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Gémesi Csanád 
olimpiai bronzérmes 

kardvívót, valamint a 
MATE-GEAC női atlétaváltóját 

(Dobránszky Laura, Nádházy Evelin, 
Németh Nóra, Pótha Johanna, Simon Virág, 

Sulyán Alexa) és Kiss Kamillát választották meg 
az Év Sportolójának a felnőttek kategóriájában.
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A Premontrei utcai épület, ami an-
nak idején polgári lakás volt, 1952-
ben nyitotta meg kapuját bölcsőde-

ként, hamarosan azonban bontásra kerül, 
helyén pedig új korszerű, a XXI. századi 
igényeknek megfelelő épület kap helyet az 
önkormányzat eredményes pályázatának 
köszönhetően.  
 A rendezvényen Varga Gyöngyi a Gödöl-
lői Egyesített Palotakert Bölcsőde vezetője 
köszöntötte a vendégeket, köztük az intéz-
mény korábbi vezetőit. Az évforduló alkal-
mából múltidéző kiállítást rendeztek be az 
épületben, az udvaron pedig a régi idők já-
tékait mutatták be. 
 – Az élet úgy hozta , hogy  az egész böl-
csődei rendszer átalakul nem csak az épü-
letek – hangzott el Gémesi György pol-
gármester köszöntőjében. Mint mondta, a 
bontás után hatalmas fejlesztés kezdődik, 
több lesz a férőhely is a jól megközelíthe-
tő, zöld környezetben. 
 A polgármester úgy fogalmazott: Gödöllő 
családbarát város, sok olyan programmal 
és szolgáltatással, amelyek a családok hát-

   Az április 21-én megtartott 
PEDIBUSZ-fórumot köve-

tően megindult az E1-es 
Pedibusz-járat, ami  az 
Erkel Ferenc Általános 
Iskolába és a Szent Imre 
Katolikus Általános Is-
kolába segíti a gyerekek  

gyalogos eljutását.  
 Az E1-es járat keddi és 

csütörtöki napokon 7.15-kor, 
a Gödöllő, Szent Kereszt térről  

(A görögkatolikus templom előtti te-
rület) indul, és három köztes csatlakozási 
pont beiktatásával (7.20. Mosolygó Óvoda, 
7.25. zöld társasház, 7.35. Szent Imre utca)  
kényelmes sétával 7.45-re ér az iskolákhoz.
 A gyalogos iskolai járat a tanév végéig min-
den kedden és csütörtökön közlekedik. Ha 
sikeresnek bizonyul, az új tanévben, szept-
embertől újraindulhat majd.
 Amennyiben valaki szeretné, hogy gyer-
mekét az E1-es PEDIBUSZ-járatra felvegyék, 
a godollo.hu/pedibusz  weboldalon találha-
tó jelentkezési lapot kitöltve, e-mailen küld-
je meg a pedibusz@godollo.hu címre!
 További részletek és a jelentkezési lap a 
godollo.hu/pedibusz oldalon található.
 A Pedibusz-csapata jelenleg dolgozik a Pe-
tőfi Sándor és Damjanich János iskolákhoz 
érkező egy-egy járat beindításán is.  (BJ)
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BŐVEBBEN, TÖBB FOTÓVAL  
a www.szolgalat.com-on  
és Facebook-oldalunkon.

TOVÁBB SZÉPÜL A KÖNYVTÁR
  Megszépült a Gödöllői Városi 

Könyvtár és Információs Központ 
Zöld udvara. Bár még 
tartanak a Kamaszhíd 
felújítási munkái, az in-
tézmény belső udvarát 
olvasó-pihenőkertté ala-
kították át az intézmény 

munkatársai. A Zöld udvar az olvasókat 
nyugágyakkal, kiülőkkel várja, akik sze-

retnék magukat egy kicsit 
megmozgatni, azok ping-
pongozhatnak, a legifjab-
bak pedig a matatófalnál 
tölthetik el kellemesen az 
időt.   (NYF) 

BÖLCSŐDE  
búcsúztató 

ÚJ Pedibusz-
járat indult  

Születésnapot és egyben épületbúcsúztatót 
tartottak a Gödöllői Egyesített Palota kert 
Bölcsőde Mézeskalács Ház Tagbölcsődéjében. 

tér életét segíti, ezek közé tartozik a bölcső-
de is. Az intézmény dolgozóinak munkáját 
megköszönve Gémesi György Polgármeste-
ri Ezüstérmet adott át  Juhász-Nagy Éva 
Erzsébetnek, aki kiemelkedő munkásságá-
ért és példamutató gondozói-nevelői elhi-
vatottságáért vehette át az elismerést.  (KJ)
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A h asznált dízel 
Opel Combót az 
ukrajnai háború 

miatt létrehozott bank-
számlára befolyt pénz-
beli adományokból, a 
gödöllői nőnapi műsor 
bevételeiből és az önkor-
mányzat kiegészítésével 
vásárolták meg.
 Az autót a beregszászi 
önkormányzat kérésének 
megfelelően a helyi víz-
mű szolgáltató  munka-
társai kapják meg, akik 
több mint 35 éves autók-
kal látják el a feladataikat.
 (t.a.)

HÁLÁSAK, HOGY SEGÍTHETNEK
Az orosz-ukrán háború kitörése után városunkban is 

megjelentek a menekültek. A különböző közösségek mellett 
családok, magánszemélyek is vállalták, hogy átmeneti szál-
lást nyújtanak rászorulóknak. Így tett Szőke Noémi és csa-
ládja is, akik állandó befogadóként állnak rendelkezésére.

 – Amikor a menekültek megjelentek, három segélyszerve-
zetnél is regisztrálunk, így bekerültünk egy hatalmas rend-
szerbe – mesélte Noémi megkeresésünkre.

– Miért vállalták ezt a feladatot?
 – Amikor megláttam a képeket a menekülő emberekről, 
a saját nagymamáim jutottak az eszembe, akik sokat me-
séltek a háborúról. Azt mondtuk: A házunk elég nagy, a fel-
ső szintet nyugodtan tudják használni. Mi hétfős család va-
gyunk, gyakran előfordul, hogy a gyerekek barátai nálunk 
alszanak, nem különleges eset, hogy többen vagyunk.

– Jól tudom, azóta többen is megfordultak önöknél?
 – Elsőnek egy orosz család érkezett négy fővel Harkivból. 
Amikor ideértek, már tudták, hogy a házukat porig bom-
bázták. Ők csak egy éjszakát voltak itt, a helyükre egy uk-
rán anyuka érkezett két kisgyerekével. Friss jogosítvánnyal 
menekült Kijevből, át a Kárpátokon. Ők több hetet töltöttek 
itt, végül Ausztriába mentek tovább. Most ismét egy ukrán 
hölgy lakik nálunk, úgy tűnik, ő még kivár.

– A kommunikáció jelenti a legnagyobb problémát...
 – Előkerült a régen tanult orosztudásunk, de nagy szol-
gálatot tesz a Google-fordító. A gyerekeknek könnyebb. Ha 
a szobában van egy nagy doboz Lego, ott nekik nincs aka-
dály! Megdöbbentő látni, hogy ezek az emberek, hogyan 
vágnak neki az ismeretlennek, a legszükségesebb dolgo-
kat bedobálva egy kézitáskába. Hálásak lehetünk, hogy mi 
olyan helyzetben vagyunk, hogy segíteni tudunk!

Tovább folytatódik az adományok gyűjtése kárpátaljai 
testvérvárosunk, Beregszász számára. Az adományok 
központi gyűjtőhelye a Forrás Szociális Segítő és Gyer-
mekjóléti Központ (Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 7.), ahol 24 
órás ügyelet van és kaputelefon is működik. Nagyon fon-
tos, hogy a csomagokba csak száraz élelmiszereket, kon-
zerveket, babaápolási és tisztálkodási dolgokat tegyenek! 
Kérjük, hogy figyeljenek arra, hogy a csomagba csak ér-
vényes szavatossági idejű termékeket rakjanak! Ruhane-
műre nincs szükség. Kisebb élelmiszer-adományok lead-
hatók a Királyi Váróban (Állomás u. 1-3.)
 Pénzbeli támogatást az alábbi számlaszámra várnak: 

Gödöllő Város Önkormányzata:
12001008 - 00155330 - 05900005

NINCS MEGÁLLÁS:
FOLYTATÓDIK A GYŰJTÉS

Kedd reggel elindult Gödöllő város 
negyedik segélyszállítmánya a 
kárpátaljai Beregszászba, ahová 
tartós élelmiszereket és tisztálkodási 
szereket vittek két kocsival. Gémesi 
György polgármester vezetésével 
ezúttal azonban komolyabb adományt 
is vittek: a kisebbik autót ugyanis 
otthagyják Gödöllő testvérvárosában.

SEGÍTSÉG a bajban
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   Már több mint ezer lámpa cseré-
je történt meg az elmúlt napokban 
a közvilágítás korszerűsítési prog-
ram részeként. 
 Legutóbb a Táncsics Mihály út, a 
Körösfői-Kriesch 
Aladár utca, a Dó-
zsa György út, a 
Szabadság út, a 
Batthyány Lajos 
utca, Isaszegi út, 
Repülőtéri út, Mar-
tinovics utca, Öreg-
hegyi utca, Röges 
utca lámpái közül 

FIGYELEM,  
ÚTFELBONTÁS!

  20 kV-os légvezeték bontása és 20 
kV-os földkábel fektetése, valamint 
transzformátor állomás átépítése és 
1 kV-os elektromos földkábel telepí-
tése miatt útfelbontásra kell számí-
tani a következő hetekben a Szent 
Imre, a Körösfői–Kriesch Aladár, a 
Városmajor és a Kossuth Lajos ut-

cában, valamint az Ambrus Zol-
tán közben és a Remsey Jenő 

körúton. 
  A kivitelező a munkát 
2022. május 9. – 2022. 
június 10. közötti idő-
szakban végzi.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS:  
Terítéken a zsákkérdés
Az elmúlt hetekben lapunk több megkeresést kapott és a városi 
közösségi oldalakon is folyamatosan téma volt a zöldhulladék és a 
szelektív hulladékszállítás kérdése. Egyre több hír terjed el a gyűj-
tőzsákok hiányáról és a szállítási változásokról. Lapunk a témában 
megkereste a hulladékszál lítást végző Duna-Tisza közi Regio nális szol-
gáltató vezetőjét Feigli Ferencet, hogy segítsen tisztázni a helyzetet. 

Mint azt a regi-
onális szol  - 
gál tatási ve-

zető lapunknak el-
mondta, a jelenle-
gi közszolgáltatási 
szerződés jóval több 
kötelezettséget ró a szolgáltatóra, mint ami 
a hulladékgazdálkodási törvény előír. Ezért 
kezdeményezték a jogszabályokhoz való iga-
zítást. A közszolgáltatási szerződés módo-
sítása folyamatban van. 
 A nyári időszakban nagy figyelem övezi a 
zöldhulladék begyűjtését, ehhez korábban a 
kertvárosban ingatlanonként 8 db zsákot osz-
tottak ki térítésmentesen. Mivel azonban az 
önkormányzat jelezte, hogy a visszajelzések 
alapján ez rendkívül kevés, a szolgáltatóval 

történt egyeztetések 
során arra jutottak, 
az egész évre szó-
ló mennyiséget 32 
zsákra emelik, ami 
a zöldhulladék gyűj-
tési időszakban gyűj-

tésként 2 zsákot jelentene. A hátralévő 24 db 
zsákot a tervek szerint a következő hetekben 
kapják meg a lakók. 
 Téves és félinformációk vannak a szelek-
tív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban is.  So-
kan nehezményezik, hogy megszűnt a sze-
lektív hulladéknak való zsák, egyesek tudni 
vélik, drágábban kapható. Megkérdeztük, mi 
a pontos helyzet? 
 A hulladékgazdákodási törvény szerint 
a házhoz menő szelektív hulladék gyűjté-

séhez a szolgáltató nem köteles biztosítani 
az edényt vagy zsákot, ezt a lakóknak kell 
megtenni.  Bár eddig a DTKH biztosította a 
zsákokat, ezt a terhet – ami a 113 település-
re vetítve 160 millió forintot jelent a társa-
ságnak – tovább nem tudják vállalni. Ezért 
kezdeményezték az önkormányzatoknak – 
így Gödöllőnek is – a közszolgáltatási szer-
ződés módosítását – mondta Feigli Ferenc, 
aki kifejtette: a lakosságot nem akarták ter-
helni egy jelentősen drágább szelektív zsák 
megvásárlásával. Ezért az a döntés született, 
hogy összegyűjtött csomagolási hulladék 
mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető 
bármilyen átlátszó zsákban. Ez költségha-
tékonyabb és a lakók számára a beszerzés 
is egyszerűbb. 
 A beszélgetés során kitértünk arra a visz-
szatérő problémára is, amit az egyes szelek-
tív szigeteken és környezetükben felhalmo-
zódó hulladék jelent. Ezzel kapcsolatban a 
DTKH regionális szolgáltatási vezetője úgy 
fogalmazott: a legnagyobb gond, hogy an-
nak a hulladéknak, ami itt felhalmozódik 
csak kb. a felét teszi ki az, amit a helyi lakók 
visznek oda. A megoldáson az önkormány-
zattal és a VÜSZI-vel közösen dolgoznak. 

cserélték ki azokat, amiket szükséges-
nek tartottak a szakemberek.  Az érin-
tett utcákban nem minden lámpatest 
cseréje történik meg, minden esetben a 
területi és a közlekedési adottságok fi-

gyelembevételével 
döntenek a cseréről.  
A fejlesztés mintegy 
ötven utcát érint. 
 Ezzel nemcsak 
jelentősen csökken 
az önkormányzat 

„villanyszámlája”, 
de a fényszennye-
zés is kisebb lesz. 

Folytatódik a köz- 
világítás FELÚJÍTÁSA
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Hagyományainkhoz hí-
ven,  idén  is elkészül a 
Gödöllőn  közkedvelt 
városi  naptár,  amihez 
Önöktől várjuk a segít-
séget.
  Kérjük, 2022. augusz-
tus 31-ig készítse el és 
küldje el részünkre a fo-
tóját, ami  lehet: közte-
rület, épület, természet 
vagy természeti jelenség, a lényeg, hogy Gödöllőt áb-
rázolja. A naptárba bekerülő legjobb 12 fotót díjazzuk, 
ami képenként bruttó 30 ezer forint.
  Kérjük, hogy a fotókat JPG formátumban küldjék be, 
amiknek mérete legalább 2400x2400 pixel legyen, vagy 
300 dpi-s felbontás mellett 20x20 cm-esek.

FELHÍVÁS!

A Gémesi György polgár-
mester által vezetett de-
legáció részt vett azon a 

nagyszabású ünnepségsoro-
zaton, amelyet annak emléké-
re rendeznek minden eszten-
dőben, hogy 1945-ben ezen a 
napon írták alá a városban a 
szövetséges csapatok a néme-
tek teljes fegyverletételéről szó-
ló egyezményt, ami gyakorla-
tilag a második világháború 

végét is jelentette.
 A hagyományok-
hoz híven május 
4-én csendes me-
nettel és koszo-
rúzással, fél ár-
bócra engedett 
zászlóval kezdő-
dött a kétnapos 
ünnep, majd éjfélkor 
Floor Vermeulen polgár-
mester meggyújtotta a Szabad-

Gödöllői delegáció látogatott Wagenin genbe.  
A küldöttség részt vett a holland nemzeti ünnepi 
eseményeken, valamint a további együttműkö-
ől és az idei programokról tárgyaltak.

Wageningenben A BÉKE ÜNNEPÉN

E-mail: sajto.godollo@gmail.com

ság Lángját, 
amit azután 

sportolók vit-
tek az ország 

minden településé-
re. A megemlékezés má-

jus 5-én katonai felvonulással 
folytatódott, amibe a még élő 
veteránok is bekapcsolódtak.

 A látogatás részeként a vá-
rosvezetők tárgyaltak a 30 éves 
testvérvárosi kapcsolat idei 
programjairól is. A jubileum-
ra való tekintettel a tervek sze-
rint ebben az évben több közös 
programra is sor kerül, melyek-
be a diákok és a civil szerveze-
tek is bekapcsolódnak. (ny.f.)
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KELL ENGEDÉLY, 
VAGY NEM KELL?

  2022. május 21-től már 
hazánkban is csak hatósá-
gi engedéllyel tevékenyked-
hetnek a kistehergépjármű-
ves  fuvarozók  (akik 2,5t 
legnagyobb megengedett 
össztömeget meghaladó 
tehergépjárművel díj elle-
nében belföldi vagy nem-
zetközi  fuvarozást  vé-
geznek). A szakhatósági 
engedély egy uniós irány-
elv alapján lesz kötelező. 

A Magyar Közlöny 242. szá-
mában jelent meg az erre 
vonatkozó rendelet, ám ér-
telmezésében nem értenek 
egyet a különböző fuvarozás-
sal foglalkozó cégek, ezért 
mindenképpen érdemes az 
érintetteknek utána nézni, vo-
natkozik-e rájuk a jogszabály!
 Az engedély kiváltásának 
egyik feltétele a szakmai 
irányító kijelölése. Az ehhez 
szükséges tanfolyamot az or-
szágszerte elérhető képző-
szervek, jellemzően kategó-
riás képzéssel is foglalkozó 
autósiskolákban lehet elvé-
gezni, a hatósági vizsgát pe-
dig a Közlekedési Alkalmas-
sági Vizsgaközpont (KAV) 
szervezi és bonyolítja.
 Egy uniós irányelv alapján 
Magyarországon is kötelező 

lesz a díj ellenében végzett 
árufuvarozáshoz a szakha-
tósági engedély. 

A vállalkozásoknak 
az alábbi feltételeknek 
kell eleget tenniük:
•   a vállalkozás jó hírneve - a 

piac tisztasága érdekében 
(fizetésképtelenség, ható-
ság által bevont korábbi 
engedély stb. kiszűrése).

•   pénzügyi megfelelőség - 
a jogszabály biztos anya-
gi hátteret szab feltételül 
a szakma gyakorlásához. 
Vagyoni biztosíték lehet 
meghatározott összegű 
pénzösszeg, pénzügyi in-
tézmény által vállalt ke-
zesség, garanciaszerző-
dés, vagy biztosítóintézettel 
kötött felelősségbiztosítás.  
A vagyoni biztosítékra vo-
natkozó szerződést leg-
alább egy évi időtartamra 
kell megkötni.

•   szakmai irányító kijelölé-
se - a vállalkozás szakmai 
irányítójának szaktanfo-
lyamon kell részt vennie. 
A tanfolyamokat a képző 
intézmények, a hatósági 
vizsgát a Közlekedési Al-
kalmassági Vizsgaközpont 
(KAV) szervezi és bonyo-
lítja.

   Mogyorósi László rendőr 
zászlós a Gödöllői Rend-
őrkapitányság mun-
katársa vehette át az 
emléklapot és érmet 
a rendőrök ünne-
pén.
 A rendvédelem 
területén kifej-
tett kiemelkedő 
szakmai érdek-
képviseleti és kö-
zösségfejlesztési te-
vékenységéért járt az 
elismerés a körzeti meg-
bízottnak 2022. április 29-
én a Rendőrség Napja alkal-
mából.
 A díjat a Belügyminisztéri-
um színháztermében Dobson 
Tibor tűzoltó vezérőrnagy, a 
Magyar Rendvédelmi Kar el-
nöke adta át, az ünnepséget 
megtisztelte jelenlétével Zsin-

ka András a Belügyminisz-
térium Személyügyi helyet-
tes államtitkára, valamint Dr. 
Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy, 
rendőrségi főtanácsos, sze-
mélyügyi országos rendőrfő-
kapitány helyettes.

   A Pest Megyei Kormányhi-
vatal felmérést végez a lakos-
ság körében a környezeti levegő 
minőségének hatással lévő jel-
lemzőinek, szokásainak meg-
ismerése céljából.
 A beérkező adatok elsősor-
ban Budapest és környéke, 
az agglomeráció vonatkozó 
légszennyezettségi mértéké-

nek, a levegő minőségének ja-
vítását célzó intézkedési terv 
készítése során kerülnek fel-
használásra. Kérjük a tisztelt 
lakosságot, segítse a munkát 
a kérdőív kitöltésével!
 A kérdőív kitöltésére Gödöllő 
város honlapján és Facebook 
oldalán keresztül van lehető-
ség. 

ELISMERÉS a kiváló  
rendőri munkáért 

TÖLTSE KI a kérdőívet 
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Richter Gedeon 1872-ben született a Heves megyei 
Ecséden. Árvaként testvéreivel együtt a nagyszülei 
nevelték fel Gyöngyösön. Alig 30 év múlva megala-
pította Magyarország első modern gyógyszeripari 
vállalatát és nevét néhány évvel később már a világ 
közel száz országában ismerték. A többi már törté-
nelem. Filmünk egy különös férfiú alakját festi fel, 
aki eredeti gondolkodásával mindig váratlan meg-
oldásokkal küzdötte le a tudományt, az üzleti élet és 

a történelem kihívásait. Ismerje meg egy kalandos élet történetét! Egy igazi magyar hőst, 
aki a XX. század zűrzavarában felfedezte a halhatatlanság receptjét.
Richter Gedeon az elmúlt másfél évszázad magyar történelmének 
egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Kutató, tudós és üzletember 
egyszemélyben, akinek örökségére valamennyien büszkék 
lehetünk. Történelmi dokumentum-játékfilmünk bemutatásának 
napján épp 70 éve, hogy Richter Gedeon gyógyszergyáros eltűnt a 
pesti alsó rakparton. Testét sohasem találták meg.

Nem tűNtem el
Richter Gedeon története  

a VáRosi Moziban

2022. május 30. 18 óra

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 előtt Rudolf Péterrel L. Péterfi Csaba beszélget

Richter Egészség-
város – GÖDÖLLŐ

   Június 11-én Gödöllő főterén 
várja az érdeklődőket a Richter 
Egészségváros ingyenes családi 
programsorozata. Az egésznapos 
rendezvény szűrésekkel, egész-
ségügyi tanácsadással, ismeret-
terjesztő előadásokkal, fitnesz-, 
torna- és családi programok-
kal kívánja felhívni a lakosság 
figyelmét az egészségmegőrzés 
fontosságára, a megelőzés je-
lentőségére. 
 A Richter Gedeon Nyrt. 
3.500.000 Ft alapadományt 
ajánl fel a Tormay Károly Egész-
ségügyi Központ számára. Ezt 
az adományalapot a résztvevők 
minden szűrésért, tanácsadá-
sért, meghallgatott előadásért 
járó adományponttal növelni 
tudják, hiszen a Richter ponton-
ként 300 forinttal megemeli az 

alapadomány összegét. Minél 
aktívabban cselekszik valaki sa-
ját egészségéért, annál nagyobb 
mértékben járul hozzá az intéz-
ménynek szánt adomány gyara-
pításához.
 2022-ben az Egészségváros 
előadásainak többsége online is 
követhető lesz, a hivatalos Rich-
ter Egészségváros Facebook-
oldal által létrehozott esemény 
alatt Richter Egészségváros-Gö-
döllő). 
 A programsorozathoz kapcso-
lódóan május 30-án 18:00 óra-
kor a városi moziban kerül sor 
a Richter Gedeon életét bemu-
tató Nem tűntem el című film 
vetítésére. 
 Részletek hamarosan Gödöllő 
város online felületein, valamint 
lapunk következő számában.



Ifjúsági bál 
GIT MÓDRA 

FIATALOK az emberi jogokról

Közel 3 hónap szervezés után a Gödöllői 
Ifjúsági Testület elhozta sok gödöllői 
fiatal régi álmát, egy ifjúsági bált.

Március 16-a és 23-a között 
megrendezésre került a BABEL 
ifjúsági csereprogram, melyen 
több gödöllői fiatal is részt vett, 
sok másik ország diákságával, 
egy 16 fős társaságban. 
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N em csupán kellemes vacsora, ha-
nem valódi báli hangulat várta az 
érkezőket.

 Fellépett Samu Bar-
bara a Török Ignác 
Gimnázium tanu-
lója, illetve az est 
díszvendége Pot-
vor szki Anita szí-
nész és énekesnő, 
akit Nuszbaum Fe-
renc kísért gitáron.
 A GIT a rendezvényt 
jótékonysági akcióval kö-
tötte össze: a bál tombolájá-
nak bevételét az Arany János utcai 
tűzesetben leégett családi ház tetőszer-
kezetének megújítását szeretnénk támo-
gatni!
 A tombolán sok értékes nyeremény ta-
lált gazdára. 

 Egy igazi bálhoz hozzá-
tartozik a bálkirálynő vá-

lasztás is. A  független 
zsűri az esemény elején 
állt össze, az ő felada-
tuk volt a bálkirálynő 
és a bálkirály megvá-

lasztása. 
 A jelölteknek elég bátor-

nak kellett lenniük ahhoz, 
hogy 100 főnek mutassák meg 

tánctudásukat különböző zenékre 
a mulatós muzsikától  kezdve, Scooter slá-
gereken keresztül a latin számokig. 
 Az est fantasztikus lemezlovasa Pál 
András Dry volt, aki zenéjével és fény-
technikájával felejthetetlenné tette a bált.

(GIT)

A program legfőbb témája az emberi 
jogok voltak, az egyhetes workshop 
orientált sorozat közben több témát, 

köztük a diszkriminációt és a sztereotípiák 
kérdését is érintették. Az oktatás természe-

tesen nem megszokott módon 
ún. non-formal, nem frontális 
módon folyt, így a készségek 
és tapasztalatok átadása köl-
csönös és könnyű volt.
 Habár a csereprogram során 
egy apró, de gyönyörű kis olasz 
faluban, Sermugnano-ban lak-
tak a résztvevők, utazásuk során 

lehetőségük volt Róma legfőbb látványossá-
gainak körbenézésére is és természetesen az 
olasz ételek kipróbálására is.
 A falu és a kis csoport atmoszférá-
ja csak segített a téma jobb megisme-
résén és a résztvevők kapcsolatainak 
megerősödésén. Mind a magyar csa-

pat saját köreiben, 
mind pedig a nem-
zetközi közegben 
életreszóló barát-
ságok szövődtek.
 A lebonyolításban 
nyújtott segítségért 
köszönet jár a  Köz-
Pont Ifjúsági Ház / 
Támaszpont MOPKA 
-nak, akik a lehető-
séget és óriási segít-
séget biztosítottak a 
programhoz és biz-
tosították a résztve-
vők kiutazását.
 Szintén köszönet jár a szervező Lunaria-
nak, GIT – Gödöllői Ifjúsági Testület-nek, 
Gödöllő város önkormányzatának és min-
denek felett az European Commission Eras-
mus+ programjának, amely az ilyen és ha-
sonló csereprogramok finanszírozásáért 
felelős.  (P.B.) 



Üde színek  
a FŐTÉREN 

Határtalanul 
– ERDÉLYBEN 
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   Erdélyben jártak a Gödöllői 
Hajós Alfréd Általános Iskola 
hetedikes diákjai. 
 Az iskola 50 tanulója a „Ha-
tártalanul” pályázat keretében 
vett részt a Bólyaiak nyomában 
címet viselő tanulmányúton.
 A négy napos kirándulásunk 
keretében felkeresték azokat az 
emlékhelyeket, amelyek Bólyai 
Farkas és Bólyai János nevéhez 
köthetők.
 Emellett megismerkedtek 
Nagyvárad fő nevezetességeivel – 
a székesegyházzal, a 
város szecessziós pa-
lotáival, Kolozsváron 
jártak Mátyás király 
szülőházánál, a Szt. 
Mihály templomban, 
a Bólyai nevét vise-
lő tudományegyete-
men, a házsongárdi 
temetőben, bejárták 
a Tordai-hasadékot, 

   A Gödöllői Óvoda palotaker-
ti ovisai folytatták azt a hagyo-
mányukat, hogy a szülők és a 
gyerekek által otthon közösen 
összeállított és lefestett madár-
odúikat kihelyezték a város fő-
terének fáira.

voltak a tordai sóbá-
nyában. Marosvá-
sárhelyen megismer-
kedtek a Teleki Téka 
különleges könyvei-
vel, a Kultúrpalotá-
ban a gödöllői mű-
vésztelep alapítóinak 

munkásságával.
 Farkaslakán Tamási Áron sír-
jánál, megismerkedtek a koron-
di mesterségekkel, majd meg-
mászták Déva várát. 
 A gazdag programnak része 
volt Székelyszentléleken az ál-
talános iskola diákjaival való 
találkozás is, ahol a hajósos di-
ákok bemutatták városunkat, 
iskolájukat egy kis film segítsé-
gével, volt egy kis matematika 
verseny csoportok között, s egy 
közös dal tanulás. (HI)

10. JUBILEUMI ARANYTOLL-VERSENY
  A gödöllői Szent Imre Katolikus Ál-

talános Iskola és Óvoda évek óta meg-
rendezi a Váci Egyházmegye iskoláinak 
helyesírási versenyét. Sajnos a járvány 
miatt az utóbbi két évben a verseny el-
maradt, idén viszont végre sor került a 
10. jubileumi megmérettetésre.
 Tizennégy iskola 159 tanulója tette 
próbára helyesírási és nyelvhelyessé-
gi tudását a 8 évfolyamon. A teszteket 
14 órától kezdődően 45 percig írhatták 
a gyerekek, miközben a zsűri stratégiai 

megbeszélést tartott. A verseny után a 
helyi és a meghívott tanárok gőzerővel 
javítottak, a gyerekek pedig a tornate-
remben a Guliba Társulat előadásán és 
táncházban vehettek részt, az izgalmak 
után kikapcsolódhattak.
 Az eredményhirdetés során évfolya-
monként az első 6 helyezett oklevelet 
kapott. Az első három díjazott könyvju-
talomban is részesült, valamint aranytol-
lat kapott ajándékba, az első helyezett 
„Aranytoll díj 2022” gravírozással.  

 A díjazottak között hét gödöllői diák fog-
lalhatott helyet: 
 Az 1. évfolyamosok között I. helyezett 
lett Lázár Hanna és Fazekas Linda.
 A 3.évfolyamosok kategóriájában  I. 
helyezést ért el Kárpáti Villő, Hatfaludi 
Csenge Gréta pedig III. helyen végzett. 
 A 4. évfolyamosok versenyén I. helye-
zett lett Szokol Magdolna.
 Az 5. évfolyamosok között I. helyen 
végzett Balázs Barna, a II. helyen pe-
dig Gulybán Zsófia.   (Sz.I.)

 A koronavírus okozta „leál-
lás” miatt némi szünet után eb-
ben az évben mintegy 80 faodút 
hoztak vissza elkészítve a gyere-
kek a palotakerti oviba, amely-
nek mind a 7 csoportja ma ki-
vonult a főtérre.
 Az akciójuk minden évben a 
Madarak és Fák Napjához kap-
csolódik.  (TA)
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A Magyar Kerékpárosklub 
gödöllői szervezete a fő-
téren és több iskolánál 

lepte meg bringás reggelivel a 
kerékpárral közlekedőket. 

Péksütemény, gyü-
mölcslé és műzliszelet 
fogadta ma reggel vá-
rosunk több pontján a 
kerékpárral érkezőket.

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

„Margita 344,2” Turisztikai  
és Sport Egyesület

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 iparművé-
szeti 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

BLUES KOCSMA 32.  
– A tavalyi elmarad buli pótlása  

  Több, mint 30 éve minden év-
ben egyszer megrendezésre kerül 
a legendás gödöllői Blues Kocsma. 
Az elmúlt év Covid mizériája mi-
att az őszi koncert törlésre került. 
Ennek pótlása lesz 2022. május 
20-án, a Trafó Clubban. Az ese-
mény évek óta szinte osztálytalál-
kozó jelleggel működik, hisz ilyen-
kor rég nem látott arcok verődnek 
össze. Reméljük idén sem lesz ez 
másképp, szívesen látunk min-

den régi és új arcot. 
Természetesen a ha-
gyományokhoz híven 
lesz kedvezményes 
sör, idén 32 forintért 
– ahány éves a Blues 
kocsma. Minden jegy 
mellé 2 korsó vásárol-
ható. A koncert a már 
megszokott módon - 
klasszikus blues- és 
rock slágerekkel meg-

tűzdelve – bő három órás lesz. Az 
estén a következő muzsikusok 
játszanak: Gilián Gábor – dob, 
Kozma Tamás – gitár, Lőrincz Ká-
roly – ének, gitár, Megyesi Ba-
lázs – basszusgitár, Végh Miklós 
– szájharmónika és a vendégek: 
Szúróczki Viktor – basszusgitár, 
Jesse James alias Varga Laci – 
ének és Hegyi Kolos – gitár.
 A jó hangulat garantált, így ké-
retik ott lenni!

BRINGÁS Reggeli  

 A szemléletformáló kam-
pány ez alkalommal „Közelíts 
másképp!” – mottóval igyeke-
zett népszerűsíteni a kerékpá-
rozást. Jó hír, hogy városunk-
ban egyre többen élnek ezzel a 
közlekedési lehetőséggel. Eb-
ben jelentős szerepe van az 

egyre bővülő kerékpárút há-
lózatnak is. A fejlesztések kö-
vetkező lépéseként a város-
központot és a Gödöllői Üzleti 
Parkot összekötő kerékpár-
út épülhet meg, köszönhető-
en az önkormányzat eredmé-
nyes pályázatának. 
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Lapunk megjelenésekor ünnepeljük a  múzeumi világnapot, 
amelynek célja, hogy az „év eme napján komolyabb figyelem 
forduljon a múlt emlékeit őrző és bemutató intézmények felé. 

ÉLJENEK  
a múzeumok!

A z ünnep célja, hogy ezen a napon ko-
molyabb figyelem forduljon a múlt 
emlékeit őrző és bemutató intéz-

mények felé.  Megünneplését a Múzeumok 
Nemzetközi Tanácsának 1977 májusában 
Moszkvában tartott XI. konferenciáján ha-

tározták el. Első alkalommal 1978. május 
18-án tartották meg. Számos ország több 
ezer múzeuma vesz részt az esemé-
nyekben. 
 A múzeumok képesek megvál-
toztatni a minket körülvevő vi-

lágot – így szól a múzeumi világnap idei jel-
mondata. 
 A 2022-es Múzeumi Világnap, három fó-
kuszponton keresztül szeretné feltárni a mú-
zeumokban rejlő lehetőségeket. Szeretne rá-
mutatni, hogy pozitív változást idézhetnek 
elő közösségeikben a fenntarthatóság kö-
zéppontba helyezésével, az innováció erejé-
vel a digitalizációban és az akadálymentesí-
tésben, valamint a közösségépítés erejével 
az oktatáson keresztül.
 A Gödöllői Városi Múzeum ezekre a terü-
letekre folyamatosan nagy hangsúlyt helyez. 
De most ünnepeljük inkább a Gödöllői Vá-
rosi Múzeumot!
 A Gödöllői Városi Múzeum a város köz-
pontjában, az 1760-as években építtetett 

uradalmi fogadóban működik. A gyűj-
temény alapját a Heltai Miklós 

(1909–1989) által 1952-ben 
indított helytörténeti szak-
kör teremtette meg, mivel 
a településen kialakított 
korábbi gyűjtemények a 
II. világháború alatt meg-
semmisültek. Az iskolai ki-

állítás 1978-ra Helytörténeti 
Gyűjteménnyé vált, s tíz évvel 

később kapott múzeumi rangot. 
 A helytörténeti kiállítás és Gö-
döllő és környéke természeti ér-
tékeit bemutató kiállítás mellett 
két igazi különlegességgel várja 
a látogatókat: a szecessziós mű-
vésztelepet bemutató anyaggal, 
valamint a cserkészet történetét 
bemutató egyedülálló kiállítással. 
 Hagyomány, hogy a Gödöllői 
Városi Múzeum koordinálásával 
a múzeumi világnapon újul meg 
a városi aluljáró, amit a városi is-
kolások festenek ki. 

 
A múzeumok  

képesek megváltoz-
tatni a minket kö-

rülvevő világot 
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a Nyári Színház
ISMÉT JÖN

A kulturális rendezvénysorozatot ak-
kora érdeklődés és elismerés övez-
te, hogy a szervezők számára nem 

volt kérdéses a folytatás, így az idei nyár is 
lenyűgöző előadásokat ígér. 
 2022 júliusát érdemes a színházi progra-
mok dátumával összehangolni, hiszen – a 
teljesség igénye nélkül – Nemcsák Károly, 
Bozsó Péter, Karácsonyi Zoltán, Pokorny 
Lia, Király Dániel, Kern András, Herná-
di Judit és Lengyel Tamás is színpadra lép, 
de helyet kapott a rendezvények sorában a 
Pannon Várszínház ikonikus előadása, a 
Hotel Menthol is.
 „A csodálatos környezetben látható elő-
adások garantálják, hogy legalább néhány 
órányi önfeledt szórakozásban legyen ré-
szünk” – mondta Szekeres Tamás, a Hang-
jegy Színház ügyvezető igazgatója.
 Jerry Mayer: Keresztül-kasul című ro-
mantikus vígjátékában Pokorny Lia és Ki-

   Közeleg a nyár, ilyenkor a legtöbb gyerek 
már számolja a napokat, hogy mennyit kell 
még aludni a várva várt nyaralásig. Az úticél 
sokak számára a Balaton, ahol kicsikre és 
nagyokra ezer kaland vár. Bár sokak szá-
mára a fürdés az elsőszámú tevékenység, a 
part számtalan felfedezni valót kínál: Irány a 
Balaton-felvidék!
 Az utazás során nem más kalauzol, 
mint Brúnó. Az olvasók már sokfelé járhat-
tak Brúnóval, most többek között Tihanyt, 
Veszprémet, Zánkát, Nagyvázsonyt fedez-
hetjük fel, valamennyi korosztály számára 
élményszerűen, ám az óvodás Brúnó sze-
mével. 
 Mennyi érdekességet rejt e táj a gyerekek 
számára! Brúnóval nap mint nap új dolgo-
kat fedezhetnek fel, miközben játszva megis-
merhetik a Balaton-felvidéket.
 Bartos Erika legújabb könyve nem csu-
pán egy kiváló és gazdagon illusztrált mese-
könyv a gyerekeknek, hanem kiváló ötletadó 
a szülőknek is.
 Ahogy a Brúnó Budapesten, a  Balatont 
bemutató kötetek is külön sorozatot alkot-
nak. A sorozat három kötetben öleli fel a ma-
gyar tenger tájait: 1. Balaton-felvidék, 2. Déli 
part, 3. Nyugati karéj. A sorozat második kö-
tete 2022 őszére várható.

(Bartos Erika: Brúnó a Balatonon 1.)

Mit csináljunk
a Balatonon?

AJÁNLÓJA

BAGOLY  
könyvesbolt

rály Dániel játéka mutatja meg, hogy akár 
egy másfél órás, eseménytelennek induló 
utazás is elegendő lehet ahhoz, hogy szokat-
lanul érzelmessé és szenvedélyessé váljon.
 Az István, a király iskolába megy című 
rockoperát Feke Pállal és ifjú tehetségek-
kel láthatja a közönség. 
 Richard Baer: Hitted volna? című elő-
adásában Hernádi Judit és Kern András 
parádés alakítását láthatja a publikum. 
 Kitolás című önálló esten Lengyel Ta-
más arra vállalkozik, hogy kezdő és hala-
dó apukákat neveljen, természetesen a hu-
mor eszköztárát segítségül hívva. Mindez 
persze csak ízelítő a nyáresti programso-
rozatból.
 A Nyári Színház előadásaira a jegyek 
már kaphatók a www.jegy.hu, a www.
hangjegyszinhaz.hu oldalon, valamint 
az InterTicket országos jegyirodai hálóza-
tán. (k.j.)

A Hangjegy Színház hagyomány-teremtő szándékkal szervezte meg 
2021-ben a Hangjegy Művészeti Fesztivál – Nyári Színház elnevezésű 
programsorozatát festői környezetben, az egyetem díszudvarán. 

2022. május 29-én vasárnap 16 órá-
ra Rézgombos Szolgáltató és Inkubá-
torházba (Gödöllő, Szabadság tér 1.)

DR. KENDY ERIKA 
  A TERMÉSZET SZERETETE 
  című kiállítására.     
A tárlatot köszönti Csaba Antal a Réz-
gombos Szolgáltató és Inkubátorház 
vezetője.

  A kiállítást megnyitja Sz. Jánosi Er-
zsébet képzőművész.
  Közreműködik: Lutz János nagy-
bőgőn.

MEGHÍVÓ



TÜKRÖZŐDÉSEK – Kortárs képző-  
és iparművészeti kiállítás és vásár 

Megnyílt a Tükröződések című 
támogatói eseménysorozat 
a Gödöllői Iparművészeti 
Műhely szervezésében.

A kortárs képző- és iparművészeti 
kiállítást, amihez vásár és aukció 
kapcsolódik a Várkapitányi Lakban 

tekinthetik meg az érdeklődők. Az esemény-
sorozaton 56 kortárs képző-és iparművész 
mintegy 150 alkotásával találkozhatnak az 
érdeklődők. A támogatói összefogás a Gö-
döllői Iparművészeti Műhely épületének fel-
újítására szerveződött. 
 A kiállítást Sára Ernő grafikusművész, 
az MMA Iparművészeti és Tervezőművé-
szeti Tagozatának vezetője vezette be, majd 
dr. Gémesi György polgármester mondott 
köszöntőt, aki úgy fogalmazott: A GIM-
házban folyó művészeti munka színvona-
lához már kevés az, amit a jelenlegi körül-
mények nyújtani tudnak. A bővítéshez a 
város 50 millió forintot ad. 
 Köszöntőt mon-
dott Dr. Ujváry 
Tamás, a Gödöllői 
Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit 
Kft. ügyvezető igaz-
gatója is, aki kiemel-
te: A most megnyílt 
tárlat olyan összké-
pe a GIM-ben folyó 
munkának, ami ön-
magában is külön ér-
téket képvisel. 
 A kiállítást Fülöp 
József a MOME rek-

tora nyitotta meg, aki nem csak a tárlatot, ha-
nem a várost, valamint Katona-Szabó Erzsé-
betnek a GIM-ben végzett munkáját is méltatta. 
 Végezetül Katona Szabó Erzsébet, a kiál-

lítás kurátora eleve-
nítette fel a GIM kez-
deti időszakát. 
 A kiállítás idő-
tartama alatt több, 
mint 100 képző- és 
iparművészeti mű-
tárgy, valamint a 
Florárium mentor-
program keretében 
a GIM fiatal textil-
tervező növendékei 
által tervezett tá-
mogatói termékek 
is megvásárolhatók. 

 A támogatói műtárgyak listája megtekint-
hető a www.gimhaz.hu honlapon.
 A kiállítást 1500 Ft-os felnőtt és 800 Ft-
os diák/nyugdíjas támogatói belépőjeggyel 
lehet megtekinteni péntekenként, szomba-
tonként és vasárnaponként 10-18 óra között 
június 31-ig. A kiállítás kurátorai: Katona 
Szabó Erzsébet, Ferenczy Noémi-díjas, ér-
demes textilművész és Hidasi Zsófia textil-
tervező művész.
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A KIÁLLÍTÁSRÓL BŐVEBBEN ÉS TÖBB  
FOTÓVAL A  www.szolgalat.com-on  
és Facebook-oldalunkon.

KAPCSOLÓDÓ 
PROGRAMOK

  A támogatói összefogás kiemelt 
eseményeként előzetes regisztráció-
hoz kötött aukciót szerveznek június 
4-én. A tárlat része lesz május 28-án 
a Műtárgyak éjszakája rendezvénye-
inek, valamint június 25-én a Múze-
umok Éjszakája eseményeinek is. 

Katona Szabó Erzsébet: Ez a közösség folytatja 
az egykori gödöllői művésztelep szellemiségét.

Sára Ernő: Végre látok egy olyan kezdeményezést, 
amikor a művészek nem az államtól várják a fi-
nanszírozást, hanem vállalnak valamit saját ma-
gukért is és azért, hogy valamit megvalósítsanak. 

Fülöp József: Gödöllő Magyarországon példát 
mutató módon képes a kulturális hagyományo-
kat és a kortárs rezdüléseket is felkarolni, olyan 
közeget teremteni, ahol ezek meg tudnak élni.



Csoportban és szólóban is remekelt  
az URBAN VERBUNK JUNIOR
Az elmúlt hetekben több meg-
mérettetésen adtak számot 
tudásukkal az Urban Verbunk 
Junior táncosai. A fiatalok ez 
alkalommal is remekeltek. 

A z  Örökség Nemzeti Gyermek és 
Ifjúsági Népművészeti Egyesület 
Közép-Magyarországi régiójának 

találkozójáról a Ficánkoló csoport és a 
Nagykamasz Csoport Kiemelt Arany díj-
jal,  a Kiskamasz csoport pedig Arany díjjal 
térhetett haza. A csoportok mellett Aszta-
los-Kiss Zsuzsanna és Heiger József ko-
reográfusi különdíjat kaptak. 
 A Székesfehérváron megrendezett  X. Me-
zőföld virágai országos szólótáncversenyt is 
eredményesen zárta az  Urban Verbunk Ju-
nior. 

 Mezőföld virágai díjat kaptak: Nagy Do-
monkos, Wágner Szilárd, Menyhárt Kris-
tóf, Ország Emese, Gera Dorka, Szabó Ár-
pád, Sasvári Lilla, Taba Mátyás, Sápi-Tóth 
Sarolta és Vajda Csanád.
 Menyhárt Kristóf kiemelkedő férfias jelen-
ségéért, Gyuris Márton a désfalvi  cigánytán-
cokért, Sápi-Tóth Sarolta pedig szuggesztív 
előadásmódjáért különdíjban is részesültek.

 Soltész Panni és Kis Molnár Áron pedig 
példaértékűen mutatkoztak be életük első 
versenyén.
 A Gyermek Néptáncosok Országos Szóló-
tánc Versenyén is szép eredmény született: 
Kucsma Klári, Egedi Dóri és Veres Kristóf 
a döntőbe jutottak, nekik  június 11-én is-
mét szurkolhatunk. Ők  Menyhárt Violá-
val még áprilisban a Közép Magyarorszá-
gi és Közép Dunántúli régiós versenyeken 
Aranykeszkenős és Aranypaszományos, va-
lamint Kiemelt arany minősítést kaptak.
 Az Urban Verbunk növendékeit Asztalos-
Kiss Zsuzsanna, Fábián Fanni, Heiger Jó-
zsef, Moussa Ahmed és Tóth Judit készítet-
ték fel a megmérettetésre.
 Az Urban Verbunk Junior  műsorain május 
24-én, június 11-én és augusztus 3-án a díja-
zottakkal is találkozhat a közönség, pünkösd 
hétfőn pedig közös családi májusfaállító mu-
latságon táncolhatnak velük az érdeklődők. 
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A rendezvény szombaton délelőtt a 
kastély előtt kezdődött, ahol a részt-
vevő zenekarok térzenével szóra-

koztatták a látogatókat. 
 Délután a főtéren várták a fúvósok a kö-
zönséget: a házigazda Gödöllői Városi Fú-
vószenekar mellett a Dányi Ifjúsági Fúvós-
zenekar, a Kertvárosi Fúvószenekar (Bp. 
XVI. kerület), a Péceli Zeneiskola Ossó Já-
nos Fúvószenekara, és a Pomázi Önkéntes 
Tűzoltózenekar és a Fréderic Chopin Zene-

iskola Ifjúsági Fúvószenekara adott kon-
certet. 
 A program rendkívül látványos eleme 
volt a menetzenés felvonulás és a zenekarok 
közös koncertje, amit a Törökbálinti Sma-
ragd Mazsorett Csoport és a Csillaghegyi 

Mazsorett Csoport 
közreműködése szí-
nesítette. 
 A fesztivál záró-
koncertjén a Gödöl-
lői Városi Fúvósze-
nekart hallhatta a 

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

Fúvósok FESZTIVÁLJA
Nagy sikerrel rendezték meg a  
VIII. Gödöllői Fúvószenekari Fesz-
tivált. A rendezvény koncertjeit 
mind a kastélynál, mind a főté- 
ren hatalmas érdeklődés kísérte. 
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közönség. A kiváló zenekar ez alkalom-
mal igazi különlegességgel készült: a 
„Rock Klasszikusai” című összeállításban 
többek között az AC/DC, a Queen, Tina 
Turner, Bon Jovi, és Phil Collins sláge-
reinek fúvós feldolgozásai szólaltak meg. 
Énekesként Ress Hajnalka közreműkö-
dött.



A Nemzeti Filmintézet tá-
mogatásával készült tör-
ténet főhőse Edina (Cson-

ka Eszter), egy női testépítő, aki 
együtt él edzőjével, Ádámmal 
(Turós György). Hogy megnyer-
jék a világbajnokságot, Ediná-
nak komoly áldozatot kell hoznia. 
Eközben különös kapcsolatba ke-
rül egy titokzatos férfival. A ta-
lálkozás mindent megváltoztat, 
amiben addig hitt a nő.

Meghívó könyvbemutatóra
 A Gödöllői Vá-

rosi Múzeum és 
a Tem pe völgy 
Kiadó szeretet-
tel hív minen ér-
deklődőt a 2022. 
május 25-én, 17 
órakor kezdő-
dő könyvbemu-
tatójára, a Gö-
döllői Városi Könyvtár és 
Információs Központ épü-
letébe. (Gödöllő, Dózsa 
György út 8.)
 A kiadó bemutatja Ré-
vész Emese: „Mentés 
másként – Könyvilluszt-
ráció tegnapról mára” című 
könyvét és a Gödöllői Vá-
rosi Múzeum gondozá-
sában megjelent: „Nagy 
Sándor 150, A múzeum 

szervezésében 
Gödöllőn 2019. 

november 22-én rendezett 
emlékkonferencia anyaga” 
című kötetét.
 A megjelenteket Ke-
rényiné Bakonyi Eszter 
múzeumigazgató és Mé-
száros Márton irodalom-
történész, a Tempevölgy 
kiadó szerkesztője köszön-
ti. A könyveket Prékopa 
Ágnes művészettörténész 
mutatja be. j
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 A női testépítés világába bete-
kintő, szerelmi háromszög törté-
netet elmesélő film a 46. Cleve-
landi Nemzetközi Filmfesztivál 
közép-és kelet európai filmek 
kategóriájának díját nyerte el, a 
Wiesbadeni GoEast Filmfeszti-
válon pedig rendezői díjat ka-
pott.
 Idén januárban a Sundance 
Filmfesztiválon ez az alkotás 
képviselte a nemzetközi filmek 
versenyében Magyarországot.
 A filmvetítést követően L. 
Péterfi Csaba beszélgetett Csuja 
László rendezővel és Muhi And-
rás producerrel. A beszélgetés-
ben többek között szó esett a 
magyar film helyzetéről, de az 
érdeklődők megtudhatták azt is, 

milyen érvek mentén 
választ ki egy mozit 
a producer. 
 Mint elhangzott: 
a f ilmet a NET-
FLIXEN is láthatják 
majd, mivel a média-
szolgáltató megvá-
sárolja a Sundance 
Fesztiválon vetített 
alkotásokat. 

SZELÍD:  
Bemutató  
és közönség- 
találkozó

A gödöllői városi mozi-
ban közönségtalálkozó-
val egybekötve mutat-
ták be Csuja László 
Szelíd című filmjét.



GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. május 18. KULTÚRA  Ӏ  17



ÁLLATMENTŐ gödöllői tűzoltók

JÖNNEK A TERMÉSZETFILMEK!
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MEGJELENT AZ  
EMLŐSHATÁROZÓ  
ingye nes mobilte-
lefonos alkalmazás

  Újabb,  ingyenesen  letölthető 
okos telefonos határozó alkalma-
zást készített a Magyar Madárta-
ni és Természetvédelmi Egyesület 
(MME) és a Farkaskölykök Ifjúsá-
gi Egyesület. 
 Az MME és a Farkaskölykök Ifjú-
sági Egyesület közös munkájaként 
létrejött határozó azoknak készült, 
akik természetjáróként egy állandó-
an kéznél lévő határozó segítségével 
még egyszerűbben szeretnék meg-
tudni, milyen emlős állatot láttak er-
dőn, mezőn, vagy akár a kertben. 
 A 2016-ban megjelent Madárhatá-
rozó és a 2017-ben indult Kétéltű- és 
Hüllőhatározó mellett ez a harmadik 
olyan könnyen kezelhető alkalmazás, 
ami a természetjárókat segíti.  

(Forrás MME)

   Az elmúlt napokban két különleges ese-
te volt a gödöllői tűzoltóknak, először egy 
cica életéért küzdöttek meg eredményesen, 
majd egy kiskutyát mentettek ki igencsak 
szorult helyzetéből. 
 Az első eset Mogyoródon történt, ahol egy 
kétszáz négyzetméteres családi házban ke-
letkezett tűz. Miután a lángokat eloltották, 
az egyik helyiségből egy macskát mentet-
tek ki, akit az állatorvos kiérkezéséig orvo-
si kámzsa segítségével lélegeztettek, s ezzel 
mentették meg a házi kedvenc életét.
 Néhány nap múlva Erődkertesre hívták 
őket segíteni, ahol egy kicsi, öreg és félig 
vak kutyus pottyant és szorult be egy húsz 

centiméter átmérőjű csőbe. Szerencsére 
Dömike gazdája segítséget kért, a gödöllői 
tűzoltók pedig egy speciális hurok segítsé-
gével kimentették a kiskutyát.  (KJ)

A fesztivál idei témája a zöldre-, újra-
tervezés, díszvendége pedig Olasz-
ország lesz. 

 Mintegy 100 filmet nézhetnek meg a látoga-
tók, többek között olyan izgalmas alkotásokat, 
mint a David Attenborough narrálta „Miért 
fontos a biológiai sokféleség” című animáció, 
a világ legveszélyeztetettebb folyóját bemu-
tató „Ganga lelke”, a mozikban hatalmas si-
kert aratott „Vadlovak” vagy e kihalóban lévő 
faj megmentésére tett erőfeszítésekről szóló 
„Gonarezhou, az orrszarvú visszatérése”.
 A 106 országból érkezett, közel 1400 film-
ből előzsűri válogatott, így alakult ki a végle-
ges program, amely 100 hosszabb-rövidebb, 
de mindenképp lenyűgöző filmet mutat be 
a fesztivál közönségének. 

 Az ünnepélyes díjátadó gálára május 28-
án, a Gödöllői Királyi Kastélyban kerül sor, 
ahol kiderül, hogy a Kék Bolygó Alapítvány 
által szervezett fesztiválon mely filmeket és 
alkotókat díjazták a professzionális, és az 
amatőr kategóriákban.
 Az ingyenes, kutyabarát eseményen a 
filmek mellett színes családi programok-
kal várják az érdeklődőket. A filmek ver-
senye mellett több művészeti ág is képvi-
selteti magát, Trash Art kiállítással, színes 
kulturális programokkal és neves fellé-
pőkkel. 
 A fesztivál nemcsak eseményeiben és te-
matikájában, de a program szervezésében 
is előtérbe helyezi a fenntarthatósági és ter-
mészetvédelmi szempontokat. 

A Gödöllői Királyi Kastély ad otthont május 27-29. között a VIII. Nem-
zetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválnak, ahol világszerte 
elismert stúdiók és alkotók legújabb produkciói versenyeznek majd. 
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Nagy esőhöz, 
ESŐKERTET! 
Emlékeznek az elmúlt pár év nyaraira, de akár az idei évre? Hetekig 
semmi csapadék, aztán hirtelen lezúduló, ömlő eső kétnaponta. 
Mennyi sok kárt tud okozni a kidőlt fáktól kezdve a jégverte virá-
gokig! De az elárasztott árkok, kertek sem ismeretlenek előttünk. 

N o 1990-ben erre is meg-
oldás született Maryland 
államban, ám mostaná-

ig nem sokan alkalmazták a 
kertjeikben. Így a furcsa idő-
járásunkhoz alkalmazkodva, 
most Önök is megtanulhatják 
ennek megépítését. 
 Az esőkert feladata az, hogy a 
hirtelen lezúduló csapadékot fel-
fogja, ideiglenesen tárolja, szűr-
je. Nem tó, mert csak 30 cm 
mély és van, hogy hetekig üresen áll, mi-
kor nem kapunk égi áldást. 
 Bőven elég a begyűjtendő terület egy-
tizedét-egyötödét esőkertté alakítani ah-
hoz, hogy az éves csapadék majdnem tel-
jes mennyisége hasznosulhasson, tehát 
– mondjuk – egy 300 négyzetméteres terü-
letből 30-60 négyzetmétert. Amikor neki-
kezdünk a lakóépület közelében füves terü-
leten keressünk neki helyet, de az épülettől 
legalább 10 méterre kell lennie, hogy a víz-
szivárgás ne legyen kártékony hatással az 
épületre. A mélysége, ahol a pangó víz áll, 
nem haladhatja meg a 30 cm-t. Ez alatt ér-
demes olyan talajt kialakítani, amely a víz-
kert funkciójának a legmegfelelőbb. A ta-
lajkeveréknek általában 60%-ban homokot, 
20%-ban komposztot és 20%-ban felső ta-
lajt kell tartalmaznia. A nem áteresztő ta-
lajrészt el kell távolítani, és áteresztő talaj-
jal kell pótolni a szűrés optimalizálásához. 

A kicserélt talaj akár 75 cm-es mélységig 
is érhet. Jöhetnek a növények, de melyek 
azok, amik megfelelőek?  
 Évelő lágyszárúak és a fűfélék, ezek gyö-
kérzete porózussá teszi a talajt, és gyors nö-
vekedési ütemüknek köszönhetően sok vi-
zet képesek felszívni, azonban a konkrét 
növényválasztásnak a talajhoz és az időjá-
rási viszonyokhoz kell igazodnia, alapvető-
en olyan növényekre van szükség, amelyek 
mind a száraz, mind a telített talajt jól bírják.  
A vegetáció kialakításánál érdemes tekintet-
tel lenni a szomszédokra is, ha az esőkertet 
családi ház kertjében helyezzük el. A növé-
nyek kiválasztásánál igyekezzünk elkerülni 
az inváziós fajokat. Minél többféle növényfajt 
használunk fel, a növények annál több ned-
vességet és tápanyagfélét hasznosítanak, a 
szennyeződéseket is annál jobban szűrik ki.
 Nagy előnye ezeknek a kerteknek, hogy 
megépülésük után túl sok feladatot nem ad. 

A trágyázás mellőzhető, mert 
a talaj állandóan újraépül a le-
bomló anyagokból és az elhalt 
növényekből. Így a víz felfogá-
sa, tisztítása, tárolás mellett egy 
gyönyörű, szinte gondozásmen-
tes kertrészletet is nyerünk. És 
kell ennél több? 
 Jó kertészkedést kívánok! 

Bujtás Anikó 
www.bujtaskert.hu 

   1 éves ivaros 
kan. Kis testű, 
könnyen tanít-
ható.

   3 év körü-
li, ivartalaní-
tott kan. Szépen 
sétál, de csak 
egyedüli kutyá-
nak ajánljuk.

   2 év körüli ivar-
talanított kan. 
Minden kutyával 
elvan, de csak 
benti tartásra vi-
hető! Pórázon 
szépen sétál.

    5 éves ivaros 
kan. Nagyon 
barátságos ku-
tyus. Kinti-ben-
ti tartásra vi-
hető!

FOGADJ ÖRÖKBE
a Gödöllői Gyep- 
mesteri Telepről! 

LURKÓ

BUNDI

LOKI

TIVADAR

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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Gödöllőn 29. alka-
lommal rendezték 
meg a városi sportdíj-
átadó ünnepséget. A 
Müvészetek Házában 
dr. Gémesi György 
polgármester, dr. 
Gyuricza Csaba, a 
MATE rektora, Tokai 
Norbert, a Gödöllői 
Sport Közalapítvány 
kuratóriumának el-
öke és Epres György 
sportügyi tanácsnok 
adta át a díjakat.

GÖDÖLLŐI  Sportdíj-átadó

A z ünnepség kezdetén 
Polgármesteri Ezüst-
érem Gödöllőért díjat 

vehetett át Kéri Veronika, elis-
merve az elmúlt évek kimagas-
ló ultramaratoni eredményeit, 
különösképpen a 211 kilométer 
hosszú, 16. Ultrabalaton futóver-
senyen elért 27 óra 1 perces idő-
eredményét.
 Ebben az évben a Gödöllő 
Sportjáért Díjat Szucsák Lász-
lónak ítélték oda. Tanítványai 
1988 óta minden nyári olimpi-
ai játékokon részt vettek, a leg-
utóbbi olimpián Mészáros Eszter, 
a MATE-GEAC junior korosztá-
lyú sportlövője.

 Az év felnőtt sportolója Gémesi 
Csanád (MATE-GEAC) olimpi-
ai bronzérmes kardvívó, az év 
csapata a MATE-GEAC női at-
léta váltója, az év edzője pedig 
Navarrete József (MATE-GEAC), 
Gémesi Csanád mestere lett.
 Először ítélték oda a Szűcs La-
jos-díjat, amit a Gödöllői Sport 
Klub labdarúgó-szakosztályának 

javaslata alapján egy utánpótlás 
korú, gödöllői nevelésű labdarú-
gó kaphat meg. Szorgalmának és 
tehetségének köszönhetően idén 
Kovács Mátyás (MTK Budapest) 
érdemelte ki, aki 5 évesen kezdett 
el a GSK-ban futballozni; 2014-
ben a Vasashoz került, majd 2018 
nyarán igazolta le az MTK, ahol 
2021 decemberében profi szerző-

dést kapott. Tavasszal 8 alkalom-
mal lépett pályára az NB I-ben.
 A rendezvényen adták át a Gö-
döllői Sportösztöndíjakat, a Jövő 
Reménységei valamint a Gödöllő 
Bajnoka díjakat is. Ez utóbbiakat 
a Gödöllői Sport Közalapítvány 
kuratóriuma adományozta azok-
nak a 18 évnél fiatalabb gödöllői 
sportolóknak, akik az év során 
sportáguk magyar bajnokságán 
egyéniben dobogós, illetve csa-
patban első helyen végeztek.
 Az ünnepi műsorban a 2017-
ben Fodor László, Kossuth dí-
jas klarinétművész szervezésé-
ben alakult Swinging Quartett 
működött közre: Berkó Domon-
kos (klarinét), Kertész Mátyás 
(cselló), Szőke Csaba (dob), Ta-
kács Botond (zongora). (t.a.)

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

MATE-GEAC női atlétaváltó: Sulyán Alexa,
Simon Virág, Nádházy Evelin, Dobránszky Laura
A díjat átadta: dr. Gyuricza Csaba rektor

Gémesi Csanád Kiss Kamilla

Kéri Veronika, dr. Gémesi 
György polgármester

Kovács Mátyás, Epres GyörgySzucsák László

Év felnőtt sportolója, olim-
piai sportágak: Gémesi Csa-
nád olimpiai bronzérmes kard-
vívó (MATE-GEAC).
  Év   f e lnő t t   c sapa -
ta: MATE-GEAC női atlé-
ta váltó: Dob ránszky Lau-
ra, Nádházy Evelin, Németh 
Nóra, Pótha Johanna, Simon 
Virág, Sulyán Alexa. Felnőtt 

ob-n aranyérmes 4x100 és 
4x400 m-en.
  Év  felnőtt  sportolója, 
nem olimpiai sportágak: 
Kiss Kamilla tájékozódá-
si futó. Éjszakai ob 1. hely, 
hosszútávú ob 3., középtá-
vú ob 4., rövidtávú ob 4.
  Év utánpótlás sporto-
lója, olimpiai sportágak: 

Mészáros Eszter (MATE-
GEAC).
  Év utánpótlás csapata: 
Gödöllői Röplabda Club U21-
es csapata. A junior ob-n 3. 
helyen végzett. Tagjai: Baj-
nóczi Fruzsina, Barta Karolina, 
Brandhuber Emese, Kardos 
Boglárka Napsugár, Kökény 
Petra, Nagy Léna Klára, Pász-
tor Hanna Gréta, Ratkai Pan-
na, Saáry Blanka, Sorompó 
Kinga Ida, Tóth Bagi Réka.
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A FŐBB DÍJAZOTTAK
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A MATE-GEAC csapata összesen 12 váltót indí-
tott a 2022-es Váltófutó Magyar Bajnokságon, 
amiből öt váltónk is bajnoki címet ünnepelhe-
tett, míg kettő csapat bronzérmes lett.

HÉT ÉREM a Váltófutó  
Magyar Bajnokságról

M ájus 7-én rendezték 
Kecskeméten az idei 
év Váltófutó Magyar 

Bajnokságát, ahol az U14-
esektől kezdve a felnőttekig 

ATLÉTIKA

ABSZOLÚT  
KATEGÓRIA
1. hely, 4x200 méter: Sulyán 
Alexa, Simon Virág, Kriszt 
Sarolta, Nádházy Evelin
 Idő: 1:36.41 perc; edzők: 
Karakasné Hasznos Jutka 
és Körmendy Katalin

U20
1. hely, 4x1500 méter: Roska 
Dániel, Szőke-Kiss Jácint, 
Molnár András. Lesták Ármin
 Idő: 17:20.85 perc; edzők: 
Gadanecz György, Kovács 
Zoltán és Kovács Gábor 
Krisztián

U18
1. hely, 4x100 méter: Tóth-

Sztavridisz Szófia, Kriszt 
Sarolta, Nagy Zsuzsanna, 
Sulyán Alexa
 Idő: 48.18 másodperc; 
edzők: Körmendy Katalin és 
Kovács Zoltán

U16
1. hely, 4x300 méter: Tom-
pa Benedek, Bogdán Ger-
gő, Fazakas Soma, Ferencz 
Ágoston
 Idő: 2:31.42 perc; edző: Ko-
vács Zoltán

3. hely, 4x300 méter: Pén-
zes Dóra, Lőkös Laura, Mol-
nár Míra, Gelle Zsófia
 Idő: 2:54.35 perc; edző: Ko-
vács Zoltán

4. hely, 4x100 méter: De-
meter Korinna, Lőkös Laura, 
Mészáros Flóra, Molnár Míra
 Idő: 50.76 másodperc; 
edző: Kovács Zoltán
5. hely, 4x100 méter: Tom-
pa Benedek, Bogdán Gergő, 
Győrffy-Molnár Milán, Fe-
rencz Ágoston
 Idő: 47.83 másodperc; 
edző: Kovács Zoltán

U14
1. hely, 4x100 méter: Bart-
ha Gellért, Gyurán Ádám, 
Juhász Levente, Krakóczki 
Bence
 Idő: 51.03 másodperc; 
edző: Kovács Gábor Krisz-
tián

3. hely, 4x100 méter: Daróc-
zi Petra, Ábrahám Zita, Tokai 
Kitti, Hollókői Szofi
 Idő: 52.98 másodperc; 
edző: Kovács Gábor Krisz-
tián

4. hely, 4x600 méter: Gyurán 
Ádám, Juhász Levente, Bart-
ha Gellért, Krakóczki Bence
 Idő: 7:09.94 perc; edző: Ko-
vács Gábor Krisztián

4. hely, 4x600 méter: Szent-
gáli-Varga Villő, Ábrahám 
Zita, Daróczi Petra, Vancsó 
Enikő
 Idő: 7:28.96 perc; edzők: 
Gadanecz György és Kovács 
Gábor Krisztián

EREDMÉNYEK:

mindenkinek volt lehetősége 
a bajnoki cím megszerzésé-
re. A MATE-GEAC csapata 
12 váltóval érkezett a baj-
nokságra, amiből öt aranyér-
mes, kettő pedig bronzérmes 
lett, a „legrosszabb” helyezés 
is csak az ötödik hely volt. 
Ezekből az eredményekből 
könnyen arra a következte-
tésre juthatunk, hogy a gö-
döllői egyesület dominálta 
a versenyt.
 A MATE-GEAC szellemisé-
ge a legkisebbektől kezdve a 
felnőttekig látszódott, vagyis 
küzdeni az utolsó méterekig, 
mindent megtenni a csapa-
tért, a sikerért. Egymást buz-
dítva, lelkesen szurkolva telt 
az egész versenynap a kelle-
mes kora májusi időben. 

Forrás/fotó:  
GEAC
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A fordulót megelőzően a házigazda 
veresiek a tabella 7. helyén álltak és 
30 pont volt a különbség a két csa-

pat között, ám ennek ellenére nem mehet-
tek biztosra a bajnoki címre hajtó gödöllőiek.  
A Bikák végül könnyed, 3-0-s győzelmet 

Pest megyei I. osztályú  
bajnokság, 28. forduló:
Veresegyház VSK – Gödöllői SK 0-3 
(0-3), Gólszerzők: Barabás Ádám,  
Koziorowski Richárd, Reznek Donát.

A Pest megyei I. osztályú 
bajnokság 28. fordulójában a 
Gödöllői Sport Klub a Veres-
egy áz otthonába látogatott. 

Magabiztos GÖDÖLLŐI GYŐZELEM  
a „szomszéd várak” csatájában 

xxx  
XXX
XXX

   Május  6-8.  között 
rendezték a férfi kar-

dozók madridi világkupa-versenyét. 
Pénteken az egyéni küzdelmek se-
lejtezőjével  kezdődött 
a verseny, amit Gémesi 
Csanád  könnyedén ab-
szolvált és jutott a más-
napi  főtáblára. A szom-
bati napon a MATE-GEAC 
versenyzője nagyon közel 
állt a bravúrhoz. Olimpi-
ai bronzérmesünk a ka-
nadai Gordon magabiz-
tos legyőzése után a világ 
egyik legjobbjával, a ver-

seny későbbi győztesével, a koreai 
Oh Szangukkal találkozott, és a le-
hető legminimálisabb különbséggel, 
15:14-re maradt alul. A gödöllői spor-

toló így a 24. helyen zárta az egyéni 
küzdelmeket. 
  Vasárnap következett a csapatver-
seny. A magyar válogatott a legjobb 16 
között kapcsolódott be a küzdelmek-
be, ahol 45-20-ra verte a tunéziaiakat. 
A negyeddöntőben a magyarok hason-
lóan magabiztosan, 45-23-ra nyertek a 
georgiaiak, az elődöntőben pedig 45-

38-ra az olaszok ellen. Utób-
bi mérkőzésen eleinte hát-
rányban voltak, két kör után 
30-29-re vezettek, aztán az 
utolsó három asszót meg-
nyerve győztek. A döntőben 
viszont a dél-koreaiak vív-
tak eredményesebben, a ki-
lenc asszóból nyolc az övék 
lett, végül 45-32-vel harcol-
ták ki az aranyérmet. 

Forrás/fotó: hunfencing.hu

GÉMESI CSANÁD EZÜSTÉRMES  
a madridi világkupán

arattak és két fordulóval a vége előtt tovább-
ra is vezetik a bajnokságot. A mérkőzést kö-
vetően Győri Zoltán vezetőedző a követke-
zőképpen értékelt: „Minden győzelemnek 
örülünk, mindegyik nagyon fontos szá-
munkra. Az első játékrészben mi dominál-
tunk, a kapuja elé visszahúzódó hazaiakkal 
szemben. Ötletesen próbáltuk megoldani a 
feladatot, aminek eredményeként komoly 
előnnyel tudtunk szünetre menni. A máso-
dikban visszább vettünk a tempón, sokkal 
kiegyenlítettebbé is vált a rangadó. Az össz-

LABDARÚGÁS

VÍVÁS

kép alapján elégedett vagyok a látottakkal, 
úgy gondolom, hogy magabiztosra sikere-
dett a vendégszereplésünk.” 

Forrás/fotó: facebook.com/
GodolloiSportKlub



Kóstolja meg 
fagylaltkülön-
legességeinket, fagylalt kelyheinket, 
melyeket szuper prémium minőségű, 
olasz fagylaltalapanyagokból készítünk!

Epres, málnás, mangós, pisztáciás, csokoládés 
süteményekkel és desszertekkel.

További részleTek: cukraszda.solier.hu

Cukrászmestereink 
ajánlják Önnek!

ebéd menü

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

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

KülönlegességeKKel  
várjuK önt májusban is!

Solier Fagylalt

A három futamból álló ver-
senyt a Veszprémi Hon-
véd Sportegyesület szer-
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vezte és több mint 600 sportoló 
nevezett. 
 A szombati közép-, és a vasár-
napi rövidített távú erdei futa-
mok terepét ligetes és szálerdős 
környezet jellemezte, helyenként 
labirintusszerű borókás-bozótos 
növényfoltokkal társulva. A pá-
lyák érintették a kedvelt kirán-
dulóhelynek számító Pálos-ren-
di kolostorromot is.
 A középtávú futam különö-
sen izgalmasnak ígérkezett, 
hiszen az ifjúsági kategória 
utolsó válogatója volt a Ma-
gyarországon megrendezésre 

VÁLOGATÓVERSENY  
az Európa-bajnokságra
Csodaszép természeti és történelmi környezetben, a Bakony déli 
lankás lejtői között, Nagyvázsonyban rendezték meg a 32. Honvéd 
Kupát május második hétvégéjén, ami egyben a tájékozódási futók 
Ifjúsági Európa-bajnokságának utolsó válogatóversenye volt.

kerülő Ifjúsági Eu-
rópa-bajnokságnak. 
 A szombat délutá-
ni rövidtávú verseny 
történelmi helyszí-
nen, Nagyvázsony 
ófalu jában zajlott, 
melyet egynéhány 
sikátorszerű utca és 
a domboldalba épült Kinizsi vár 
díszített.
 Nagy örömmel és büszkeséggel 
adunk hírt arról, hogy a Gödöl-
lői Kirchhofer József Sportegye-
sület versenyzője, Kiss Kamilla 
minden futamon kiegyensúlyo-

zott teljesítményt nyújtva bronz-
érmet szerzett és ezzel bekerült 
a 2022. évi Ifjúsági Európa-baj-
nokságon induló válogatott ke-
retbe. A bajnokságot július 2-4. 
között rendezik meg Salgótar-
jánban.  Fotó: Máthé István

TOVÁBBI ÖSSZETETT 
EREDMÉNYEK:
F12C KATEGÓRIA
 6. Léber Levente
 7. Foris Ádám
 10. Leskó Vince
 11. Gyurina Márton

F14B KATEGÓRIA
 14. Leskó Lőrinc

F16B KATEGÓRIA
 21. Dobay Benedek
 22. Leskó Gábor

F18B KATEGÓRIA
 7. Foris Dávid

N12C KATEGÓRIA
 8. Bordács Éva

N14B KATEGÓRIA
 4. Balázs Emese

N16B KATEGÓRIA
 4. Balázs Eszter
 7. Jávor Janka

N18B KATEGÓRIA
 3. Kiss Kamilla
 9. Gyurina Judit 

TÁJFUTÁS



MEGFEJTÉS:  
Városunk egyik neves intézménye

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:  
2022. JÚNIUS 1. 
A BAGOLY KÖNYVESBOLT 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:  
Viszlai Lívia, Zelnikné Török Ilona

A DŰLŐ BORKERESKEDÉS 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte:  Hegedűs Mónika, Czotter Anita

A HAPPY BOX (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os  
utalványát nyerte:  Tóthné Juhász Edina;

A VÁROSI MOZI ajándékát nyerte:
Tesánszki Judit, Szívós-Fogd Enikő

A VÁROSI MÚZEUM ajándékát nyerte: 
Hernig Judit, Vér Vivien

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

REJTVÉNY
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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 16-tól 22-ig
EZÜSTKEHELY GYÓGYSZERTÁR 
Petőfi Sándor u. 1., Tel.: 06-70/502-1901

2022. május 23-tól 29-ig 
KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR 
Gábor Áron u. 3., Tel.: 06-28/430-069

2022. május 30-tól június 5-ig
SANITAS GYÓGYSZERTÁR
Gödöllő, Thegze L. u. 2. (Tesco) Tel.: 06-28/545-585

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 – Gödöllő 
vállalkozója díj  
adományozására

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA  
kitüntető cím adományozására

  Gödöllő Város Képviselő-
testülete a városi díjak ala-
pításáról és adományozá-
sának rendjéről, valamint a 
polgármesteri tisztség hiva-
talos jelvényének viselésé-
ről szóló 20/2020. (VI. 12.), 
és az azt módosító 21/2021. 
(VIII.30.) önkormányzati ren-
deletében szabályozza a GÖ-
DÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díj 
adományozásának rendjét.
 A GÖDÖLLŐ VÁLLAL-
KOZÓJA díj adományozha-
tó azoknak a köztartozással 
nem rendelkező egyéni vál-
lalkozóknak, társas vállalko-
zások személyesen közremű-
ködő tulajdonosainak, illetve 
vezető tisztségviselőinek, akik 
olyan tradicionális, illetve mo-
dern ipari, szolgáltatási tevé-
kenységet folytatnak, amely 
a város gazdasági életében, 
a lakosság ellátásában tartó-
san kiemelkedőnek és színvo-
nalasnak minősül, illetve je-
lentős eredményeket értek el 
a város fejlődését, szolgálta-

tásainak bővítését célzó vál-
lalkozási tevékenységeikkel.
 A GÖDÖLLŐ VÁLLALKO-
ZÓJA díjban évente két sze-
mély részesíthető.
 A városi kitüntetések ado-
mányozására javaslatot tehet-
nek az önkormányzat szer-
vei, társadalmi szervezetek, 
közösségek, személyek. 
 Tisztelettel kérem, tegye-
nek javaslatot olyan személy-
re, akit méltónak tartanak e 
díj odaítélésére 2022-ben.
 Kérem, hogy javaslatát 
részletes indoklással szíves-
kedjen a Gödöllői Polgár-
mesteri Hivatal, Polgármes-
teri Kabinet munkatársának 
Simon Edinának elküldeni 
e-mailben: simon.edina@
godollo.hu.
  A javaslatok benyúj- 
  tásának határideje: 
  2022. június 2. 
  (csütörtök) 12 óra

Pelyhe József sk. 
Gazdasági és Vállalkozásfej-

lesztési Bizottság elnöke

  Gödöllő Város Képviselő-tes-
tülete a városi díjak alapításáról 
és adományozásának rendjé-
ről, valamint a polgármeste-
ri tisztség hivatalos jelvényé-
nek viseléséről szóló 20/2020. 
(VI. 12.), és az azt módosító 
21/2021. (VIII.30.) önkormány-
zati rendeletében szabályozza 
a GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZ-
POLGÁRA kitüntető cím ado-
mányozásának rendjét.
 A GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZ-
POLGÁRA kitüntető cím Gödöl-
lő Város Önkormányzatának 

legmagasabb szintű elisme-
rése, mely azoknak a magyar 
vagy nem magyar személyek-
nek adható, akik:
 a) a város gazdasági, társa-
dalmi, tudományos vagy művé-
szeti életében maradandót
alkottak;
 b) egész életművükkel, ki-
emelkedő munkásságukkal 
szolgálták az emberi civilizáció, 
a kultúra, a művészet ügyét, 
hozzájárulva a város tekinté-
lyének gyarapításához, jó hír-
nevének növeléséhez.

 Díszpolgári cím évente leg-
feljebb 1 személynek adomá-
nyozható, európai vagy vi-
lágszínvonalú teljesítmény 
elismeréseként kivételes eset-
ben több személynek is ado-
mányozható.
 A kitüntetések adományozá-
sára javaslatot tehetnek az ön-
kormányzat szervei, társadal-
mi szervezetek, közösségek, 
személyek. A kitüntetés posz-
tumusz nem adományozható.
 Tisztelettel kérem, tegyenek 
javaslatot olyan személyre, akit 

méltónak tartanak e kitüntető 
cím odaítélésére 2022-ben.
 Kérem, hogy javaslatát rész-
letes indoklással szíveskedjen 
a Gödöllői Polgármesteri Hi-
vatal, Polgármesteri Kabinet 
munkatársának Simon Ediná-
nak elküldeni e-mailben: simon.
edina@godollo.hu.
  A javaslatok benyúj- 
  tásának határideje: 
 2022. június 2. 
  (csütörtök)  12 óra

Dr. Gémesi György sk. 
Gödöllő város polgármestere
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hirdetés

Mozgásszervi problémák  
és a számítógép

  Bizonyos mozgásszervi rend-
ellenességek a mindennapi mun-
kára vagy a túlterhelésre vezet-
hetők vissza.
 Itt elsősorban a számítógép 
előtt töltött hosszú idő és a rossz 
testtartás lehet a kiváltó ok azok 
körében, akik irodai munkát vé-
geznek, de azoknál sem ritka, akik 
a szabadidejükben ülnek a kelle-
ténél többet a netet böngészve.
 Svédországi statisztika szerint 
(2015-ös adat) az irodai munkát 
végzők 39%-nál a vállat, 28,5%-
nál a nyaki gerincet, 14%-nál a 
gerinc háti szakaszát, 19%-nál 
az egyéb testrészeket érintik a 
kellemetlen tünetek.
 A gerinc teljes hosszát egy egy-
ségnek tekinthetjük: a fej is dol-
gozik, mert nézzük a képernyőt, 
közben a nyak befeszül vagy so-
káig egy irányba merevedik. A 
kar és a kéz szintén munkálko-
dik, mert az egeret és a billen-
tyűzetet pontosan kell érinteni. A 
lábbal támaszkodunk. Ha az asz-
tal túl magas, gyakori a felhúzott 
váll. Ebből is kitűnik, hogy ész-
revétlenül milyen megterhelés-
nek tesszük ki a mozgásszerve-
inket életünknek csak ebben az 
egy szegmensében.
 Ezért pár jótanács, hogy pici 
odafigyeléssel hogyan tehetünk 
a saját testünk egészségéért:
  •   testalkatunknak megfelelően 

állítsuk be a szék magassá-
gát, ülésmélységet, a képer-

nyő dőlésszögét és távolságát; 
alkalmazzunk lábalátétet, de-
réktámaszt

  •   legyen mindig a közelünkben 
innivaló, mert a  hidratálás az 
egész testnek fontos

  •   tükröződésmentes világítás
  •   a megfelelő szemüveggel egye-

nes testtartás mellet is ponto-
san látjuk a képernyőt; a sze-
met rendszeresen tornáztatni, 
közelre, távolra nézni, pihen-
tetni

  •   minden órában 5 percre álljunk 
fel, mozogjunk, nyújtsunk, ha 
van lehetőség szippantsunk 
párat a friss levegőn

Ha kialakítunk egy ilyen rutint, 
sok kellemetlenségtől megóvhat-
juk magunkat.
 Megelőzésnek ajánlott a jóga, 
gerinctorna, biciklizés, úszás és 
bármi, amit örömmel és kitartó-
an tudunk végezni.
 Mit tehetünk, ha mégis megje-
lennek a fájdalmak?
 Van egy nagyon jó mondás: 
mozgásszervi problémára a moz-
gás a legjobb orvosság. Termé-
szetesen célzottan, ami ha már 
nagy a baj, akkor a gyógytorna. 
 Fokozott és hosszantartó fájdal-
mak esetén érdemes felkeresni 
a fizikoterápiát is, mert speciális 
gépek segítségével jól kezelhe-
tőek a tünetek. Ilyen a lézeres és 
mágneses kezelés vagy a lökés-
hullám terápia.  SZ.A.

EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD

Gépi földmunka 
tereprendezés
• Gépi földmunka 
• tereprendezés
• telektisztítás
• tuskózás
• alap ásás
• placcolás
• tükör készítés

telefon: 06 20 261 7666
ingyenes 

árajánlat

www.gepifoldmunka-tereprendezes.hu



INGATLAN
 •  Készpénzes ügyfeleimnek kere-
sek társasházi lakásokat! Tel: 06-20-
539-1988

 •  Gödöllőn Kazinczy ltp-en, 4. eme-
leti, 57 m2-es kétszobás, erkélyes 
lakás eladó! Konvektoros fűtés, át-
lagos állapot, redőnyös műanyag 
nyílászárók! Iár: 35.3 MFt! Tel: 06-
20/539-1988

 •  Gödöllő központi részén, társas-
ház mélygarázsában automata ga-
rázskapus zárt helyen lévő autóbe-
álló kiadó! Bérleti díj: 20.000.-Ft/hó. 
Tel: 06-20/944-7025

 •  Kertvárosban, 76m2-es nappali 
+ 3szobás földszinti lakás, saját te-
lekrésszel eladó! Iár: 58MFt! Tel: 06-
20/539-1988

gq Kertvárosban több lakrészből 
álló ingatlan 712m2-es telken eladó! 
Központ sétatávolságra. Iár: 93MFt! 
Tel: 06-20/539-1988

 •  Családi házat, építési telket kere-
sek Gödöllőn és környékén ügyfe-

leim részére, kedvező irodai jutalék-
kal! Tel: 206-0/944-7025

 •  Eladó Gödöllőn a Kökény utcában 
egy nappali + 2 fürdőszobás, 2 há-
lószobás, teraszos téglából épült, 
szigetelt családi ház gyönyörű pa-
norámás környezetben 69 M Ft–ért. 
Érd.: 06-20-919-4870 

 •  Eladó Gödöllőn a Királytelep és a 
Kertváros szomszédságában egy 
nappali + 2 szobás téglából épült 
2 fürdőszobás iker családi ház 400 
nm-es telekrésszel. Iár: 49,9 M Ft. 
Ugyanott eladó 2 szintes fitneszte-
rem, mely átalakítható lakássá, eh-
hez hozzáépítve egy kétállásos 60 
nm-es garázs. 700 nm-es telekrész-
szel. Iár 65 M Ft. Egyben és külön-
külön is eladó. Érd.: 06-20-919-4870 

 •  Eladó Gödöllőn egy 120 nm-es 2 
lakásos társasháznak az emeleti ré-
sze 700 nm saját telekrésszel. Nap-
pali + 3 szoba, 2 fürdőszoba, egy 
nagy méretű terasszal + két erkély-
lyel, garázzsal 64 M Ft irányáron. 
Érd.: 06-20-919-4870 

 •  Eladó Gödöllőn egy 82 nm-es, 4 
szobás, összkomfortos öröklakás 
2 WC-vel, erkéllyel a belvárosban 
51,9 M Ft-ért. Érd.: 06-20-919-4870

 •  Eladó Gödöllőn a blahai részen egy 
saroktelken kétszintes ikerház egyik 
fele. Nappali + 4 szobás, 2 fürdőszo-
bás, garázzsal. Iár: 85 M Ft. Érd.: 06-
20-919-4870

 •  Eladó Veresegyházán 1700 nm-
es, osztható építési saroktelek. Be-
fektetésre, vállalkozásra kiválóan 
alkalmas. Iár: 69 M Ft. Érd.: 06-20-
919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
 •  Gödöllőn kertes házban albérletet 
keresek 2 gyermekkel hosszútávra. 
06-70-604-5711

 •  Kastély mellett, szép környezetben, 
külön bejárattal 1 szobás, étkezős, 
berendezett, teraszos, összkomfor-
tos lakás családi házban kiadó. Érd.: 
06-30-307-7314 

 •  Kiadó Gödöllőn, Palotakerten 1 szo-
bás 44 nm-es öröklakás bútorozat-
lanul, 100.000 Ft/hó + kéthavi kau-
ció + rezsiért. Érd.: 0620-919-4870

 •  Gödöllőn az Erzsébet krt. 2-ben 2. 
emeleti 55 nm-es lakás kiadó. Be-
költözhető június elsején. Tel: 06-
30-2242-653 

ÜZLET, IRODA
 •  Eladó „Peti Bácsi” játékboltja. Köny-
nyűszerkezetes építésű 33 nm-es üz-
let Gödöllő Palotakerten eladó. Ér-
deklődni lehet 06-20-9973-812-es 
telefonon napközben 9-17:00 között. 

 •  Eladó Gödöllőn 73 nm-es, kétszintes 
belvárosi üzlet parkolási lehetőséggel 
69 M Ft irányárért. Érd.: 0620-919-4870

ÁLLÁS
 •  Munkaidő pótlékkal műanyag fel-
dolgozó gödöllői kft. felvesz BE-
TANÍTOTT MUNKÁSOKAT, SZER-
SZÁMKÉSZÍTŐT, FORGÁCSOLÓT, 
KARBANTARTÓT és FRÖCCSÖNTŐ 
GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat is szí-

vesen fogadunk. Érd: 06-20-9423-112, 
uzemvezeto@plastexpress.hu www.
plastexpress.hu 
 •  Gödöllői építőipari cég gipszkarton 
szerelő csapatába keres munkatár-
sakat! Hosszú távú bejelentett mun-
ka, piacképes fizetés. Tel: 0620-934-
3232, email: ejuhasz@dimensio.hu
 •  Szadán a Szűcs Fogadója étterem-
be keresünk SZAKÁCS, FELSZOL-
GÁLÓ, KONYHAI KISEGÍTŐ kollégá-
kat felvételre. Érd: 06-20-9430-746 
 •  Gödöllői Kft. azonnali kezdéssel fel-
vesz 2-3 fő szobafestésben és hom-
lokzatszigetelésben jártas szakmun-
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E-mail: godollomedia@gmail.com
Web: www.szolgalat.com

Tel.: 06-20-5255-366
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 tartal-
máért nem vállalunk felelősséget.

Hirdetésfelvétel, 
lapinformáció

Kiadó: Magyar 
Önkormányzatiság 
Fejlesztéséért Alapítvány
Társadalmi mb. felelős szerkesztő: L. Péterfi Csaba
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság út 6. • Postacím: 2101 Gödöllő, Pf. 385
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Nyomdai előállítás: EDS Zrínyi Zrt., 2600 Vác, Nádas utca 8.
Felelős vezető: Vágó Attila
A nyomdai előállítás ideje: a megjelenés előtti nap.
Megrendelési szám: 9/2022 • ISSN 1218-2087
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SZOLGÁLAT www.szolgalat.com

Lokálpatrióta lap
Alapítva: 1992

DOLGOZZON OTTHONRÓL!
Figurák összeállítása, csomagolások,  

egyebek elérhetőségei érd.:   
www.audiopresshungary.oldalunk.hu  

(ügyfélszolgálat: 06-20-910-4517)

HÁZTARTÁSI 
 SEGÍTSÉGET KERESÜNK
Gödöllő Nagyfenyves  részén  

kertes, többszintes  házunk  
(kertben két kutyát  tartunk)  

tisztán, rendben tartására  
keresünk önálló,   

megbízható, leinformálható
 segítséget heti  

3 x 5  órai  munkaidőben.

Ha úgy érzi ez a hirdetés 
Önnek szól, kérem hívjon  

a 06 30 9 34 34 30 számon!

Elvárások:    Alapfokú végzettség
Előnyt jelent:    1-3 éves takarítói tapasztalat
Fizetés:    Megegyezés szerint. Jelentkezési határidő: folyamatos
Jelentkezni, érdeklődni az nbgk@nbgk.hu e-mail címen lehet.
További részletek a www.nodik.org weboldalon. 

A gödöllői Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ  
felvételt hirdet Haszonállat-génmegőrzési Intézetének Gondnokságra  

„TakaríTó” munkakör betöltésére. 

Feladatok:    Intézeti ügyvitel feladatainak ellátása:  
dokumentumok kezelése, iktatása, postázása

Elvárások:    Középfokú végzettség, minimum 1-3 év  
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

Előnyt jelent:    felsőfokú végzettség, középfokú angol nyelvtudás,  
Gödöllő és környéki lakhely, B kategóriás vezetői engedély

Fizetés:    Megegyezés szerint. Jelentkezési határidő: 2022. május 19.
Jelentkezni, érdeklődni az nbgk@nbgk.hu e-mail címen lehet.
További részletek a www.nodik.org weboldalon. 

A gödöllői Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ 
felvételt hirdet a Haszonállat-génmegőrzési Intézetébe  

„TiTkársági assziszTens”  
munkakör betöltésére. 

VÉGREHAJTÁSSAL  
TERHELT INGATLANT  

KERESEK MEGVÉTELRE  
Gödöllőn és Pest megyében 

szakértői háttérrel.  
Tel.: 06-70-361-5492



kást. Magas bérezés, megállapodás 
szerint. 06-20-435-9650

 •  Gyakorlattal rendelkező autósze-
relőt keresünk munkagépek javítá-
sára, karbantartására gödöllői te-
lephelyünkre. Tel: 06-20-233-0174

 •  Tapasztalt karosszéria lakatost ke-
resünk munkagépek, targoncák 
karbantartására, gödöllői telep-
helyünkre, hosszú távra. Tel: 06-20-
233-0174, alfawintrade@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS
 •  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyel-
ven, anyanyelvi, diplomás, gyakor-
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lott szakfordítókkal, tolmácsokkal! 
Kedvezményes, áfamentes díjak. I.L.I. 
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 
2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20-543-
1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@
gmail.com 

 •  Language Cert akkreditált, nemzet-
közileg elismert, egynyelvű nyelv-
vizsga Gödöllőn az I.L.I. Nyelviskolá-
ban! Ugyanitt egyéni és kiscsoportos 
nyelvtanfolyamok kedvezményes 
díjon. Érdeklődni: I.L.I. Kft., 20/543-
1775, 20/556-2653, info@ili.hu 

 •  Tapasztalattal rendelkező hölgy ta-
karítást vállal, illetve házimunkákban 
való besegítést Gödöllőn és Szadán! 
Tel: 06-70-949-6212 

 •  KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! 
Fakivágás, sövényvágás, bozótir-
tás, fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés, 
gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás. 
Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. 

Metszés. Ágak, levelek elszállítása. 
Ereszcsatorna tisztítás. Kerttakarí-
tás. Kerítésfestés. Gépi permetezés. 
Kerti tavak tisztítása. Talajfúrás. 06-
30-747-6090 

 •  KÖNYVELÉS, cégalapítás, mun-
kabérszámfejtés, tanácsadás. Iro-
dák: Gödöllő, Szada. Elérhetőségek: 
0630-592-1856, zacsekne.danuta@
gmail.com

 •  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERE-
LÉS, fürdőszobák, régi fűtési rendsze-
rek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, 
GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK 
karbantartása felújítása, javítása. Tel: 
06-20-9527-289, 06-28-476-229 

 •  SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? 
Hívjon bizalommal, házhoz megyek. 
Számítógép szerelés, rendszer és 
programtelepítés, vírusirtás garanci-
ával. Hétvégén is! Tel: 06-30-333-9201 

 •  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás 
nélkül. Ázások csőtörések megszün-
tetése. Vécék tartályok csapok szi-
fonok cseréje. Csatorna kamerázás. 
VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089

 •  REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE 
akár 2 órán belül! Új redőny azon-
nal megrendelhető! Péter úr, 06-20-
3685-888 

 •  TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítá-
sa, tetőszerkezeti munkák, ácsmun-
ka, zsindelyezés, bádogos munka, 
ereszcsatorna, Lindab tetőfedés, 
lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, ma-
dárdeszkák festése, palajavítások, 
kúpcserép lekenése, leszögelése. 
Bármilyen kisebb javításokat is vál-
lalok. Nyugdíjasoknak 10% ked-
vezmény! 06-30-526-8532, 06-70-
362-7324 

 •  Lapostető szigetelés, vízszigete-
lés 20 éves szakmai tapasztalattal, 
garanciával! Otthonfelújítási támo-
gatásra is! Áron úr, 06-20-297-3510.

 •  FESTÉS, MÁZOLÁS gyorsan, szak-
szerűen! Üres ingatlanra, tisztasági 
festésre kedvezmény! Rövid határidő, 
precíz munkavégzés! 0620-247-0023 

 •  DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL-
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620

 •  Ács, bádogos munka, régi tetők, 
ereszdeszka javítása festéssel, kerti 
munkák, fakivágás elszállítással. Kő-

műves munkákat is vállalunk. Érdek-
lődni: Báránka Tibor 06-70-6577-921

 •  Építőipari munkálatokat vállalok, 
köztük hideg-meleg burkolás, vízsze-
relés, festés-mázolás, villanyszerelés, 
gipszkartonozás, falazás, dryvitolás, 
tetőjavítás. 06-20-459-2052

 •  Egészítse ki anyagi jövedelmét. Gá-
bor Eszmeralda Eltartási vagy Életjá-
radéki szerződést kötne, igény ese-
tén gondozását is vállalná. Telefon: 
06-30-898-5720 

 •  ÁCS-TETŐFEDŐ-BÁDOGOS Új te-
tők készítése, régiek javítása, tető-
szerkezeti munkák, ereszcsatorna, 
ereszdeszkák festése, kúpcserép 
lekenése, javítása, zsindely, pala 
javítása, Lindab lemezelés. Egyéb 
kőműves munkákat is vállalunk (szi-
getelés, burkolás, stb.) Nyugdíjasok-
nak kedvezmény! 06-70-222-1974

Kardos Ferenc  
szobafestő  
SZOBAFESTÉS,  
MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS,  
FAHÁZAK KARBANTARTÁSA.  
Nálunk minden az Ön  
kényelmét szolgálja!  

Hívjon most: 06-70-304-7151

VízVezetékszerelés
duguláselhárítás

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén.
Nyugdíjas kedVezméNy!

fürdőszobák  
felújítása, átalakítása

mosdók, mosogatók, WC-k,  
WC-tartályok javítása, cseréje,  

mosógépek bekötése, kádak cseréje,  
rövid határidővel, garanciával

Sebők Richárd 
egyéni vállalkozó

Kisebb munKáKat is vállaloK!
06-30-353-99-03

gödöllőn!

Tel.: 06-30-218-7023
Hívjon mosT!  

fűkaszálás  
rövid határidővel!

fakivágást, gallyazást  
vállalunk alpintechnikával  

akár elszállítással is.  
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 •  FUVAROZÁST, lomtalanítást, teljes 
lakás kiürítését vállalom a pincétől a 
padlásig, éjjel-nappal, hétvégén is. 
Továbbá telektisztítást, fakivágást, 
bozótirtást, kisebb épületek bontá-
sát, zsákos, ömlesztett sitt szállítását, 

építőanyagok fuvarozását. Számla-
képes vagyok. 06-30-232-1060 

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

ADÁS-VÉTEL
 •  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szak-
becsüs díjtalan kiszállással vásá-
rol antik bútorokat, festménye-
ket, órákat, mindenféle szobrokat, 
vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hi-

stb. hagyatékot. Üzlet: 06-20-280-
0151, herendi77@gmail.com 

 •  0 literes fagyasztóláda, elektromos 
varrógép, tea tűzhely, 15 literes üveg-
ballon, nagy szőlőprés, eladó meg-
egyezés szerint. 06-70-284-8369 

 •  Gábor Eszmeralda, becsüs, mű-
gyűjtőnő, legmagasabb áron, vá-
sárol festményeket, aranyakat, drá-
gakövet, ezüst tárgyakat, bútorokat, 

bás és hiányos darabokat is), régi 
pénzeket, könyveket, bizsukat és 
ékszereket, borostyánt, minden-
féle régiséget és HAGYATÉKOT. 
Legmagasabb áron vásárolunk 
első vevőként! Tel: 70/942-0806, 
70/603-7642

 •  KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ 
vásárolok festményeket, ezüstö-
ket, bronzokat, órákat, bútorokat, 
porcelánokat, katonai tárgyakat, 

Kor-Mon nyílászáró Kft.
 Minőséget kínálunk!

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.

realtherm műanyaG nyílászáróK és BOrOvi 
Fenyő nyílászáróK Gyártása és Beépítése!

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

 RealtheRm nyílászáRók BoRovi fenyő nyílászáRók  
Gyártási határidő:  3-6 hét 8-12 hét
Profilok: 71 mm, 76 mm, 80 mm 68 mm, 78 mm, 92 mm
Üvegezés:  24 mm, 40 mm, 48 mm, 52 mm  24 mm, 38 mm, 48 mm

•    Fix, bukó, bukó-nyíló  
ablakok, erkélyajtók

•    Toló-bukó, emelő-toló rendszerek

•    Íves, alakos 
 szerkezetek

•    Bejárati ajtók

•    Kiegészítők: párkány,  
takaróléc, redőny, 
szúnyogháló

típusÚ Beltéri aJtóK Gyártása és Beépítése!

Tel.: 06-30-098-6558
2100 Gödöllő, Thegze Lajos út 2.
A Tesco-bAn lévő üzleTsoron

Ez a kupon egyszeri kedvezményre  
jogosítja fel a vágások, szárítások árából!10 % Kupon!

Csapok, szifonok, mosdók,  
WC-k, WC tartályok stb. cseréje. 

Új vezetékek kiépítése.
(06-20) 412-0524

vízszerelés Nyitvatartás: H-P: 9-17, Szo.: 9-13
telefoN: 06-20-9999-575, 06-28-422-102

www.tulipanbutor.hu
Szeretettel várunk Új üzletünkbe!

tuliPán bÚtorHáz
Minden aMi otthonába kell,

bútorok azonnal, vagy Méretre készítve

Új helyre költöztüNk!
címüNk: Gödöllő, MátyáS király utca 83.
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órákat, üvegtárgyakat, kardokat, 
papír- és pénzérmét, Herendiket, 
kerámiákat, teljes hagyatékokat, 
gyűjteményeket stb. Üzlet Tele-
fon: 06-30-400-3645, zsolnay08@
gmail.com

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
 •  AKKUMULÁTOR minden típusú 
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy 
kiszállítással. Szolgáltatásaink: be-
szerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, 
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új 
akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Te-
metővel szemben) 06-30-536-4300, 
28/611-728 www.akkugodollo.hu 

 •  Felnőtt női kerékpár jó állapot-
ban eladó 10.000 Ft-ért. Gödöllő 
06-70-228-4917 

 •  Jó állapotban lévő Fiat 500-ast 
vennék, 1980 előtti gyártmányt, sa-
ját használatra. Tel: 06-20-233-0174

EGYÉB
 •  MÉZET közvetlenül a termelőtől, 
a Ludányi Méhészetből! Akác-, Vi-
rág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-
, Lépesméz, Propolisz és Virágpor 
kapható. 3kg fölött házhoz szállít-
juk. 06-30-9891-721 

 •  Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME 
zárszalagos mézet közvetlenül a ter-
melőtől! Repce, Akác-, Hárs-, Akác-
hárs-, Napraforgóméz. 720ml-es 
csavaros tetejű befőttes üveget cse-
rébe elfogadok. Házhoz szállítás. 
Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 
28/417-913 

ÁCS, TETŐFEDŐ 

•  cserepes lemez fedés
•  széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
•  tetőszerkezet, eresz- 

csatorna javítása, cseréje
Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk! +36-30/919-4694

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREK AlAPTól

           A TETőig

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS

Minőségi klíMák  
raktárról azonnal

Klíma szerelés rövid határidővel

KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!

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

hívjon most!
hűtés-Fűtés

H   llywood BIlIÁRd
Gödöllő, Petőfi Sándor tér 8.

(Bejárat a Lumnicer utcából)

Asztalfoglalás: 06-20/220-2348
• Barátságos árak
• kedves kiszolgálás
• különleges légkör Baráti társaságoknak

céges partiknak
szülinapi BulinakJelentkezz biliárd oktatáSra!

8-as asztal 2200 Ft/óra
9-es asztal 2500 Ft/óra

díjak:

2100 Gödöllő,  
Petőfi tér 13.

H-P: 10-18, Szo: 10-12BORKERESKEDÉS



10% kedvezmény-t
adunk MINDEN
javítási költségből
a gyermeket nevelő
családoknak!*

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

*Az akció 2022.02.01-től 2022.03.31-ig tart.


