – Cziráki Luca – Bosch
Emma – Fejes Dorottya – Gyebnár Fanni – Máthé-Barabássy Kata – Mikus Nina
– Nagy Zorka – Lukács Berta – Pásztor
Kata – Vas Vanda.
Vezetőedző: Wirnhardt Oszkár
Másodedző: Baliné Tompa Brigitta.
Forrás/fotó: GRC
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A Patrónus Házért játszunk
  A Rotary Club Gödöllő megrendezi az I. Országos Rotary Amatőr Asztalitenisz Kupát. Mindenkit
szeretettel várunk, 2022. május
28-án, 10 órától Gödöllőn, az
Asztalitenisz Csarnokban.
Bővebb információ, nevezés: 		
www.rotarygodollo.hu
Mandzákné Tarnavölgyi Judit:
06-30-455-1553
A nevezési díj: 5000 Ft/fő. (2-4
fős csapatok jelentkezését kérjük)
Reméljük, Önt is a versenyzők között köszönthetjük!
A versenyt TOMBOLA zárja!
Értékes nyeremények mellett a fődíj: 2 személyes, all inclusive utazás Egyiptomba!

A Rotary olyan világszervezet,
amelynek a célja az önzetlen segítés. Most sincs ez másképp!
Ez az esemény a gödöllői Patrónus Ház fogyatékkal élőknek épülő Élettér Központját támogatja.
Ha nem szeretne versenyezni,
de szívesen támogatná a Patrónus Házat, megteheti személyesen a csarnokban az esemény
napján, 10 órától, továbbá átutalással a Patrónus Ház számlára (OTP
11742049-21411113-00000000,
közleménybe írja be, hogy Rotary). Valamint tombola felajánlással is támogathatja az eseményt.
Bővebben a Patrónus Házról:
http://patronushaz.hu/new/

Családi sportnap
Domonyvölgyben
   Május 29-én, gyermeknapon kerül megrendezésre a 2.
MAPEI-EDURACE Családi Terepfutó Nap a domonyvölgyi Lázár Lovasparkban. Nagy Dénes,
a szervező EDUSPORT Sportegyesület elnöke mesélt nekünk
a rendezvényről.
A tavalyi év nagyon sikeres volt,
800-an vettek részt programjainkon (futóversenyek, sportágpróbák, családi nap), idén legalább 1200 emberre számítunk.
Az EDURACE nem egy egyszerű futóverseny. Egyrészt gondolunk a család minden tagjára. A
helyszín gyönyörű, biztonságos
és számos izgalmas programmal várjuk a kicsiket és nagyokat egyaránt. A legkisebbeket
arcfestéssel, csillámtetkóval,
kézműves foglalkozásokkal és
pónilovaglással lepjük meg. A
nagyobb gyerekek focizhatnak,
strandröplabdázhatnak, tollasozhatnak és még sorolhatnám,
bár szerintem idén a Golden

Muay Thai S.E. által bemutatott és kipróbálható thai box lesz
a sláger. Ezeken kívül sok egyéb
sportágat lehet majd kipróbálni.
A MAPEI-EDURACE Családi
terepfutó Napon a család minden tagjának készültünk versenyszámmal: 500 m óvodás,
1 km alsós, 3 km felsős, csapatés felnőtt egyéni, 6, 9 és 12 km
felnőtt egyéni futam közül lehet válogatni. A legkisebbek a
lóversenypályán és a lovaspark
területén belül, míg a nagyok jelölt és forgalomtól elzárt turistaúton futnak. Az én kedvenc versenyszámom egyébként a „Fuss
gyorsabban egy lónál”, amelynek
keretében egy 50 méteres pályán
kell legyőzni a lovaspark egyik
lovát és lovasát.
Bővebb információkért látogassatok el a weboldalunkra
(https://edusport.hu/2-mapeiedurace) vagy jelöljétek be
EDUSPORT nevű csoportunkat Facebookon!

XV. NÓGRÁD
NAGYDÍJ 2022
NEMZETKÖZI TÁJFUTÓVERSENY
Salgótarján körzetében zajlott le a 2022. évi
Ifjúsági Európa-bajnokság hivatalos tájékozódási
futóverseny előfutama és egyben kiemelt rangso
oló és válogató hétvégéje április 22-24. között.

A

három napos versenyen
több, mint nyolcszáz fős
mezőny indult és köszönhetően az eseményt követő Ifjúsági EB edzőtábornak, mintegy
18 országból érkeztek résztvevők.
Az első nap rövidtávú futamát Bátonyterenye, NagybátonyBányaváros városrészében rendezték, jellemzően lakótelepi
környezetben, ahol a versenyzőket néhol helyi szurkolótábor
buzdította a jobb teljesítményre.
A szombati középtávú és a vasárnapi hosszútávú versenyek a
2022. évi Ifjúsági Európa-bajnokság nyáron megrendezésre
kerülő terepén, Mátraszele térségében, változatos középhegységi területen zajlottak. A környéket az egykori bányászat felszíni
nyomai tarkítják. Az indulóknak
a jelentős szintkülönbségek mellett helyenként a felnőtt növényzettel és a felázott talajviszonyokkal is meg kellett küzdeniük.
A bátrabbak a nappali verseny után szombaton éjszakai
futamra is nevezhettek, melyet
Salgótarján-Tóstrand területén
szerveztek meg.
Kiss Kamilla, a Gödöllői
Kirchhofer József Sportegyesület sportolója kiemelt eredményt
ért el, a női E 18-as korcsoportban megszerezte a dobogó má-

sodik helyét és ezzel jó esélyekkel
indul a 2022. évi Ifjúsági Európa-bajnokság válogatott kerettagságáért.
További helyezések az ös�szetett eredmények alapján:
A tájékozódási futóversenyeken különböző technikai nehézségű pályákat jelölnek ki – akár
azonos korcsoporton belül is –
amelyeket A, B, C, D, és a nemzetközi futamokon „E” betűjelzéssel különböztetnek meg.
A legnehezebb pályát „A”, a legkönnyebbet „D” betűjelzés jelöli.
Lány 10 DK
4. Várszegi Gréta
Lány 14 E
12. Vajda Júlia
14. Balázs Emese
Lány 15-18 C
1.
Szabó Ágota
Lány 16 E
9. Balázs Eszter
25. Jávor Janka
Női 18 E
2. Kiss Kamilla
35. Gyurina Judit
Fiú 12 C
2. Vajda Márk
6. Foris Ádám
7. Gyurina Márton
11. Várszegi Zsombor
Fiú 14 C
1. Pintér Kornél
Fiú 14 E
10 Kiss Ágoston
14. Nagy Norbert
Fiú 16 E
9. Foris Máté
Férfi 20 E
16. Szabó Márton
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XIV. GÖDÖLLŐI MANÓ MARATON
2022. május 28 szombat, 9:20
Alsópark, Világfánál

9:45-kor csoportos gyülekező a központi bemelegítéshez.
2018 és fiatalabb
leány: 10:00 fiú: 10:07
2017-ban született leány: 10:15 fiú: 10:20
2016-ben született leány: 10:25 fiú: 10.30
2015-ban született leány: 10.35 fiú: 10.40

Szűcs Franciska
diákolimpia-bajnok
   2022. ápr i lis 30 -á n
Százhalombattán került megrendezésre a XVII. Ippon
Shobu Karate Országos Diákolimpia. A Magyar JKA Karate
Szövetség tagjaként a gödöllői
Saino Se nyolc, az Életforrás Se
egy karatésa a Gödöllői Hajós
Alfréd Általános Iskolát, két
tanuló a Gödöllői Török Ignác
Gimnáziumot képviselte a viadalon. Szücs Franciska a Gödöllői Hajós Alfréd Általános
Iskola tanulója diákolimpiai
bajnoki címmel, míg további
versenyzőink 4 ezüst, 2 bronz,
3 ötödik és 1 hetedik hellyel térhettek haza. A Magyar Karate
Szakszövetség kiemelt országos
döntőjében a különböző stílusszövetségek 39 egyesületének
több mint 260 karatésa 13 kategóriában mérte össze tudását, melyet joggal nevezhetünk
az év legrangosabb utánpótlás tradicionális karate versenyének. Következő hazai ver-

Karate

senyünk a 2022.05.21-én a
Magyar JKA Karate Szövetség Nyílt Nemzetközi Országos Bajnoksága lesz Budapesten. Edző: Ács Tibor

Eredményeink:
Szücs Franciska: Kata (formagyakorlat) 1. hely, Kumite
(küzdelem) 2 hely
Képes-Harjay Sára: Kata
(formagyakorlat) 3. hely, Kumite
(küzdelem) 3 hely
Karakó Vivien: /Életforrás
Se/ Kumite (küzdelem) 2 hely
Gerőfi Csanád: Kata (formagyakorlat) 2. hely, Kumite
(küzdelem) 5. hely
Orbán Bálint: Kumite (küzdelem) 2 hely, Kata (formagyakorlat) 5. hely
Ivaskó Domonkos: Kata
(formagyakorlat) 5. hely
Csjernyik Gréta: Kata (formagyakorlat) 7. hely
A csapat tagjai voltak: Orbán
Balázs, Koncz Bence, Barabás
Péter, Kuti Zsombor.

Minden résztvevő gyermek érem díjazásban részesül!
Ezenkívül folyamatosan ajándékokat sorsolunk ki!
Szeretettel várunk minden bölcsis és óvis gyermeket!
További információ:
e-mail: kirchhofer.se@gmail.com,
Tel: +36-20-439-5910,
www.kirchhofer-se.hu

Futókörök napja

2022

Időpont: 2022.
május 21. (szombat), 9:00-17:00
Nevezés: ingyenes, kizárólag a versenyek helyszínén,
8:00 órától 16:45
óráig
Időmérés: Valamennyi helyszínen kizárólag
rajtszámmal lehet csak részt
venni a versenyen
A rajtszám átvétele 1000 Ft
kaució ellenében történik, amelyet a rajtszám leadásakor vis�szakap a futó (150 db chippel
ellátott, gumírozott rajtszám

áll majd a futók rendelkezésére)
A rajtszámok segítségével tudják mérni az indulók idejét, illetve az általuk megtett távot is.
Egyénileg és városok, kerületek szintjén is mérik a teljesítményeket.

Kéri Veronika hatalmas csúcsa
   Április 29. és máFutás
jus 1-je között rendezték a XVI.
Ultrabalaton futóversenyt. A
versenyen egyéniben, illetve
csapatversenyben lehetett
indulni. Az egyéni távot
Kéri Veronika is teljesítette, ráadásul nem
is akárhogy, tavalyi
időeredményéből 4
óra 3 percet „faragott le”! A gödöllői sportolónak, 27

óra 1 perc alatt sikerült teljesítenie a 211 kilométeres távot.
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Beküldési határidő:

2022. május 18.
A Bagoly könyvesbolt
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Bokorné Kozma Julianna, Spányik Anna
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Kovács István, Pap Jázmin
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte: Andó Zétény
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Kiss Máté, Tóth Dénes
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Lederer Erzsébet, Striczki Ferencné
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!

Gyógyszertári ügyelet
Gödöllői közforgalmú
gyógyszertárak ügyeleti időszak:
hétköznap és szombaton: 20.00-22.00 óráig
vasárnap és ünnepnapokon: 8.00-22.00 óráig

2022. május 2-től 8-ig
Medicina Gyógyszertár
Dózsa György út 12., Tel.: 06-28/410-251
2022. május 9-től 15-ig
Alma Gyógyszertár
Dózsa György út 2., Tel.: 06-30/204-1365
2022. május 16-tól 22-ig
Ezüstkehely Gyógyszertár
Petőfi Sándor u. 1., Tel: 06-70/502-1901
0-24 órás gyógyszertári nyitvatartás:
Völgy Patika (OMV kút mögött)
2142 Kistarcsa, Szabadság út 56. Tel.: 06-28/999-615
Gyógyszertári éjszakai ügyelet
Budapesten 20.00-tól 08.00 óráig:
Örs Vezér Gyógyszertár – Budapest,
Örs Vezér tere 23., Tel: 06-1/221-3861, vagy 06-1/422-0382
Teréz Gyógyszertár – 1067. Budapest, Teréz krt. 41.
(Teréz krt. – Szondi utca sarok)
Tel: 06-1/475-0295, vagy 06-1/311-4439

FELHÍVÁS
költségvetési ügyintézői
munkakör betöltésére
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal Költségvetési
Irodájára ügyintézőt keres.
Ellátandó feladatok:
•  Az önkormányzat könyvviteli feladataiban való közreműködés.
•  A bankszámlák forgalmával kapcsolatos könyvviteli feladatok ellátása.
•  Az év végi leltározási munkákban, adatszolgáltatásokban,
valamint a negyedévi egyeztetési és zárlati, év végi egyeztetési és zárlati feladatok ellátásában való közreműködés.
•  A költségvetés tervezésében és a beszámoló összeállításában aktív részvétel.
•  Értékvesztés elszámolásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása.
•  Analitikus nyilvántartások vezetése, egyeztetése.
Képesítési előírás: Gazdasági középiskolai végzettség,
vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés.
Önkormányzati közigazgatás területen szerzett tapasztalat, ASP rendszer használatának ismerete előnyt jelent.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény, illetve megegyezés alapján.
A jelentkezéseket a szakmai önéletrajz megküldésével
személyesen vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének címezve (Dr. Kiss Árpád jegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.)
Jelentkezési határidő: 2022. május 13
Dr. Kiss Árpád sk. jegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

– ADÓHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A munkavégzés helye:
Gödöllői Polgármesteri Adó- és Ingatlangazdálkodási Iroda
Képesítési előírás: középfokú képesítés, középiskolai végzettség és
közgazdasági szakképesítés, vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés,
középiskolai végzettség és OKJ szerinti gazdasági elemző és statisztikai ügyintéző, banki ügyintéző és regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés.
A munkakörhöz tartozó feladatok:
•  az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóigazgatási feladatok, jogszerű és szakszerű elsőfokú adóhatósági ügyintézés helyi
iparűzési adó vonatkozásában, fizetési könnyítés iránti kérelem döntésre történő előkészítése,
•  adóellenőrzés helyszínen vagy a rendelkezésre átadott iratanyag ös�szevetése saját nyilvántartással, helyszíni szemle lefolytatása,
•  ügyfélfogadás, ügyfelek tájékoztatása, egyes ügyviteli feladatok ellátása.
Jelentkezés: szakmai önéletrajz és képzettséget igazoló okiratok benyújtása személyesen, postai úton, vagy elektronikusan dr. Kiss Árpád
jegyző részére. (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.,) e-mail cím: pmh@
godollo.hu
Benyújtási határidő: 2022. május 6.
A munkakörrel kapcsolatosan Mag Erika Adó- és Ingatlangazdálkodási
Iroda vezetője (28/529-186) ad felvilágosítást. Gödöllő, 2022. 04. 11.
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A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
pályázatot hirdet könyvtáros - kommunikációs
és közönségkapcsolati munkakör betöltésére.

Az alkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű munkaviszony.
Foglalkoztatás jellege, foglalkoztatás munkaköre:
Teljes munkaidő.
Kommunikációs és közönségkapcsolati referens munkakör.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
•  a könyvtár irodalmi, könyves és egyéb olvasásfejlesztési programjainak, projektjeinek tervezése és lebonyolítása
•  a könyvtár közönségkapcsolatainak bővítése, online marketing feladatok elvégzése
•  tájékoztató munka a felnőtt részleg tájékoztató pontjain
Pályázati feltételek:
•  szakirányú felsőfokú könyvtáros vagy művelődésszervezői végzettség, vagy felsőfokú végzettség
•  az irodai programok közép,
vagy annál magasabb szintű használata
•  büntetlen előélet
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. június 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Liskáné
Fóthi Zsuzsanna nyújt, a +36-20-251-0133-as telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 20.
A pályázat részleteiről bővebb információt
a www.gvkik.hu honlapon találnak az érdeklődők.

Gödöllői székhelyű, városüzemeltetéssel foglalkozó
társaság gyepmesteri telepére keres kutyákat szerető,
hozzájuk értő, lelkiismeretes, fizikai munkát is végezni
tudó (akár nyugdíjas) ÁLLATGONDOZÓ munkatársat.
Feladatai:
•  a kutyák napi szintű gondozása, élelmezése,
tisztántartása, futtatása a telepen;
•  örökbefogadással kapcsolatban az érdeklődők
fogadása, segítség nyújtás a megfelelő kutya
kiválasztásában, adminisztratív feladatok lebonyolítása;
•  kapcsolattartás a telep vezetőjével,
•  lakossági bejelentések fogadása
és a felmerült problémák kezelése,
•  elkóborolt állatok befogása, telephelyre szállítása,
•  a telep takarítási, karbantartási,
üzemeltetési feladatainak ellátása,
•  óvodás és iskolás csoportok fogadása,
bemutatók tartásában való közreműködés.
Elvárások: B kategóriájú gépjármű vezetői engedély
Munkaidő: napi 8 óra
Munkavégzés helye:
Gödöllő, Körösi Csoma Sándor utca
Jelentkezés:
Önéletrajzát a titkarsag@vuszikft.hu címre várjuk,
– fizetési igény megjelölésével – 2022. május 20-ig.
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Solier Fagylalt

Nyilatkozz az adó 1 %-áról!

Kóstolja meg
fagylaltkülönlegességeinket, fagylalt kelyheinket,
melyeket szuper prémium minőségű,
olasz fagylaltalapanyagokból készítünk!

Cukrászmestereink
ajánlják Önnek!
KülönlegességeKKel
várjuK önt májusban is!

A GÖDÖLLŐI CUKORBETEGEK EGYESÜLETE
nem csak a tagjai részére tartja fontosnak a cukorbetegség
kezelését és a szabadidő kellemes eltöltését.
Már több városi rendezvényen bizonyítottuk, hogy
feladatunknak tartjuk a cukorbetegség korai felismerését
és kezelését, ezért végeztünk ingyenes méréseket.
Ahhoz kérjük most a segítségüket, hogy ezt
a tevékenységünk megmaradjon és bővüljön.

Gödöllői cuKoRBETEGEK EGyEsüLETE
Adószám: 18684852-1-13

Epres, málnás, mangós, pisztáciás, csokoládés
süteményekkel és desszertekkel.
További részleTek: cukraszda.solier.hu

ebéd menü
Ebéd menük helyben fogyasztása
és elvitelre történő átvétele továbbra
is a cukrászdában lehetséges!

AZ EBÉDMENÜT HÁZHOZ IS SZÁLLÍTJUK!
https://etterem.solier.hu/hu/heti-menu-2

SOLIER CAFE - Cukrászda, Kávéház & Catering
2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.
TorTarendelés: +36-20-396-55-12 • Menü Megrendelés: +36-20-350-40-11
www.solier.hu • ebéd Menü: https://etterem.solier.hu/hu/heti-menu-2
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• cserepes lemez fedés
• széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
• tetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréje
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Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk!

+36-30/919-4694

EmElőkosaras
autó bérbEadás
www.kosarasautoberles.eu

Telefon:
+36 20 284 4051
www.zoldteruletgondozas.hu
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Hirdetésfelvétel,
lapinformáció
E-mail: godollomedia@gmail.com
Web: www.szolgalat.com

06-20-5255-366

Tel.:
Cím: Gödöllő, Szabadság tér 7.

(Irodaépület az önkormányzat parkolójában)

Nyitvatartás:

H: zárva • K: 11-17 • Sz-Cs: 9-16 • P: 9-12

Lapzárta:

A megjelenés előtti hét péntek 12 óráig.
Megjelenés szerdán.
Telefonon, faxon, levélben hirdetést
nem áll módunkban elfogadni.
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget.

INGATLAN
•  Készpénzes ügyfeleimnek keresek társasházi lakásokat! Tel:
06-20/539-1988
•  Gödöllő központjában, 1. emeleti, 45 m2-es kétszobás lakás eladó!
Egyedileg mért távhő, jó állapot,
redőnyös műanyag nyílászárók!
Iár: 36.9MFt! Tel: 06-20/539-1988
•  Kertvárosban, 76 m2-es nappali + 3szobás földszinti lakás,
saját telekrésszel eladó! Iár:
58MFt! Tel: 06-20/539-1988
•  Családi házat, építési telket
keresek Gödöllőn és környé-

Végrehajtással
terhelt ingatlant
keresek megvételre
Gödöllőn és Pest megyében
szakértői háttérrel.
Tel.: 06-70-361-5492

Impresszum
Kiadó: Magyar
Önkormányzatiság
Fejlesztéséért Alapítvány

+ 4 szobás, 2 fürdőszobás, garázzsal. Iár: 85 M Ft. Érd.: 0620-919-4870

ÜZLET,
IRODA, GARÁZS

•  Eladó Gödöllőn 73 nm-es, két•  Eladó Hévízgyörkön egy két- szintes belvárosi üzlet parkolágenerációs, 220 nm-es lakóház si lehetőséggel 69 M Ft iránykén ügyfeleim részére, ked- két nappali, 3 szoba 812 nm- árért. Érd.: 0620-919-4870
vező irodai jutalékkal! Tel: 06- es telken, felújított állapotban
20/944-7025
72 M Ft irányárért. Érd.: 06-20ÁLLÁS
•  Eladó Gödöllőn a Kökény ut- 919-4870
cában egy nappali + 2 fürdő- •  Eladó Veresegyházán 1700 •  Munkaidő pótlékkal műanyag
szobás, 2 hálószobás, teraszos nm-es, osztható építési sarok- feldolgozó gödöllői kft. feltéglából épült, szigetelt családi telek. Befektetésre, vállalkozás- vesz BETANÍTOTT MUNKÁSOház gyönyörű panorámás kör- ra kiválóan alkalmas. Iár: 73 M KAT, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, FORnyezetben 69 M Ft–ért. Érd.: 06GÁCSOLÓT, KARBANTARTÓT
Ft. Érd.: 06-20-919-4870
20-919-4870
és FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍ•  Jászapátiban 410 nm-es tel- TÓT. Nyugdíjasokat is szívesen
•  Eladó Gödöllőn a Királytelep
ken eladó egy 2 szoba össz- fogadunk. Érd: 06-20-9423-112,
és a Kertváros szomszédságákomfortos, erősen felújítandó uzemvezeto@plastexpress.hu
ban egy nappali + 2 szobás téglakóház 1,5 millió Ft irányárért. www.plastexpress.hu
lából épült 2 fürdőszobás iker
Érd.: 06-20-919-4870
családi ház 400 nm-es telek•  Gödöllő, palotakerti FAGYLALrésszel. Iár: 49,9 M Ft. UgyanTOZÓBA és a péceli TIRAMISUK
ott eladó 2 szintes fitneszterem, ALBÉRLET KIADÓ
cukrászdába fiatal, női munkamely átalakítható lakássá, ehtársat
keresünk ELADÓI mun•  Központban külön bejárattal
hez hozzáépítve egy kétállásos
1 szobás, étkezős, összkomfor- kakörbe. Tel: 06-20-423-6335
60 nm-es garázs. 700 nm-es tetos lakás családi házban kiadó •  Műszaki végzettségű, gépkelekrésszel. Iár 65 M Ft. Egyben
garázslehetőséggel. 06-30-307- zelői munkára alkalmas munés külön-külön is eladó. Érd.:
7314
katársat keresünk Gödöllő, Ipa06-20-919-4870
ri Parkban lévő telephelyünkre.
•  Eladó Gödöllőn egy 120 nm- •  Belvárosban 2 szobás, magas- Munkaidő: 6-14:30 Kereseti lehees 2 lakásos társasháznak az földszinti, részben bútorozott, tőség a próbaidő után: 200.000
emeleti része 700 nm saját te- gépesített fűtésszabályzós, kis Ft nettó. Jelentkezés: lehetőleg
lekrésszel. Nappali + 3 szoba, rezsijű lakás 1-2 főre vagy fia- fényképes önéletrajz benyújtá2 fürdőszoba, egy nagy mére- tal pár részére kiadó. 140.000
sával a mufem@mufem.hu ematű terasszal + két erkéllyel, ga- Ft/hó, kaució szükséges. Állat
il címen illetve a 06-30-9457-209rázzsal 64 M Ft irányáron. Érd.: nem hozható. 06-70-333-0496
es telefonszámon.
06-20-919-4870
•  Gödöllőn albérlet kiadó!
•  Gödöllői építőipari cég gipsz•  Eladó Gödöllőn egy 82 nm-es, Szent János utca elején 2 fő
karton
szerelő csapatába keres
4 szobás, összkomfortos örök- részére 1,5 szobás, konvektoros
munkatársakat!
Hosszú távú
lakás 2 WC-vel, erkéllyel a bel- lakás félig berendezve május
bejelentett munka, piacképes
városban 51,9 M Ft-ért. Érd.: 06- 1-től kiadó 120 ezerért. HÉV, aufizetés.
Tel: 0620-934-3232,
tóbusz állomás 10 perc. Kaució
20-919-4870
email:
ejuhasz@dimensio.hu
•  Eladó Gödöllőn a blahai ré- 200.000 Ft. Tel: 06-20-566-9767
szen egy saroktelken kétszin- •  G ödöllőn az Erzsébet krt.
tes ikerház egyik fele. Nappali 2-ben 2. emeleti 55 nm-es lakás kiadó. Beköltözhető június elsején. Tel: 06-30-2242-653

Gödöllői
Szolgálat

www.szolgalat.com
Lokálpatrióta lap
Alapítva: 1992

Társadalmi mb. felelős szerkesztő: L. Péterfi Csaba
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság út 6. • Postacím: 2101 Gödöllő, Pf. 385
Web: www.szolgalat.com • E-mail: info@szolgalat.com
Tel.: 06-20-5255-366
Nyomdai előállítás: EDS Zrínyi Zrt., 2600 Vác, Nádas utca 8.
Felelős vezető: Vágó Attila
A nyomdai előállítás ideje: a megjelenés előtti nap.
Megrendelési szám: 8/2022 • ISSN 1218-2087

•  Kiadó Gödöllőn, Palotakerten 1 szobás, 44 nm-es öröklakás bútorozatlanul, 100.000
Ft/hó + kéthavi kaució + rezsiért. Érd.: 0620-919-4870

VízVezetékszerelés
duguláselhárítás
gödöllőn!

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén.
Nyugdíjas kedVezméNy!
mosdók, mosogatók, WC-k,
WC-tartályok javítása, cseréje,
mosógépek bekötése, kádak cseréje,
rövid határidővel, garanciával

fürdőszobák
felújítása, átalakítása

Sebők Richárd
egyéni vállalkozó

Kisebb munKáKat is vállaloK!

06-30-353-99-03
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Kardos Ferenc

szobafestő
SZOBAFESTÉS,
MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS,
FAHÁZAK KARBANTARTÁSA.

fői u. 2. Tel.: 06-20-556-2653,
06-20-543-1775, e-mail: info@
ili.hu, ili.godollo@gmail.com

•  Language Cert akkreditált,
nemzetközileg
elismert, egyNálunk minden az Ön
kényelmét szolgálja!
nyelvű nyelvvizsga Gödöllőn
Hívjon most: 06-70-304-7151
az I.L.I. Nyelviskolában! Ugyanitt
egyéni és kiscsoportos nyelvtan•  Nyugdíjas, megbízható as�folyamok kedvezményes díjon.
szony vagyok, alkalomszerűen
Érdeklődni: I.L.I. Kft., 20/543vállalok nagytakarítást gyakor1775, 20/556-2653, info@ili.hu
lattal. 06-70-354-4875
•  KERTGONDOZÁS. Bízza most
rám! Fakivágás, sövényvágás, boSZOLGÁLTATÁS
zótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Fü•  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS vesítés, gyepfelújítás, vegysze50 nyelven, anyanyelvi, dip- res gyomirtás. Rotációs kapálás.
lomás, gyakorlott szakfordí- Gyepszellőztetés. Metszés. Ágak,
tókkal, tolmácsokkal! Kedvez- levelek elszállítása. Ereszcsatorményes, áfamentes díjak. I.L.I. na tisztítás. Kerttakarítás. KeríFordítóiroda, Gödöllő, Körös- tésfestés. Gépi permetezés. Kerti
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2100 Gödöllő,
Petőfi tér 13.
Borkereskedés H-P: 10-18, Szo: 10-12
fakivágást, gallyazást
vállalunk alpintechnikával
akár elszállítással is.

tavak tisztítása. Talajfúrás. 06-30- •  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉSSZERELÉS, fürdőszobák, régi fű747-6090
tési rendszerek, vízvezetékek
•  KÖNYVELÉS, cégalapítás,
felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜmunkabérszámfejtés, tanácsLÉKEK, KONVEKTOROK karbanadás. Irodák: Gödöllő, Szada. tartása felújítása, javítása. Tel:
Elérhetőségek: 0630-592-1856, 06-20-9527-289, 06-28-476-229
zacsekne.danuta@gmail.com
•  SZÁMÍTÓGÉPES problémája
van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés,
Csapok, szifonok, mosdók,
WC-k, WC tartályok stb. cseréje. vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 06-30-333-9201
Új vezetékek kiépítése.

vízszerelés

fűkaszálás

rövid határidővel!

Hívjon mosT!
Tel.: 06-30-218-7023

(06-20) 412-0524

Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
•  REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSE
RE akár 2 órán belül! Új redőny
azonnal megrendelhető! Péter
úr, 06-20-3685-888
•  DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620

•  Lapostető szigetelés, vízszigetelés 20 éves szakmai
tapasztalattal, garanciával!
•  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbon- Otthonfelújítási támogatásra
tás nélkül. Ázások csőtörések is! Áron úr, 06-20-297-3510.
megszüntetése. Vécék tartá- •  Ács, bádogos munka, régi telyok csapok szifonok cseréje. tők, ereszdeszka javítása festés-

Kor-Mon nyílászáró Kft.

Minőséget kínálunk!

realtherm műanyaG nyílászáróK és BOrOvi
Fenyő nyílászáróK Gyártása és Beépítése!

RealtheRm nyílászáRók
Gyártási határidő: 3-6 hét
Profilok:
71 mm, 76 mm, 80 mm
Üvegezés:
24 mm, 40 mm, 48 mm, 52 mm

• Fix, bukó, bukó-nyíló
ablakok, erkélyajtók
• Toló-bukó, emelő-toló rendszerek

• Íves, alakos
szerkezetek
• Bejárati ajtók

BoRovi fenyő nyílászáRók
8-12 hét
68 mm, 78 mm, 92 mm
24 mm, 38 mm, 48 mm

• Kiegészítők: párkány,
takaróléc, redőny,
szúnyogháló

típusÚ Beltéri aJtóK Gyártása és Beépítése!
Gyártási határidő: 8 hét
Kizárólag lengyel és Cseh méretrenddel dolgozunK,
nincs lehetőséG eGyedi Gyártásra.
Kivitel: egyszárnyú, kétszárnyú nyíló ajtók, falban futó,
fal előtt futó ajtók, csukló ajtók
szerKezet: papírrácsbetét, MDF, fenyő
Fólia: Greko alap fólia, Prémium, CPL
OpcióK: biztonsági üvegek,
kilincsek, automata küszöb, stb.

KérJen helyszíni Felmérést, szaKtanácsadást – Bemutató termünk: Gödöllő, Kossuth l. u. 26.
nyitva: h-p: 8.30-16.30, szo: 9-12 • ElérhEtőségEink: 06-30-280-93-75, 06-30-398-48-15, 06-28-423-739,
ÚJ cím!! kormonnyilaszaro@gmail.com • www.kormon.hu • www.realtherm.hu
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sel, kerti munkák, fakivágás elszállítással. Kőműves munkákat
is vállalunk. Érdeklődni: Báránka
Tibor 06-70-6577-921
•  Cégét adóbevallás előtt átveszem. 06-30-563-5067 (9-18ig hívható)
•  ÁCS-TETŐFEDŐ-BÁDOGOS Új
tetők készítése, régiek javítása,
tetőszerkezeti munkák, ereszcsatorna, ereszdeszkák festése, kúpcserép lekenése, javítása,
zsindely, pala javítása, Lindab lemezelés. Egyéb kőműves munkákat is vállalunk (szigetelés,
burkolás, stb.) Nyugdíjasoknak
kedvezmény! 06-70-222-1974

TÁRSKERESŐ
•  62 éves férfi – korban hozzá
illő – párját keresi hosszú távú
kapcsolat reményében. Hívj
bátran. Tel: 06-70-702-7031

sárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle
szobrokat, vitrin dísztárgyakat,
ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket, könyveket, bizsukat és ékszereket, borostyánt, mindenféle régiséget
és HAGYATÉKOT. Legmagasabb
áron vásárolunk első vevőként!
Tel: 70/942-0806, 70/603-7642
•  KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vásárolok festményeket,
ezüstöket, bronzokat, órákat,
bútorokat, porcelánokat, katonai tárgyakat, stb. hagyatékot. Üzlet: 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com
•  Helyszűke miatt kiárusítom a
már nem használt gépeimet, berendezéseimet, anyagkészletemet. Az eszközökről bővebb felvilágosítást adok a 06-30-406-5898
telefonszámon. Helyszín: Gödöllő, Kőrösi Csoma S. 33. UNIBOND
telephelyén. Horváth Gábor

•  Henger formájú 80-150 literes
saválló hordók és disznóvágás•  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szak- hoz használt kellékek sürgősen
becsüs díjtalan kiszállással vá- eladók. 06-28-415-093

ADÁS-VÉTEL

KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!
Minőségi klíMák
raktárról azonnal
Klíma szerelés rövid határidővel

hűtés-Fűtés

hívjon most!

Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk,
több típusra és árkategóriában.

Ingyenes felmérés

Telefon: 06 30 620 7119 • 06 30 333 7598
E-mail: info@x-klima.hu • Web: x-klima.hu

•  Gödöllőn eladó egy szekrény- vel szemben) 06-30-536-4300,
sor nagyon jó állapotban, kb 4,5 28/611-728, www.akkugodollo.hu
m hosszú, 16.000 Ft-ért. Tel: 0630-581-3827
•  34 l-es műanyag bevonatú,
újszerű üvegballonok, 220-as
köszörű, fa iparművészeti előszobafogas, centrifuga, rozsdamentes söröshordó, fúrógép,
60, 120 l-es műanyag hordók
eladók. 06-70-333-0496

EGYÉB

•  MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-,
Repce krém-, Lépesméz, Propolisz és Virágpor kapható. 3kg
fölött házhoz szállítjuk. 06-309891-721

•  Építkezésből maradt új, kezelt
•  Keresek – Eladó kültéri, jó álBramac tetőléc 3x5 cm 6 m-es,
lapotban lévő pingpong asztalt.
18 db eladó. Tel: 06-30-649-8922
Tel.: 06-20/5-934-534

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
•  AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés, szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temető-

•  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

Újranyílt
a Svédkakas étterem!

Csütörtöktől vasárnapig
szeretettel várjuk vendégeinket!
Szombaton és vasárnap 1200-1500-ig
svédasztal. Korlátlan ételfogyasztás

4.500 Ft/fő áron.

Kóstolják meg a’ la carte kínálatukat is.

Asztalfoglalás:

06-70-947-5884

Facebook.com/svedkakas

Hozza
magával ezt
a hirdetést és
10 % kedvezményt adunk
ételeink árából!
(Az akció 2022. május
15-ig érvényes)

10% kedvezmény-t
adunk MINDEN
javítási költségből
a gyermeket nevelő
családoknak!*
*Az akció 2022.02.01-től 2022.03.31-ig tart.

AutoScope Szerviz Kft.
Tel.: +36 28 999 617
info@autoscope.hu
www.autoscope.hu

