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A Gödöllői Királyi
Kastély dísztermében
ünnepélyes keretek
között átadták a Pécsi
Ildikó Emlékdíjat.

A

z elismerést első alkalommal Halász Judit
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, énekesnő,
érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja vehette át.
A díjat az alapító L. Péterfi
Csaba, a Pécsi Ildikó Színtársulat elnöke, dr. Gémesi György,

Gödöllő polgármestere, a Pécsi Ildikó Színtársulat alapítója és Szűcs Csaba, Pécsi Ildikó
fia adta át.
Az ünnepségen L. Péterfi
Csaba, a díj alapítója mondott
köszönőt, majd Rudolf Péter, a
Vígszínház igazgatója méltatta
Halász Juditot, akiről kiemelte, ma is ugyanolyan alázattal
dolgozik és járja végig a próbafolyamatot, mint régen.
„Ha a Vígszínházra gondo
lok, rád gondok. Polgári, ele
gáns humora van és szerethető.
Te vagy a Vígszínház” – mondta Rudolf Péter.
(folytatás a 16. oldalon)

Fotó: Tatár Attila

Halász Judit kapta
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Képviselő-testületi döntések
középpontban a beszámolók
A képviselő-testület
májusi ülésén gazdasági
és szociális kérdések
kerültek a képviselők
elé, de döntöttek a városi
díjak odaítéléséről is.

A

képviselő-testület elfogadta a város cégeinek (VÜSZI
Kft., Kalória Kft., Piac Kft., Távhő kormányzati képviselője úgy fogalmazott,
Kft., Művészetek Háza, Erzsébet Királyné szemmel látható az a minőségi változás,
Szálloda) beszámolóit és mérlegét.
amivel a VÜSZI munkatársai a feladatuA Kalória esetében elhangzott, hogy a kat ellátják. Kiemelte a pozitív változásocég ma is a 2020-as nyersanyagárakat kat Kocsi Tamás, a Fidesz-KDNP képviszámolhatja el, a múlt évben a közétkez- selője is, aki megköszönte Lukács Gábor
tetéshez 18 millió forintot kellett hozzá- igazgatónak a kft-nél végzett átalakítást.
(ny.f.)
tenni, hogy a gyerekek ne lássák a kárát
a drágulásnak.
Az ülésen többen is elismerés- Az ülésről bővebben a www.szolgalat.
sel szóltak a VÜSZI munkájáról. com-on és Facebook-oldalunkon,
Dr. Pappné Pintér Csilla, a Gö- valamint a GodolloNetTV Facebook-oldalán.
döllői Lokálpatrióta Klub ön-

A díjakról:
  Gödöllő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete „GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT” díjat adományoz Tóthné Tarcali Mariannának,
a Gödöllői Óvoda Palotakert Tagóvodája óvodapedagógusának, elismerve
az óvodai nevelés iránti elkötelezettségét, kiváló szakmai felkészültségét,
több évtizedes hivatástudattal végzett
tevékenységét;
Pertis Szabolcsnak, a Gödöllői Református Líceum matematika-fizika tanárának a köznevelés iránti elkötelezettségét, kiváló szakmai felkészültségét,
több évtizedes, hivatástudattal végzett
tevékenységét, valamint Gödöllő város
kulturális életében folytatott aktív tevékenységét;
Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvodája nevelőközösségének az óvodai nevelés területén végzett példaértékű, kiváló szakmai színvonalú tevékenységéért,

az SNI-s gyermekek fejlesztése során
tanúsított több évtizedes elhivatott neveléséért, gondozásáért;
Kóródi Csabánénak, a Gödöllői Óvoda Mesék Háza Tagóvodája pedagógiai
asszisztensének, elismerve az óvodai
nevelés iránti elkötelezettségét, kiváló szakmai felkészültségét, kiváló színvonalú szakmai munkásságát, hivatása iránti elkötelezettségét.
Döntött a testület a „GÖDÖLLŐ TALENTUM” díjról is. A kiemelkedő eredményt elért gödöllői fiatalok számára alapított elismerést idén Lehoczky Anna, a
Gödöllői Református Líceum volt tanulója veheti majd át.
Semmelweis Napon kerül sor a „GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” díjak
átadására: dr. Fabók Ágnes belgyógyászati angiológius főorvos, dr. Boros Gyuláné, dr. Korchmáros Mária fogszakorvos és dr. Zsohár Imre reumatológus;
több évtizedes, magas szakmai színvonalon végzett tevékenységéért.

  A képviselő-testület egyhangú
döntéssel hatályon kívül helyezte
a Gyepmesteri Telep működéséről
szóló 27/2018.(X.19.) önkormányzati rendeletet és új, a gyepmesteri,
ebrendészeti tevékenység ellátására vonatkozó feladatellátási szerződést fogadott el.
A döntésre azért volt szükség,
mert július 1-jétől a gyepmesteri telepnek meg kell felelnie az új vonatkozó kormányrendeletnek.
A jogszabály az önkormányzat
számára lehetőséget ad arra, hogy
örökbefogadás esetén az örökbefogadó javára kedvezőbb feltételeket
állapítson meg.
Ennek alapján a képviselő-testület úgy döntött, hogy a gyepmesteri
telepről történő örökbefogadás esetén, a hatósági megfigyelés ideje leteltét követően a napi tartás költségét az örökbefogadónak nem kell
megfizetnie.
A képviselő-testület elfogadta a
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde Szakmai Programját valamint
Szervezeti és Működési Szabályzatát. A rendelkezések 2022. augusztus 1-jétől lépnek hatályba.
A testület a Gödöllői Egyesített
Palotakert Bölcsőde Mézeskalács
Ház Tagbölcsőde telephelyének bővítéssel járó újjáépítéséig, a Mézeskalács Ház által nyújtott bölcsődei
szolgáltatás szünetelését rendelte
el 2022.augusztus 1-jétől 2023. augusztus 31. napjáig.
A feladatellátás azonban folyamatos lesz, az intézménybe járó gyerekeket ez idő alatt – ideiglenesen
– a Mesék Háza Óvoda épületében
helyezik el.
Gémesi György polgármester felhívta a figyelmet arra, hatalmas méretű a hamarosan kezdődő bölcsőde
fejlesztés, aminek eredményeként a
jelenlegi, már 70 éves egykori polgári ház helyére egy korszerű, a XXI.
század igényeinek megfelelő bölcsőde épül.
j.
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A programokon való részvétel ingyenes.

4 Ӏ közélet 

gödöllői szolgálat • 2022. június 1.

szemét egy ügy!
Várható-e végre változás?
Utánajártunk, mit tud tenni a VÜSZI, a Városrendészet
(korábban közterület-felügyelet) és az önkormányzat?
Hogy ez mekkora feladat, az jól mutatja,
hogy 2021-ben 471 tonna volt az elszállított mennyiség, ebből 25,9 tonnát tett ki
az illegálisan lerakott hulladék. Az önkormányzat a múlt évben csaknem 73 millió forintot költött a város takarítására, s
több mint egymillió forintba került az
illegális hulladék felszámolása.

Megszaporodtak a hulladék
szállítással kapcsolatos
problémák az elmúlt hóna
pokban. A házhoz menő
szelektív gyűjtés esetében
megváltozott a zsákok elosztá
sa, ami komoly zavart okozott
a lakosság körében, míg a
lakótelepeken a hulladékgyűj
tő-szigeteken kialakult helyzet
borzolja a kedélyeket. Miért
nem lépnek az illetékesek?
– teszik fel sokan a kérdést.

A

témában elsőként Lukács Gábort,
a VÜSZI Nonprofit Kft. igazgatóját kérdeztük:
– A VÜSZI-nek rendkívül sok munkát
ad a közterületek takarítása és az illegálisan lerakott hulladékhalmok felszámolása.
Ezt saját erőnkből igyekszünk megoldani
– mondta Lukács Gábor. – A hatékonyabb
feladatellátás érdekében nemrég létrehoztunk egy köztisztasági csoportot, akik a
takarítást rendszeresen elvégzik, majd a
DTkH szállítja el az összegyűjtött hulladékot.

Mivel a lakosság legnagyobb részének
fontos a rendezett, tiszta környezet, sokan a Városrendészeten kérik számon a
szabályok betartását.

– Mi az oka annak, hogy az utóbbi időben egyre több a hulladékkal kapcsolatos probléma?
– A kérdést Zimányi Norbert
– Különösen sok a panek, a Városrendészet vezenasz a hulladékgyűjtőjének tettük fel.
Tényleg igyekszünk
– Ez nagyon összetett.
tő-szigetek állapotáa lehető legröviEgyrészt, ahogy nő a fogyaszra, de egyébként is
debb idő alatt
sokszor halljuk, hogy
tás, úgy nő a hulladéktermemegoldani a
hosszú időt kell várlés, így kinőttük a hulladékproblémát
ni, mire egy jelzés után
gyűjtő-szigeteket. Ráadásul
megtörténik a takarítás.
sokan nem a megfelelő módon
Mi ennek az oka?
használják ezeket, mivel nem tömí– A hulladékgyűjtő-szigetek takarítá- tik rendesen a konténerekbe kerülő hulsát a DTkH végzi. A tapasztalatok sze- ladékot, az edények hamar megtelnek, és
rint a bejelentéseket követően a legrövi- ilyenkor elkezdődik a mellé pakolás. Ebdebb időn belül igyekeznek ezt megtenni, ből áldatlan állapotok lesznek. Meglepő,
de sajnos a munkaerőhiány komoly kihí- de a tapasztalataink szerint sokan nem
tudják, mit tehetnek a gyűjtőedényekbe
vások elé állítja őket.
A városi közterületek rendben tartása és és mi a lomtalanítási hulladék, ami nem
az illegális hulladék eltakarítása hozzánk oda való. Komoly gondot jelent, hogy péltartozik. A lakóknak időnként hosszúnak dául a lakótelepi hulladékgyűjtőket nem az
tűnik, de tényleg igyekszünk a lehető leg- ott élők töltik meg, hanem sokszor olyarövidebb idő alatt megoldani a problémát. nok, akik nem akarnak fizetni a hulladékAmint megérkezik a bejelentés, az ügyfél- szállításért, és így szabadulnak meg tőle.
szolgálat továbbítja a szakmai felelősnek,
s mihelyst tudunk, azonnal elvégezzük a – Ezekben az esetekben nem lehet
takarítást. Ha nincs rá kapacitásunk, ak- keményebben fellépni, bírságolni?
– Miután a hulladékgazdálkodás az álkor alvállalkozót vonunk be.
Azonban építkezési törmelék eseté- lamhoz került, az önkormányzatnak nincs
ben például más járműre, más emberek- rálátása, hogy kinek nincs közszolgáltare van szükség, mint a háztartási hulla- tási szerződése, így fellépni sem tudunk
dék esetében. Tisztában kell lenni azzal, a szolgáltatásért nem fizetők ellen. Amíg
hogy nem biztos, ők azonnal rendelke- ez önkormányzati kézben volt, addig erre
zésre tudnak állni. A feladatokat ilyen- volt lehetőségünk.
kor be kell ütemezni, viszont mindig arra
Azok ellen, akik a hulladéklerakás sotörekszünk, hogy a bejelentéstől számít- rán sértenek jogszabályt, igyekszünk felva egy héten belül sor kerüljön az elta- lépni, de hogy a feljelentéseinknek milyen
következményei vannak, azt nem tudjuk.
karításra.
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2021 márciusáig a hulladékgazdálkodási
bírság kiszabója az adott település jegyzője volt. Ekkor azonban megjelent egy kormányrendelet, amellyel ezt a hatáskört elvették a jegyzőtől és a kormányhivatalhoz
került. Ha feljelentést teszünk, az a Pest
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához került. Arról, hogy náluk milyen döntés születik, nem kapunk tájékoztatást. Amíg a
bírságot helyben szabtuk ki, addig az ebből befolyó pénz is a város kasszájába folyt
be, ma már ez sem ide kerül.
Míg a lakótelepen élőknek a köztisztaság,
a kertvárosi lakóknak a zöld-és a szelektív hulladék gyűjtésében történt változások jelentenek problémát. A sokszor akadozó szállítás mellett a zsákok drágulása
is indulatokat váltott ki. Úgy érzik, folyamatosan romlik a szolgáltatás színvonala. Gémesi György polgármester szerint
erre számítani lehetett...

szolgáltató. Ráadásul a szelektíven gyűjtött hulladék újraértékesítéséből származó bevételek is az állami céghez kerülnek.
Így nem meglepő, hogy a szolgáltató egyre nehezebb helyzetbe kerül: a járműpark
egyre rosszabb állapotban van, mert ebből a pénzből nem hogy fejleszteni, de
szinten tartani sem tud! Rákényszerül a
költségek csökkentésére, arra, hogy a jogszabály adta lehetőségek keretein belül áthárítsa a lakosságra.
Mint önkormányzat, igyekszünk enyhíteni ezt a terhet, épp ezért újratárgyaltuk
az idei szelektív gyűjtési rendszert.
A DTkH eredeti javaslata szerint nyolc
zöld zsákot kaptak volna ingatlanonként,
a többit meg kellett volna vásárolni épp
úgy, mint a szelektív zsákot. Ezt mi azzal
a kompromisszummal fogadtuk el, hogy
a szolgáltatással járó zöld zsákok száma
nyolcról harminckettőre emelkedjen, akinek ennél is többre van szüksége, az 180
forintos darabonkénti áron tud vásárolni.
– Hogy jutottunk idáig?
A szelektív hulladékhoz szükséges zsákok– Sajnos egyre több problémával szem- hoz 70 forintért lehet hozzájutni.
besülünk ezen a téren, ami borítékolva volt,
és már évekkel ezelőtt jeleztem – vázolta – Az elmúlt hetekben sokan felvefel a polgármester. – Amit látni kell, hogy tették, miért nem tesz semmit az
az a díj, amit a lakosság a hulladékkeze- önkormányzat a problémák meglésért jelenleg fizet, az a költségek 45 szá- oldására?
zalékát fedezi. Ráadásul ez a pénz nem
– Miután a hulladékgazdálkodást 2016a DTkH-hoz folyik be, hanem a Nemze- ban államosították, folyamatosan vették
ti Hulladékgazdálkodási Koordináló és el az önkormányzatoktól azokat a jogoVagyonkezelő Zrt-hez. Ebből azután egy sítványokat, amelyek ezt lehetővé tenadott szorzó alapján kap valamennyit a nék. Már akkor – még mint az Észak-
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Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnöke –
jeleztem, hogy a központilag megszabott,
mesterségesen alacsony díjszabás ellehetetleníti a hulladékgazdálkodást. Meg is
lett az eredménye, Vécsey László fideszes
parlamenti képviselővel az élen megindultak ellenem a politikai támadások. A
Fidesznek fontosabb volt, hogy engem
erőből eltávolítson, mint 350.000 ember magas színvonalú szolgáltatása. Ezt
látva 2018-ban a lemondás mellett döntöttem. Mára az önkormányzatok kezéből minden eszközt kivettek, hiába van
49 százalékban az önkormányzatok tulajdonában a társulás, ha a jogosítványok
átkerültek az államhoz.
KJ

hulladékgyűjtő zsákok beszerzése
A DTKH tájékoztatása szerint a
hulladékgyűjtő zsákok az alábbi helyeken szerezhetők be városunkban:

kesítési partnereknél 180 Ft-os áron.
A lebomló zsákok bevezetését az is
indokolta, hogy 2011. év végén a
DTkH által előállított komposzt a for• Batthányi u. 25., Bagyin József e.v.
galomba hozatali engedélyezési eljá• Blaháné u. 118., Prókai és Társa Bt. rás során kiváló minősítést kapott. A
• Dózsa Gy. út 30., S-Öröm Kft.
társaság számára fontos, hogy a jö• Rajat Bt., Városi Piac
vőben is ilyen minőségű komposzttal
• Szabadság út 60., Agrosol 2000 Kft. szolgálhassa ki ügyfeleit.
• Szőlő u. 5., Csíkos Barkácsbolt
• Táncsics M. út 18., ZLZ HOME Kft.
Többlet vegyes háztartási hulladék
120 literes, „Többlet hulladék”
Barkácsbolt
feliratú, szürke színű köztiszA kisebb mennyiségű komposztáltasági zsákban helyezhető
ható zöldhulladék gyűjtéséhez biológi- ki. Állandó lakosok számára
a gyűjtőedények használata
ailag lebomló, kukoricakeményítőt
tartalmazó anyagból készült zöldhulla- kötelező, a többletgyűjtőzsák
csak ennek kiegészítéseként
dékos zsákokat szerezhet be az érté-

használható! A zsák ára a településen lévő azonos űrtartalmú edény ürítési díjának felel meg.
Szelektív hulladéknak 120 literes,
víztiszta hulladékgyűjtőzsák vásárolható meg. A zsákokban három frakció
újrahasznosítható hulladékot gyűjthetnek szelektíven: egy zsákban helyezhető el a fém-, a papír- és a műanyag hulladék.
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Segíti a tudatos
pályaválasztást a MATE
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
(MATE) együttműködési megállapodást kötött
hét – aszódi, gödöllői, isaszegi és péceli – közép
iskolával, a diákok tudatos pályaválasztása
és továbbtanulásuk elősegítése érdekében.

D

r. Gyuricza Csaba rektor
szerint az együttműködés legfőbb célja az, hogy
az egyetem által nyújtott lehetőségeket a diákok minél szélesebb köre megismerje. „A tu
datos pályaválasztás minden
fiatal elsődleges érdeke. Hogy
ez az életre szóló döntés való
ban a lehető legsikeresebb le
gyen, a MATE élmény alapú
szakmai és kulturális progra
mokat, pályaorientációt segí
tő tájékoztató előadásokat és
közösségi szolgálati együtt
működést biztosít a fiatalok
nak” – emelte ki az intézmény
vezetője.

A MATE minden évben két
alkalommal fogadja majd az
érintett középiskolák végzős
osztályait egy hosszabb, 3-5
órás campuslátogatáson, melynek keretében a diákok látványos tudományos bemutatókon, laborlátogatásokon és
előadásokon nyerhetnek bepillantást az egyetemi életbe, a high-tech agrárium és
a kapcsolódó tudományterületek legújabb területeibe, valamint a felvételi rendszerébe.
A laborok és a botanikus kertek látogatására az alsóbb évfolyamos diákoknak is lesz lehetőségük.

Érettségik:

A reklamáció ideje
   Folytatódnak az érettségik,
június 1. és 9. között az emelt
szintű, majd június 13. és 24.
között a középszintű szóbelikkel
– előtte van lehetőség az írásbelik
eredményének megtekintésére
és ha kell, akkor a reklamációra.
Aki egy középiskolában jelentkezett érettségire, a dolgozatot (közép- és emelt szinten
egyaránt), az a középiskolában
nézhetitek majd meg, aki egy
kormányhivatalban jelentkezett
az a vizsgabehívón megjelölt helyen tekintheti meg a dolgozatát
– írja az Oktatási Hivatal (OH).

A megtekintésre és másolat
készítésére egy munkanapot –
nyolc órát – kell biztosítani.
Aki nem tud elmenni a megtekintésre, annak egy szabályos
meghatalmazással rokona vagy
ismerőse is megtekintheti a kijavított dolgozatot. Természetesen
a meghatalmazott másolatot is
készíthet a dokumentumról. Ha
senki nem nézi meg a dolgozatotokat, az írásbeli vizsga eredményéről az érettségi vizsgabizottság tájékoztató értekezletén
kap majd tájékoztatást az érintett.
(Forrás: eduline.hu)

Mint a z a kerekasztal-beszélgetésen el ha ngzott, a motiváció
a sikeresség egyik
alapfeltétele, ezért
rendkívül fontosak
azok a kiscsoportos laborlátogatások, ahol egy-egy
kísérletet sikeresen
elvégezve a diákok
pozitívan tudnak
kapcsolódni az adott tudományterülethez. Az egyetem
sokszínű, rendkívül széles
oktatási portfóliója ráadásul
minden tudományterületet lefed, ezért nincs olyan érdeklődési körű diák, akit ne tudna az egyetem személyesen is
megszólítani.
Az aszódi, gödöllői, isaszegi és péceli iskolák tudományos ismeretterjesztő rendezvényeken, továbbtanulással

kapcsolatos fórumokon és pályaorientációs napokon szintén
vendégül látja majd a MATE
képviselőit az együttműködés
keretében.
A z egy üttműködést Gödöllőről a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium, a Török
Ignác Gimnázium, és a Váci
Szakképző Centrum Madách
Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium vezetői írták alá.

felhívás!

Hagyományainkhoz híven, idén is elkészül a
Gödöllőn közkedvelt
városi naptár, amihez
Önöktől várjuk a segítséget.
Kérjük, 2022. augusztus 31-ig készítse el és
küldje el részünkre a fotóját, ami lehet: közterület, épület, természet
vagy természeti jelenség, a lényeg, hogy Gödöllőt ábrázolja. 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.
E-mail: sajto.godollo@gmail.com
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Pedibusszal a Petőfibe
A Petőfi Sándor Általános Iskolába is
elindult az első Pedibusz-járat. Az új,
P1-es járat május 19-én indult
első útjára, 5 gyermekkel.

A

z indulás 7.05-kor, az
Ádám utca Fecske utcai
végénél van és 6 köztes
csatlakozási pont beiktatásával, kényelmes sétával 7.45-re
ér a Petőfi iskolához.
A járat a tanév végéig minden
szerdán és csütörtökön közlekedik. Ha sikeresnek bizonyul és
kellő számú önkéntes kísérő jelentkezik, az új tanévben, szeptembertől újraindulhat majd. A
járat beindításában a Gödöllői
Városi Könyvtár és Informá-

valamennyi általános iskolára kiterjeszti a PedibuszProgramot, hogy a
gyermekek szervezetten, bizton s á go s a n ,
egy egészséciós Közges és körpont, vanyezetkílamint a
mélő módon
Művészejussanak el
tek Háza
az iskolába.
dolgozói
A
pedi
önkéntesként
buszról bővebb
segédkeznek, a
információ talál
tanév végéig ők kínak az érdeklődők a www.
sérik a gyerekeket az iskogodollo.hu/pedibusz/ ol
lába.
A próbajáratok sikereire dalon, valamint a Pedi
alapozva 2022. tavaszán Gö- busz Gödöllő Facebookdöllő Város Önkormányzata oldalon.

Országos akció: hétvégén is intézhetőek a lejárt személyi okmányok
   Rendkívüli, hétvégi nyitva
artással segítik a kormányablakok a június 30-án lejáró
személyazonosító okmányok
cseréjét. Május utolsó hétvégéjétől június végéig Budapest és Pest megye valamen�nyi kormányablaka, vidéken
pedig több mint 120 kijelölt
kormányablak fogadja az ügyfeleket szombaton és vasárnap 8 és 14 óra között; pünkösdvasárnap kivételével.
Ilyenkor kizárólag a veszélyhelyzet alatt lejárt személyazonosító igazolvány,
vezetői engedély és útlevél
cseréjét lehet intézni.
A várakozással és ügyintézéssel együtt átlagosan 3060 perc alatt elintézhető az
okmánycsere. Nincs szükség előzetes időpontfoglalásra; akkor is érdemes felkeresni
a kormányablakot – akár hét-

köznap, akár hétvégén –, ha
a foglalható időpontok már beteltek – áll a Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatójában.
A jogosítvány meghos�szabbítása online is intézhető.
Fontos tudni, hogy a jogosítvány meghosszabbítása az Ügyfélkapun keresztül online, automatikusan is
megoldható, ha a háziorvos
kiállította az orvosi alkalmassági engedélyt. A lejárt forgalmi engedélyek miatt nem
a kormányablakokat, hanem
a műszaki vizsgaállomásokat
kell keresni.
Június 30-án valamennyi,
a járványügyi veszélyhelyzet
idején automatikusan meghosszabbított személyazonosító okmány érvényessége
lejár. A határidő közeledtével
egyre többen keresik fel a kormányablakokat, ezért bővítik
azok kapacitását. A hétvégi
nyitvatartással június végéig 500 ezerrel több ügyfelet
tudnak kiszolgálni.

8 Ӏ civil

ELŐZD MEG!
A cukorbetegséget
A Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete idén is
megrendezte a „Botra
fel!” Nordic Walking sétát. A rendezvény célja
minden évben, hogy ráirányítsák a figyelmet a
cukorbetegségre és annak megelőzésére.
A hagyományosan
az Alsóparkban megtartott eseményen vérnyomás- és cukorszintmérésre is lehetőség
volt. A lebonyolításba
a Tormay Károly Egészségügyi Központ munkatársai is bekapcsolódtak.
(j.)

gödöllői szolgálat • 2022. június 1.

gödöllői szolgálat • 2022. június 1.

civil Ӏ 9

Központban
a környezetvédelem
Hagyományosan a múzeumi
világnapon festették át a Szabad
ság teret az Alsóparkkal összekö
tő aluljárót a gödöllői diákok.

A

tézmény részt vett a
szépítésben. A csapatok mellett a múzeum munkatársai
és Hódi Rezső graBár a munka látványos részét egy délfikusművész is részt vett a festésben, amimunkát ez alkalommal is a Gö- nek eredményeként új képek fogadják a előtt végzik el, a diákok és a tanárok hedöllői Városi Múzeum koordinál- gyalogosokat. Az alkotások témája ez al- teken át készülnek, tervezik a helyi különta, s valamennyi városi oktatási in- kalommal a környezetvédelem.
legességnek számító festményeket.

Családi délután
   Hagyományainkat követve ismét megrendeztük „Családi délután” rendezvényünket.
Színes programkínálattal vártuk óvodásainkat és családtagjaikat a Fák madarak ünnep jegyében.
A program gyönyörű természeti területen, az udvarunkon zajlott le. Kézműves
foglalkozásokat, mozgásos ügyességi játékokat, valamint zsákbamacskát kínáltunk a
gyermekeknek. A katasztrófavédelem megérkező tűzoltó autója minden kisgyermeket
nagy örömmel, kíváncsisággal töltött el. Felszállhattak a járműre, felvehették a tűzoltó sisakot és közvetlen közelről nézhették
meg a kocsi különleges berendezését.
Frissen sült, finom palacsintával és limonádéval kedveskedtünk vendégeinknek, az ételt és
italt az óvoda dolgozói készítették el.
Az egyes helyszíneken vidám beszél-

getés zajlott gyermekek és a szülők körében,
mely az egymás között kialakult baráti kapcsolatokat erősítette.
A programot a közelmúltban alakult „Hurrá” zenekar gyermeknek szóló koncertje zárta, önfeledt, vidám
hangulattal.
Az adományokkal a szülők a Gödöllői Fenyőliget
Óvoda Alapítványát támogatták.

ÓVODANAP
A GÖDÖLLŐI
ÓVODA ZÖLD
tagóvodájában
  A Gödöllői Óvoda Zöld Tagóvodájának Szivárvány Alapítványa
2022. június 11-én (szombaton),
rendezi meg hagyományos Óvoda napját.
A családok számára, ezen a napon
színes programokkal készülünk.
Szeretettel várunk mindenkit, 15
órától óvodánk udvarán!
(Gödöllő, Batthyány Lajos utca 34-36.)
A bevételekből, a felajánlásokból,
és a támogatásokból, óvodánk alapítványát kívánjuk gyarapítani!
Az óvodánk testülete

Kiemelkedő versenyeredmények matematikából a 2021/2022
tanévben a Török
Ignác Gimnáziumban
A Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban az idei tanévben is folytatódott a
matematikában tehetséges tanulók versenyfelkészítése. A rendszeres foglalkozások országosan is kiemelkedő versenyeredményekhez vezettek.
Kokas Gergely 5.A osztályos tanuló a Kenguru Nemzetközi Matematikaversenyen országos 4. helyet, a Zrínyi
Ilona Matematikaverseny országos 6.
helyet ért el.
Major-Nemes Marcell 7.A osztályos
tanuló a Varga Tamás Matematikaversenyen országos döntőjében az 5. helyen végzett.
Ali Richárd 8.A osztályos tanuló a
Varga Tamás Matematikaverseny országos 3. helyet, a Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos 13. helyet szerzett.
Foris Máté 10.A osztályos tanuló az
Arany Dániel Matematikaversenyen az
országos döntőben 1. díjat, és a Zrínyi
Ilona Matematikaversenyen is országos
1. helyezést ért el. A Kenguru Nemzetközi Matematikaversenyen országos 3.
helyet szerzett.
A Bankvelem PénzOkos Junior Kupa
versenyen a 6.A osztály csapata az országos döntőben 1. helyet szerzett. A
csapat tagjai: Bányász Marcell, Bányász Alex, Szabó Levente
A diákokat felkészítő tanárok: Ábrahám-Huszár Éva, Balázsné Zsigó Ágnes, Thuróczy Erzsébet, Törökné dr.
Bodzsár Mária, Veszelyné Fábri Zsuzsanna
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Barangolás
a Szepesség és a Tátra
csodálatos helyszínein
   Két év után a járványügyi helyzet megengedte, hogy a Petőfis diákok megvalósíthassanak egy csodás tanulmányi kirándulást Szlovákia falvait, városait bejárva.
Az elmúlt év eseményei miatt a pályázat lehetőséget biztosított arra, hogy nem csak a
7. osztályos, hanem 8. osztályos gyerekek is
részt vegyenek a programban. Így 50 diákkal és 5 kísérő pedagógussal indultak útnak.
A kirándulást megelőzően a gyerekek
előadásokat hallhattak Szlovákia természetföldrajzi adottságairól, Magyarország
több mint ezeréves történelméről, a trianoni béke következményeiről, a határon túli
magyarság életéről.
A négy nap alatt megismerhették azokat a
városokat, falvakat, templomokat, várakat,
melyekhez fontos történelmi személyek kap-

csolódtak. Többek között Zrínyi Ilona, gróf
Bercsényi Miklós, Szapolyai János magyar
király, Csáky család, és a Rákócziak nyomába Jártak többek között Kassán, a Szepesi-várnál, a Poprádi Tátraalja Múzeumban,
Lőcsén és Eperjesen – hogy csak néhányat
említsünk a helyszínek közül.
A csoportot négy napig egy szlovákiai magyar honismereti vezető kísérte Scheirich
László személyében, aki érdekes előadásokkal bővítette a gyerekek ismereteit.

A Petőfi Sándor Általános Iskola
diákjainak és tanárainak beszámolója
bővebben és több fotóval
a www.szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon.

Kiskertészek nagy eredményei
   Idén is szép eredményekkel művelik az már növekedőfélben a magaságyásokban,
iskolakertet a petőfis diákok a Civil Ház Babok, kapor, áttelelő saláta és borsó fejudvarán. A gödöllői kertbarátok irányítá- lődik a gyerekek keze nyomán.
Miközben a legidősebb
sa mellett a gyerekek
„kiskertészek” a ballagásra kémár „szüretelnek”. A
kiskertészeink kertszülnek, az őket váltó diákok
már tanulják a teendőket: a saben, locsolnak, paradicsomot kötöznek,
ját, magról nevelt palántáikat
mikor mi a teendő
ültették el a magaságyásokba
.Munka pedig akad
a sokuk örömére már evésre
bőven, hiszen közel
érett zöld hagyma és fokhagy25 féle növény van
ma helyére.
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Pünkösd
ünnepe
Pünkösdre készülünk. A húsvét utáni ötvenedik napon ünne
pel a keresztény világ. Talán furcsa lenne, ha azt mondanánk,
születésnapot tart, pedig a megfogalmazás helyes. A pün
kösd a Szentlélek eljövetelének, s egyben az egyház meg
alapításának ünnepe. De nézzük, mire is emlékezünk ezen
a napon, mely egyike az úgynevezett mozgóünnepeknek.

A

húsvét utáni 50. napon az apostolok együtt voltak, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló
zúgás támadt az égből és lángnyelvek
formájában leszállt rájuk a Szentlélek,
majd különféle nyelveken kezdtek beszélni, hogy szólni tudjanak a különböző
népekhez. Péter apostol prédikálásának hatására sokan
megtértek, belőlük alakult
meg az első keresztény gyülekezet, a jeruzsálemi ősegyház. A püspöki szinódus 305ben rendelte el a galamb vagy
lángnyelvek alakjában ábrázolt Szentlélek eljövetelének
megünneplését.
Az ünnephez számtalan népszokás is kötődik, melyekre tájegységenként más-más volt a

jellemző. A legismertebbek a pünkösdi király választása és pünkösdi
királyné járás. A
pünkösdi királyt
üg yességi versenyeken választották meg, állandó
vendég volt lakodalmakon, ünnepségeken, mulatságokon.
A kocsmákban
a közösség
számlájára ingyen fogyaszthatott. A pünkösdi királynéjárás során
négy lány vitte körbe a faluban az ötödiket, a legkisebbet és legszebbet. A lány
feje felett kendőt feszítettek
ki vagy fátyollal takarták le.

Éneklés közben járták körbe a királynét,
majd végül felemelték, a rituálé közben
pedig termékenységvarázsló mondókák
hangzottak el. Érdekes, hogy míg sok helyen ilyenkor bontották le a májusfákat,
addig egyes tájegységeken ilyenkor állították fel őket. Pünkösd egyik jelképe a
pünkösdi rózsa, a lányos házaknál a legények ezt tették annak a lánynak az ablakába, akinek udvarolni szerettek volna.
Szokás volt a szirmát a mosdóvízbe szórni, hogy aki abban fürdik,
egészséges legyen
A pü n kösd i
gasztronómiai szokásokról nem igazán szokott
s z ó e sn i ,
p e d ig ré gen ennek
az ünnepnek is meg
voltak az ételei. Leginkább a
tyúkhúsleves és a
kakaspörkölt dívott, de
ilyenkor kerültek asztalra az
első - még zsenge húsú – rántott jércék,
valamint ekkor sütötték az első „idei” libákat. Ahol birkát tartottak, ott az ünnepen üstben vagy bográcsban készült a
birkapörkölt. A Galga mente ünnepi menüjében fontos szerep jutott a csirkéből,
liszttel, galuskával, savanyítva készült
becsináltlevesnek.

Bagoly
könyvesbolt

ajánlója
Légy te is „Z”!
   Miként kezelhetjük a generációs
ellentéteket szülőként vagy tanárként?
Hogyan dolgozzunk együtt a Z
generáció tagjaival?
Miért érik el
könnyebben a
youtuberek és a
tiktokerek a fiatalokat?
És egyáltalán…Mi az a Z generáció?
Ezekre a kérdésekre igyekszik megadni a
választ Bereczki Enikő most megjelent könyve.
A Z generáció a mostani 13–26 éveseket
jelenti, ezt azért is fontos leszögezni, mert
a különböző kutatások sok esetben nem
ugyanazokat az életkorokat jelölik meg.
S, hogy milyenek a „Z”-k? Ha a kialakult
sztereotípiákat nézzük, akkor nehezen motiválhatók, érdektelenek, csak a telefonjukat
nyomkodják, képtelenek a kitartó erőfeszítésre, nem akarnak felnőni. Ám, ha közel kerülünk hozzájuk, kiderül, komoly teljesítmények és értékek rejlenek bennük, amiket mi
is felfedezhetünk. Tény a generációs szakadék soha nem volt még akkora, mint napjainkban. Szülőként, pedagógusként, munkaadóként vagy munkatársként azonban
elengedhetetlen, hogy együttműködjünk velük, túl tudjunk lépni az előítéleteinken, megoldjuk az esetleges konfliktusokat, és ne
mélyítsük tovább ezt a szakadékot.
Bereczki Enikő ifjúsági és generációs
szakértő gondolatébresztő és hiánypótló
könyvében a tudományos kutatások eredményeit és saját széles körű tapasztalatát
számos ismert szakember és több mint húsz
hazai influenszer véleményével egészíti ki.
Izgalmas világ tárul az olvasó elé, ha bemerészkedik a youtuberek, influenszerek és
gamerek világába.
(Bereczki Enikő: A rejtélyes Z generáció)
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Falakba zárt idő:
Valóság vagy fikció?
   Lapunk mindig örömmel számol be, ha gödöllői szerző könyve gazdagítja a hazai kínálatot.
Most egy elsőkötetes szerző
Róza Kata könyve jelent meg,
a Falakba zárt idő című regény
különleges ötvözete a történelmi és a személyes tragédiáknak.
1950-ben, egy februári éjszakán Réni nem tér haza a budapesti kis lakásba, melyen a szüleivel osztozott. Másnapra az anyja mindent
elmond az apjának a szovjet katonáról. Réni
ezután évekig nem hagyja el a bérház végtelen körfolyosóit, a szovjet katonának pedig örökre nyoma vész.
Mi történt azon a hideg, téli estén? Egy
gyermek megfogant. A kislány, Regina, az
anyja elutasításával, de a nagyszülei szeretetével élt egészen 1956. október 23-áig.
Aznap kitört a forradalom. Mindenki, aki

csak tudott és akart, elmenekült az országból, hátrahagyva családot, otthont, életet. És
Reginát.
A történtet 65 esztendő múlva érdekes fordulatot vesz, amikor Emma az édesanyja laptopján különös emlékekre bukkan.
Családjának válaszokra van
szüksége a múltjukat illetően,
ezért a lány keresztanyjával karöltve kutatni kezdi a család történetét.
De mennyi titkot és tragédiát bír el egy
család?
Róza Kata mindvégig fordulatos könyve
feladja a leckét az olvasónak: Családregény,
vagy fantazi? Erre és sok más kérdésre is
választ kaphatnak az olvasók a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központban június 16-án, 18 órakor, a könyv bemutatóján.

Pillanatok

– Danis János szemével
A Danis János által szeretett erdélyi
fotók mellett rácsodálkozhatunk a gödöllői pillanatokra,
az ismerős arcokra.
A kiállítást Gé
mesi György polgármester köszöntötte és Sz. Jánosi
Erzsébet képzőművész, a Levendula
Galéria vezetője
nyitotta meg.
A jó hangulatot a Vörös Attila Jazzcraft
   Danis János EFIAP/p fotóművész képeiből nyílt kiállítás a Levendula Galériá- zenéje tette teljessé.
ban. A most bemutatott alkotások között
régebbi, több díjat is elnyert képek, és most
Több fotóval
első alkalommal láthatóak is helyet kaptak.
a www.szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon.

gödöllői szolgálat • 2022. június 1.

kultúra Ӏ 13

Hamarosan!
Múzeumok éjszakája
Június 25-én ismét várja az
érdeklődőket a múzeumok
éjszakája. A nagysikerű
rendezvénysorozatba idén
is bekapcsolódik városunk.

A

kulturális program 1999-ben indult
útjára francia mintára , s 2003 óta
rendezik meg rendszeresen. A Múzeumok Éjszakájának különlegessége, hogy
a sok ingyenes program mellett egy belépőjegy megvásárlásával az összes programban részt vevő intézmény látogatható.
Gödöllőn a rendezvények nagytöbbségén
ingyenesen vehetnek részt az érdeklődők.
A főtéren, a Gödöllői Városi Múzeumban, a Levendula Galériában, a Fréderic

KÜSZÖB zenekar

Chopin Zenei AMI-ban, a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben, a Várkapitányi
lakban, a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központban valamint a Királyi Váróban lesznek ingyenes programok. Ezek mellett a Gödöllői Királyi Kastély is várja majd a látogatókat.
A főtér nyáresti koncerteket kínál a KÜSZÖB és az Escape My Shadows Zenekarral, de zenével várják az érdeklődőket a zeneiskolában is, ahol többek között a népi
hangszerekkel is megismerkedhetnek majd.
A városi múzeumban a tárlatvezetések mellett kreatív gyermekfoglalkozások lesznek. Kézműves foglalkozásra várják a kicsiket a Levendula Galériában is,
ahol Nagy Gábor Munkácsy-díjas grafikus-, festőművész kiállítását jazz koncertekkel fűszerezik.
A Gödöllői Iparművészeti Műhely idén
két helyszínen is várja a látogatókat: a Várkapitányi lakban a Tükröződések kiállításhoz kapcsolódóan múzeumpedagógiai
programmal, a GIM-ház kertjében pedig
a MOME animáció szakos növendékeinek
munkáit tekinthetik meg.
A könyvtárban idén is bőséges lesz a
program kínálat: többek között 3D tervező workshop, társasjáték klub, születésnapi
fotókiállítás és a könyvtári szabadulószoba
vár az ide érkezőkre.
Mindezek persze csak ízelítők a színes
programokból, amiket következő számunkban részletesen olvashatnak majd.
A múzeumok
éjszakája prog
ramjait hamaro
san Gödöllő Város
Facebook-oldalán,
valamint lapunk
online felületén és
Facebook-oldalun
kon is olvashatják.

Így újulhat
meg a
GIM-ház
  A Várkapitányi lak ad otthont a Gödöllői Iparművészeti Műhely Tükröződések című kiállításának, ami egyben
az intézmény támogatói programjának is része. A cél a GIM-ház felújítása, korszerűsítése.
A TÜKRÖZŐDÉSEK című támogatói kiállítás és művészeti vásár során
befolyó összeggel a felújítási munkálatokat, az alkotáshoz szükséges körülmények kialakítását, egy korszerű művészeti központ létrehozását
támogatják a vásárlók.
A Várkapitányi lakban 50 neves
képző-és iparművész alkotásai láthatók és vásárolhatók meg.
A Gödöllői Iparművészeti Műhely
alkotóházának és kiállítóterének felújítására már évek óta elengedhetetlen annak érdekében, hogy megfelelő
körülményeket biztosítsák a komplex
művészeti program megvalósításához – a művészeti alkotáshoz, a tehetséggondozáshoz és a művészet
közvetítéshez. A GIM épületének felújítási és átalakítási terveit a GUBAHÁMORI építésziroda készítette el.
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Jazz Club:
Jön a Chameleon
Jazz Band

Fekete Péter
visszatér

  Június 10-én ismét láthatja a közönség a múlt évben
nagy sikerrel bemutatott Fekete Péter című vígjátékot. A
Pécsi Ildikó Színtársulat az elmúlt hónapokban az ország
számos pontjára kapott meghívást és játszotta a zenés
darabot, amit 1943-ban mutattak be.
A történet főhőse a pechsorozatairól ismert Pierre
Lenoir, aki sok mindenért felelős: miatta zuhan a tőzsde, dől be az ingatlanpiac,
ám Lucien Ouvrier, a sármos
és pénzhajhászó tőzsdecápa

épp az ő balszerencséjére alapít
részvénytársaságot. A fordulatokban bővelkedő történet során
egymást követik
a bonyodalmak,
a végtelenségig
összekuszálódnak a szálak, végül mégis
minden jóra fordul. Mindeközben olyan Eisemann-slágerek
csendülnek fel, mint a Fekete Péter öcsém, a Szerelemhez nem kell szépség, a Lesz
maga juszt is vagy a Holdvilágos éjszakán.
A múlt évi siker után a Pécsi
Ildikó Színtársulat közkívánatra állítja ismét színpadra a darabot, de mint megtudtuk, ezt
követően egy ideig nem terveznek belőle több előadást.
Jegyek a Művészetek Háza
jegypénztárában, valamint
online felületén vásárolhatók.

   Június 9-én ismét különleges
zenei csemege várja a közönséget, a gödöllői Jazz Club évadzáró
koncertjén. Az évadzárón a dallamos jazzt és az igényes popzenét stílusosan ötvöző Chameleon
Jazz Band lép színpadra a Királyi Váróban.
A Chameleon Jazz Band az
elmúlt években 9 európai ország 50 városban több mint
350 koncertet adott. 2021 tavaszán jelent meg nyolc saját dalt tartalmazó, STORIES
című albumuk, 2021 novemberében pedig „LIVE FROM
TOKAJ” kisfilmjük.
Először vendégszerepelnek
Gödöllőn! Különleges, baráti

hangulatú estre számíthatnak
a zenerajongók!
A Chameleon Jazz Band tagjai: Bálint Rezső (harsona, ének),
Birinyi Márk Ádám (zongora),
Sárosi Áron (basszusgitár), Te
lek Attila (dob);
Jegyek 3000 Ft-os áron vásárolhatók a Gödöllői Királyi Váróban és a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban.
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Cavaletta jubileum
   Nagyszabású koncerttel ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a Cavaletta női kórus.
A női kar 1991-ben alakult, ám
a pandémia miatt a múlt évben
nem volt lehetőség a jubileum
megünneplésére.
Az ünnepi hangversenyen
Gémesi György polgármester
köszöntötte a városunk kulturális életében fontos helyet elfoglaló,
Márton Danku István által vezetett kórust, amely ez alkalommal a Turai Világi Kórussal és a

Müncheni Ifjúsági Szimfonikus
Zenekarral a Fürstenfeldbruck
Vegyeskarral lépett fel.
Szólistaként Bara-Fekete Lívi
át, Kis Anitát, Herczenik Annát,
Reményi Annát, Zilahi Anikót,
Tápai Dórát, valamint Baráth
Nórát hallhatta a közönség.
Az est első részében olyan
művekből hangzott el összeállítás, amelyeket a Cavaletta mindig szívesen énekelt a koncerteken, míg a második részben
Jenkins: Armed man/A katona-

ember – mise a békéért című
művét szólaltatták meg a müncheni zenekarral és kórussal. A
délszláv háború idején íródott
mű napjainkban különösen aktuálissá vált.
Az est első részében Márton
Danku István vezényelt, aki kö- a müncheni zenekar és kórus
szönetet mondott mindazok- karnagya vezényelte.
nak, akik az elmúlt három évtizedben támogatták a kórus
Több fotóval
munkáját.
www.szolgalat.com-on
A koncert második részében
és Facebook-oldalunkon.
Jenkis művét Hans Peter Pairott,

Csillagok fala Gödöllő, 2022

   Április 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. Tavaly pedig Baráth Emőke, Herczenik Anna és a Talamba
ütőegyüttes tagjaié.
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, s elindult az újabb közönségszavazás. A három
legtöbb szavazatot kapott művész kézlenyomata kerül fel idén a Csillagok
Falára.
Az idei jelöltek:
Csuja László (rendező)
Halász Árpád (állattréner)
Katona Szabó Erzsébet
(textilművész)
Mundruczó Kornél
(filmrendező)
Szekeres Erzsébet
(népi iparművész)
Veiszer Alinda (újságíró,
műsorvezető, szerkesztő)
Szavazás határideje:
2022. június 26.

További információk
az online szavazásról:

Gödöllő város Facebook-oldalán.
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Halász Judit kapta az
I. Pécsi Ildikó emlékdíjat
(folytatás az 1. oldalról)
Az elismerést L. Péterfi Csa
ba 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 elismerést Pécsi Ildikó születésnapján, május 21-én adják át.
A díj, egy Pécsi Ildikó aláírásával ellátott üveg obeliszk,
Erőss Apolka Munkácsy-díjas
szobrászművész alkotása.
Halász Judit felelevenítette a
Pécsi Ildikóval való kapcsolatát és az utolsó, Gödöllőn tör-

Herczenik Anna, valamint Igó
tént találkozás emlékét, ami a Éva színésznő, érdemes és kijelenleg a nevét viselő színtár- váló művész köszöntötték a dísulat előadásán történt. Mint jazott Halász Juditot. (K.J.)
mondta, boldog, hogy elsőként
ő veheti át a díjat.
Bővebben
A díjátadó ünnepi műsoráés több fotóval
ban Mihail Márk és Szilágyi
a www.szolgalat.com-on
Levente, a Frédéric Chopin Zea Facebook-oldalunkon és a
nei AMI növendékei, L. Péterfi
GodolloNettv facebook oldalán.
Csaba, dr. Gémesi György és
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20 év 20 ajándék
Születésnapon általában
ajándékot szokás kapni, de
ez fordítva igaz a könyvtárra,
ahol a könyvtárosok készülnek
20 ajándékkal és meglepetés
sel az Olvasók számára.

P

ontosan 20 évvel ezelőtt, 2002. június 1-jén vágták át ünnepélyes keretek
között a szalagot a Gödöllői Városi
Könyvtár új épületén, és vehette birtokba
az akkori olvasóközönség a minden ízében
21. századi intézményt. Azóta eltelt
20 év, és a gödöllői
könyvtárosok idén
háromnapos rendezvénysorozattal
és számtalan meglepetéssel emlékeznek
meg az évfordulóról.

Már év elején helyezték üzembe a csomagküldő szolgálatok mintájára kialakított
Könyvládát, ahol a nap 24 órájában lehet
könyvet, társasjátékot, filmet kérni, kölcsönözni és visszahozni. Megújultak a rendezvénytermi székek, melyek szintén a látogatók kényelmét szolgálják. Örökbe fogadták
Rezsőt, az Állatkert tapírgyerekét, mely egy
új szolgáltatás, a Laptapír magazinolvasó
applikációt népszerűsíti a könyvtárban. Új
szolgáltatásként vezették be a társasjáték
és süteményforma kölcsönzést, megújult
a Babasarok, udvari székeket és két szolgálati biciklit is vásároltak, melyek a környezettudatos könyvet házhoz szállítást
szolgálják. Felújításra került a bejárat
és jelenleg is zajlik
a Kamaszhíd renoválása.
Az ajándékok zö
me természetesen

kultúra Ӏ 17
a születésnapi ünnepségen kerül az Olvasók elé: június 2-án csütörtök délután
köszöntik a 20 éve olvasókat a Diabolus
in Musica szabadtéri koncertjével. Pénteken délután Nyáry Krisztián lesz a vendég, akivel Istók Anna igazgatóhelyettes
beszélget. Június 4-én pedig Kártyajáték címmel tart zenés irodalmi estet két
elismert művész: Beck Zoltán és Vecsei
Hasi Miklós. A háromnapos szülinapi bulin nyílik meg a könyvtár 20 éves
kiállítása, és SzüliLap címmel ebből az
alkalomból magazin összeállítást is készítettek a könyvtárosok az olvasók számára. 20 napon át lehet majd ingyenesen beiratkozni, és ha mindez még nem
lenne elég, premier is várható: június
2-tól vetítik le az olvasók és könyvtárosok közös szereplésével készült szülinapi kisfilmet a könyvtárban és online felületein.
Ha jól számoltak, bizonyára észrevették,
hogy hiányzik még néhány meglepetés a
20-ból. Ennek egyszerű az oka, a könyvtárosok azt ígérik, az év második felében
is lesznek ajándékok, sőt, ha minden igaz,
még szalagátvágásra is készülhetünk. De
erről majd később…
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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2022. június 25. szombat
  17.00–22.00 17.00 Fedezd fel a műtárgyakat!
múzeumpedagógiai program a Tükröződések kiállításon
19.00 Fedezd fel a műtárgyakat! múzeumpedagógiai
program a Tükröződések kiállításon
A kiállítás helyszíne: Gödöllői Várkapitányi Lak,
2100 Gödöllő, Szabadság út 2.
A kiállítás megtekinthető 2022. július 31-ig minden pénteken, szombaton és vasárnap 10-18 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is. A kiállítást
1500 Ft-os felnőtt és 800 Ft-os diák/nyugdíjas támogatói jeggyel lehet megtekinteni. A támogatói jegy megvásárlásával a GIM épületének felújításához járulnak hozzá.
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Vigyázat, Medve!

  Egyre több alkalommal
érkeznek hírek hazánkban
történt medve észlelésről.
Ezek hitelessége sokszor
megkérdőjelezhető, ám a
napokban valóban medve
járta a Gödöllői-dombságot. A Pilisi Parkerdő Zrt.
azt kérte a kirándulóktól,
ne látogassák az erdőket.
A medve útját a szakemberek figyelemmel kísérik. Ám
függetlenül attól, merre veszi az irányt, nem árt tudni,
mit tegyünk, ha a jövőben
utunkba kerül egy szabadon kószáló társa. Erre az
esetre a különböző oldalak
sokféle tanácsot adnak, mi
most azokat gyűjtöttük ös�sze, amelyeket mindenhol
fontosnak tartanak megemlíteni a szakemberek.
  •  Ha erdőben járunk, azt a
kijelölt turistautakon tegyük! Kerüljük az átláthatatlan sűrűket, bozótosokat!
  •  Ha nem szükséges, ne
menjünk napnyugta
és napkelte közötti
időben az erdőbe!
  •  Tegyük egyértelművé a medvék
számára, hogy
közeledünk:
ne járjunk
nesztelenül!

  •  Társaságban beszélgessünk, egyedül járva használjunk zajkeltő eszközt:
például csengőt vagy rádiót!
  •  Ne használjunk fejhallgatót!
  •  Ha véletlenül mégis találkozunk a medvével, és az
állat nem vett észre minket, akkor lehetőleg feltűnés nélkül, halkan, a
medvét szemmel tartva,
hátrálva távolodjunk el a
helyszínről!
  •  Ha a medve két lábra áll,
azt a jobb tájékozódás érdekében teszi.
  •  Ha a medve észrevesz, ne
próbáljuk elzavarni!
  •  Ne nézzünk a szemébe!
  •  Ne fordítsunk neki hátat!
  •  Ne akarjunk elfutni, mert
gyorsabb nálunk!
  •  Autós találkozás esetén
ne hagyjuk el a járművet!
  •  Ne etessük!
  •  N e próbá ljuk közelről lefényképezni (pl.
szelfizni)!
  •  Ha a medve közelebb merészkedik, ne provokáljuk, és ne tegyünk hirtelen mozdulatokat!
  •  Kutyasétáltatás és kutyával való vadászat esetén
tartsuk szem előtt, hogy a
medve elől menekülő kutya a gazdához fog visszafutni védelemért, nyomában a támadó medvével.
  •  Ne vigyünk magunkkal
erős illatú élelmiszereket!
  •  N e hagyjuk magunk
után az élelmiszer maradékát, és annak csomagolóanyagát sem!
A maradékot lehetőleg szagmentesen csomagoljuk el, úg y
vigyük tovább magunkkal!

Két díj

a „Vadlovak”-nak
   A Gödöllői Királyi Kastély
adott otthont a május utolsó
hétvégéjén megrendezett VIII.
Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválnak.
A parkban családi programok,
vetítések és bemutatók várták
az érdeklődőket. A filmfesztivál
versenyének fődíját, a mozikban
is nagy sikert aratott Vadlovak
– Hortobágyi mese című egész
estés film kapta.
A fesztiválon két szekcióban
– nemzetközi- és Kárpát medencei – közel 1400 beneve-

zett produkció versenyzett egymással.
A Rockenbauer Pál emlékdíjat Török Zoltánnak, a Vadlovak – Hortobágyi mese rendezőjének ítélték oda.
Az eseményt a Kék Bolygó
Alapítvány szervezte, melynek
elnöke Áder János korábbi köztársasági elnök is kilátogatott a
helyszínre.
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Fogadj örökbe
a Gödöllői Gyepmesteri Telepről!
folti
   1 éves ivaros
kan. Kis testű,
könnyen tanítható.

Boldog lett-e,
ki kertre vágyott?
Egy pár éve kaptam meg ezt a című könyvet, melyet Moldoványi Ákos
írt. Épp szabadságon voltam, egy nap alatt befaltam. Talán az első részét
sokan ismerik Önök közül, ami a „Kertész legyen, ki boldogságra vágyik” címre hallgat. Ma már különlegességnek tartom ezt a két könyvet, mert ritkán lehet megkapni, bár jó párszor láttam bolhapiacokon.

T

öbb dolog miatt is ajánlom ezt a könyvet, most okos tanácsok helyett.
Egyrészt hatalmas színészeinket
látogatta meg az író, úgymint Páger Antal,
Tolnay Klári, Gobbi Hilda, Törőcsik Mari
és még számtalan nevet felsorolhatnék.
A könyvben érdekes történeteken ismerhetjük meg egy-egy nagyság kertjének születését, a buktatókat, a rengeteg munkát,
melyet színházi, filmes szerepléseik mellett belefektettek.
Másrészt a könyv tele van fotókkal, ihletet lehet szerezni, tanulmányozni lehet és
kell is az akkori kertművelést. És nem mellesleg hozzáállást.
Rohanó világot élünk, ezzel tisztában
vagyok, de mégis példát kell vennünk a
könyvben szereplő színészek, operaénekesek munkájáról. Manapság a munkám
során rengetegszer hallom azt, hogy olyan
kertet szeretnének, melyet nem kell, vagy
alig ápolni. El kell keserítsek mindenkit,
mert ilyen nem létezik. A furcsa időjárásunk miatt, gyakran gombás betegségek
ütik fel a fejüket, jön a tetű, jönnek az
újabbnál újabb kártevők, a fű nő, a cserjék, fák nőnek és a mi feladatunk ezeket
rendben tartanunk.

Olyan kertet, mely önállóan működik, jó
pár év munkájával lehet elérni, de akkor is
vannak olyan feladatok, amelyeket nekünk
kell elvégezni.
A könyvet végigolvasva, legmeglepőbb élményem volt Medveczky Ilona kertje, amit
szakmai szemmel is olvasva, bizony megállta a helyét. Rengeteg munkát fektetett bele.
Végigolvasva mind a két könyvet, megfordult a fejemben, ha nekik „volt idejük” a
kertjükre, nekünk miért nincs? Nem építtető által megkreált kerteket kell elképzelni, bár egyik-másik bizony vetekszik velük,
hanem saját kéz által alkotott, gyönyörű,
sokszor parkszerű területekről.
Másik fontos észrevétel volt a türelem.
Ezt újra és újra meg kell tanulni, meg kell
tanítani. Aki kertészkedésre adja a fejét, de
akár építtet, mindig számolnia kell az idővel, kudarccal. Ezek velejárói egy kert életének. Kísérletezések sora vár ránk, ami
vagy sikerül vagy nem. A kertek, növények
így működnek és nekünk a feladatunk az,
hogy összhangba kerüljünk velük. Ehhez
nagy segítség ennek a két könyvnek az elolvasása, amit jó szívvel ajánlok Önöknek.
Jó olvasást kívánok!
Bujtás Anikó • www.bujtaskert.hu

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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labdarúgás

Pest megye bajnoka
lett a Gödöllői SK
A Pest megyei I. osztályú bajnokság 30. for
dulójában, a 71 ponttal a tabella élén álló
Gödöllői SK a második helyezett, szintén 71
pontos, Dunaharaszti otthonába látogatott.

A

vendég Bikáknak a bajnok cím megszerzéséhez győzniük vagy döntetlent kellett játszaniuk. Nos a
gödöllőiek nem bízták a véletlenre, az 1-1-es félidőt követően a 91. percben a győztes gólt
is megszerezték, ezzel a legnagyobb rivális otthonában sikerült kiharcolniuk a bajnoki címet.

Győri Zoltán vezető edző a
mérkőzést követően így nyilatkozott: „Köszönetet szeret
nék mondani az egész csapat
nak ezért a fantasztikus évért.
Minden játékos maximálisan
kivette a részét ebből a szép
sikerből. Azt kívánom, hogy
egyszer minden edző vezet
hessen egy ilyen közösséget,
felemelő érzés. Köszönet jár

nagyszerűen felkészítették fi
atal játékosainkat, akik kö
zül többen be is tudtak mutat
kozni felnőtt csapatunkban. A
mérkőzés azt hozta amire szá
mítottunk. A csapat hátrány
ban is nyugodt tudott maradni,
tudtuk, hogy csak idő kérdése
az egyenlítés. Az, ami pedig a
végén történt, arra nincsenek
szavak, az érzés megfizethetet
len. Amint átgurult a labda a
92. perben a gólvonalon, fel
robbant a lelátó, a kispadon
lévő játékosaink berohantak
a pályára, felejthetetlen öröm
vette kezdetét a szurkolóinkkal
közösen. Nagyon sok támoga
tást kaptunk szóban a megyé
ben dolgozó edzőktől, játéko
soktól, vezetőktől. Hihetetlen,
mennyien szurkoltak ezen az
utolsó meccsen nekünk, ami
ért örök hála. A szurkolótá
borunknak is jár a hatalmas
nagy gratuláció, akik folya
matosan támogatták csapa
tunkat, és akik nélkül nehéz
lett volna ezeket a sikereket
elérni. Már mondtam, isten
királyok vagytok! Köszönöm!”
Forrás/fotó: facebook.com/
GodolloiSportKlub

vezetőinknek Rózsavölgyi Sán
dornak és Pelyhe Józsefnek,
polgármesterünknek Gémesi
Györgynek, illetve közvetlen
kollégáimnak, Bokros János
nak, Tötös Tamásnak, Bárdos
Mónikának, Kormány Móni
kának, Ocsovai Dóra Zitának,
Hegyesi Lászlónak, Kádár Jó
zsefnek, Patkovics Bencének
és Tóth Ambrus
nak. Külön szeret
Eredmény:
ném megköszönni
a gödöllői utánpót Pest megyei I. osztályú bajnokság, 30. forduló:
lásban dolgozó kol Dunaharaszti MTK – Gödöllői SK 1-2 (1-1)
légáinknak a kivá Gólszerző: Nagy B. (39.), Barabás (91.)
ló munkát, hiszen

Gémesi Csanád 16. a padovai GP-n

Vívás

   Olimpiai bronzérmesünk a 16. helyen végzett a padovai kard Grand
Prix-n.
A MATE-GEAC
sportolója a legjobb 64 között először az amerikai
Dershwitz majd
a szintén amerikai Thompson ellen aratott bátor győzelmet.
Csak a következő, a francia

Pianfetti elleni asszó jelentette
számára a verseny végét a 198
fős mezőnyben. Így az igen értékes 16. helyet sikerült meg-

szereznie Csanádnak. A versenyt egyébként Szilágyi Áron
háromszoros olimpiai bajnok
nyerte. 
Fotó: fie.org

Végeredmény:
1. Szilágyi Áron (edző és válogatott edző: Decsi András), 2. Gu Bongil (koreai), 3.
Eliott Bibi (francia) és Bolade
Apithy (francia), 5. Szatmári András, …16. Gémesi
Csanád, …60. Péch Mik-

lós, …78. Puy Sebestyén,
…96. Horváth Gergő, …121.
Rabb Krisztián, …129. Iliász
Nikolász, …145. Galgóczy
Tamás, …158. Decsi Tamás,
…170. Vigh Benedek, …175.
Pápai Roland.
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Futókörök napja

   Május 21-én az ország 15
pontján lehetett birtokba
venni a futópályákat. Az Országos Futópálya-építési Programban az utóbbi időszakban több

futópályát adtak át az Aktív
Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda támogatásával. A projekt során átadott
futókörök között május harmadik szombatján zajlott a verseny: Gödöllő összesítettben a 11. helyen
végzett, azonban
lakosságarányosan nézve 7. lett.
Gödöllőn 255
futó összesen
1273 kört, azaz
1273 km-t futott szombaton.
Az első helyen Dabas végzett, 4841 kilométerrel

Hatalmas részvétel
a Manó Maratonon

Nagyszerűen
szerepeltek a
gödöllői judokák
az idei judo
Diákolimpián
Cselgáncs Május 21-én Győrben
rendezték a Diákolimpia Diák A-B-C
és a serdülő korosztály országos döntőit. A Gödöllői Judo Klub versenyzőit Futó Gábor és Szádvári Zoltán készítette fel.

Eredmények:
Diák A korcsoport
40 kg: 3. Baráth Gergely (Szadai Székely Bertalan Általános Iskola),
60 kg: 5. Kolozs András (Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola)

   Három évnyi kényszerszünet után ismét megrendezték az Alsóparkban a városi Manó Maratont. A gödöllői óvodások
egy félkört futottak, ami után mindenki
„éremmel” gazdagodott.
Az idei futást 560 gyermek teljesítette,
a Gödöllői Önkormányzati Óvodákon kívül, egyházi és magán óvodákból, illetve
Szadáról is nagy létszámba vettek részt a
gyerekek. De jöttek, Isaszegről, Veresegyházról, Aszódról,
Budapestről és még Egerből is!
A legfiatalabbak 2020 augusztusban született gyerekek voltak, akik szülői segítséggel futották le a távot.

Diák C korcsoport
45 kg: 2. Hevesi Csoma (Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola)
50 kg: 2. Szucsák Ferenc (Gödöllői
Damjanich János Általános Iskola)
45 kg: 3. Kárpáti Boglárka (Gödöllői
Petőfi Sándor Általános Iskola)
35 kg: 7. Bondár Ágoston (Gödöllői
Szent Imre Katolikus Általános Iskola)
Serdülő korcsoport
70 kg: 3. Gombkötő Misa (Gödöllői
Hajós Alfréd Általános Iskola)
80 kg: 5. Kálmán Bálint (Isaszegi Klapka György Általános Iskola)
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Kiemelt eredmények az
Országos Tájfutó Diákolimpián
Május közepén került
sor az Országos Táj
futó Diákolimpiára,
Budapest-Nagyková
csi helyszínekkel.

Díjazott
eredmények:
II. korcsoport
Rövidtáv:
1. Várszegi Zsombor,
Török Ignác Gimnázium,
Gödöllő
Rövidtáv:
2. Gyurina Márton,
Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Rövidtáv:
4. Bessenyei Kirill,
Premontrei Szent Norbert
Gimnázium, Gödöllő

A

Magyar Tájékozódási
Futó Szövetség megbízásából az idei évben a
Tipo Tájfutó és Környezetvédő
Egyesület rendezte a Tájfutó Diákolimpia országos döntőjét a
fővárosban és körzetében. A területi döntőkről összesen 500
tanuló jutott tovább, akik két
egyéni és egy váltó számban is
összemérhették ügyességüket.
A szombati sprint futamokat
a Városligetben teljesítették a
versenyzők, ahol parkos környezet, sok építmény és lekerített terület várta őket.
A délutáni Diák Váltón megyei
összetételű, különböző korosztályú, háromfős csapatok versengtek egymással.
Vasárnap a Budai Tájvédelmi
Körzet területén fekvő Nagykovácsiban zajlott le a hosszútávú
futam. Az indulókat a Budaihegységre jellemző, kimondottan nehéz, hegyes-völgyes terep
várta, elszórva sziklákkal és kő-

GKS

mezőkkel. A területen viszonylag sűrű úthálózat, hegyi kerékpáros pályák is találhatók. A táv
nagy része a felnőtt aljnövényzet miatt kevésbé volt futható,
így különösen figyelni kellett a
helyes útvonalválasztásra.
A Gödöllői Kirchhofer József
Sportegyesület fiatal sportolói
szép számmal jutottak be az
országos döntőre, összesen 34
diák indult el a megmérettetésen.

V. korcsoport
Hosszútáv:
4. Balázs Eszter,
Premontrei Szent Norbert
Gimnázium, Gödöllő
VI. korcsoport
Rövidtáv:
2. Kiss Kamilla,
Református Líceum,
Gödöllő
Hosszútáv:
1. Kiss Kamilla,
Református Líceum,
Gödöllő

További helyezések:
Iskola

Korcsoport

Rövidtáv

Hosszútáv

Várszegi Zsombor

II.

1.

13.

Török Ignác Gimnázium, Gödöllő

Gyurina Márton

II.

2.

30.

Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

Bessenyei Kirill

II.

4.

16.

Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllő

Leskó Vince

II.

43.

Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllő

Léber Levente

II.

49.

Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Gödöllő

Nagy Norbert

III.

8.

8.

Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Gödöllő

Leskő Lőrinc

III.

11.

11.

Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllő

Vajda Márk

III.

17.

10.

Hajós Alfréd Általános Iskola, Gödöllő

Pintér Kornél

III.

20.

24.

Török Ignác Gimnázium, Gödöllő

Podmaniczki Balázs

III.

31.

39.

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, Pécel

Foris Ádám

III.

36.

18.

Török Ignác Gimnázium, Gödöllő

Podmaniczki Benedek

III.

36.

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, Pécel

Dobay Benedek

IV.

23.

40.

Ujvári Dániel

IV.

32.

Gáll Bence

IV.

33.

Veresegyházi Katolikus Gimnázium
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium,
Budapest
Damjanich János Általános Iskola, Gödöllő

Kiss Ágoston

IV.

45.

15.

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Ivaskó Barnabás

IV.

29.

Török Ignác Gimnázium, Gödöllő

Szőke Mátyás

IV.

60.

Foris Máté

V.

7.

9.

Török Ignác Gimnázium, Gödöllő

Császár Arzén

V.

14.

13.

Török Ignác Gimnázium, Gödöllő

Finta Áron

V.

29.

34.

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Leskó Gábor

V.

41.

26.

Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllő

Szabó Márton

VI.

16.

21.

Török Ignác Gimnázium, Gödöllő

Foris Dávid

VI.

18.

13.

Török Ignác Gimnázium, Gödöllő

Balázs Emese

III.

13.

14.

Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllő

Bordács Éva

III.

35.

37.

Damjanich János Általános Iskola, Gödöllő

Vajda Júlia

IV.

17.

31.

Hajós Alfréd Általános Iskola, Gödöllő

Szabó Ágota

IV.

39.

34.

Petőfi Sándor Általános Iskola, Gödöllő

Gyurina Judit

V.

12.

16.

Szent István Gimnázium, Budapest

Balázs Eszter

V.

13.

4.

Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllő

Jávor Janka

V.

21.

Rahner Anna

V.

23.

Kiss Kamilla

VI.

2.

1.

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Kiss Boglárka

VI.

7.

18.

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Damjanich János Általános Iskola, Gödöllő

Török Ignác Gimnázium, Gödöllő
Szent István Gimnázium, Budapest
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egészség és életmód
KÖZÉPPONTBAN A NYAK
  A fejünket a törzsünkkel ös�szekötő szerv. Alkotórészei: nyakcsigolyák, nyaki zsigerek, garat,
gége, légcső, pajzsmirigy, a fejbe
felszálló és leszálló erek, agyi és
gerincvelői idegek.
Sokan küzdenek nyaki illetve
vállövi fájdalmakkal. Ezek lehetnek akut, illetve krónikus fázisban.
Krónikusnak számít, ha a tünetek
3-6 hónapnál tovább tartanak.

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

Cukrászmestereink
ajánlják Önnek!
KülönlegességeKKel
várjuK önt júniusban is!

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

Melyek ezen
tünetek kiváltó okai?
  •  rossz testtartás
  •  pszichés stressz
  •  fokozott és tartós mechanikai
igénybevétel
  •  helytelen és hosszantartó ülésmód
  •  előrehelyezett fejtartás
  •  túlterhelés túlzott nyújtással,
körbeforgatással
  •  háton lévő púp kompenzációja
  •  nyaki gerinc degeneratív és
strukturális elváltozásai
  •  ortopédiai okok
  •  meszesedés
  •  hirtelen hideg hatás, huzat
A fájdalom sokféle lehet: tompa,
éles, görcsös, sajgó, időszakosan
fellobbanó. Gyakran társul a nyak
merevségérzésével, kisugárzó fájdalom jelenhet meg a vállakban,
felső végtagokban vagy akár a
hát, lapockák közötti területen. A
bekeményedett, nyomásra érzékeny izomzatban fájdalmas csomók tapinthatók (Tender, Trigger
pontok). A feszes izmok nyomás

hirdetés

alatt tarthatják az ereket, idegeket
is melynek következtében gyakori panasz a fejfájás, felső végtagba sugárzó zsibbadás.
Hogyan előzhetjük meg
a nyaki problémákat?
  •  kerüljük a fájdalmat előidéző
testhelyzetet
  •  végezzünk rendszeres fejtornát
  •  nyakmasszázs
  •  iktassuk ki a nyak megfeszülésével járó fizikai megerőltetést
  •  nagy körültekintéssel hűtsük
magunkat a nyári melegben: a
klímaberendezést irányítsuk el
a testünktől
  •  tartásjavító illetve gyógytorna
végzése
  •  felül kell vizsgálni az esetlegesen használt számítógép monitorjának magasságbeállítását,
hogy annak használatakor ne
kelljen a nyakat előre és lefelé
nyújtogatni
  •  hosszas telefonhasználatkor fülhallgató alkalmazása javasolt
Milyen alternatív megoldás javasolt a már
kialakult nyaki fájdalmak kezelésére?
  •  McKenzie módszer, McKenzie
torna
  •  manuálterápia
  •  Trigger pont terápia
  •  lágyrész mobilizáció
  •  fizikoterápia
  •  gyógytorna: az adott terület
izomegyensúlyának helyreállítása
SZ.A.

FELHÍVÁS – Gödöllő
vállalkozója díj
adományozására
  Gödöllő Város Képviselőtestülete a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a
polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló 20/2020. (VI. 12.),
és az azt módosító 21/2021.
(VIII.30.) önkormányzati rendeletében szabályozza a GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díj
adományozásának rendjét.
A GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díj adományozható azoknak a köztartozással
nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve
vezető tisztségviselőinek, akik
olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely
a város gazdasági életében,
a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve jelentős eredményeket értek el
a város fejlődését, szolgálta-
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tásainak bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.
A GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díjban évente két személy részesíthető.
A városi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek,
közösségek, személyek.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan személyre, akit méltónak tartanak e
díj odaítélésére 2022-ben.
Kérem, hogy javaslatát
részletes indoklással szíveskedjen a Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet munkatársának
Simon Edinának elküldeni
e-mailben: simon.edina@
godollo.hu.
A javaslatok benyújtásának határideje:
2022. június 2.
(csütörtök) 12 óra
Pelyhe József sk.
Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke

FELHÍVÁS – Gödöllő Város Díszpolgára
kitüntető cím adományozására
  Gödöllő Város Képviselő-testülete a városi díjak alapításáról
és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló 20/2020.
(VI. 12.), és az azt módosító
21/2021. (VIII.30.) önkormányzati rendeletében szabályozza
a GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím adományozásának rendjét.
A GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím Gödöllő Város Önkormányzatának

legmagasabb szintű elismerése, mely azoknak a magyar
vagy nem magyar személyeknek adható, akik:
a) a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót
alkottak;
b) egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal
szolgálták az emberi civilizáció,
a kultúra, a művészet ügyét,
hozzájárulva a város tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez.

Díszpolgári cím évente legfeljebb 1 személynek adományozható, európai vagy világszínvonalú teljesítmény
elismeréseként kivételes esetben több személynek is adományozható.
A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek, közösségek,
személyek. A kitüntetés posztumusz nem adományozható.
Tisztelettel kérem, tegyenek
javaslatot olyan személyre, akit

méltónak tartanak e kitüntető
cím odaítélésére 2022-ben.
Kérem, hogy javaslatát részletes indoklással szíveskedjen
a Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet
munkatársának Simon Edinának elküldeni e-mailben: simon.
edina@godollo.hu.
A javaslatok benyújtásának határideje:
2022. június 2.
(csütörtök) 12 óra
Dr. Gémesi György sk.
Gödöllő város polgármestere
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Beküldési határidő:

2022. június 15.
A Bagoly könyvesbolt
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Kovács Kálmánné, Lencsés János
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Frankó Enikő., Lázárné Nagy Andrea
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte: Kisvári Eliza
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Takács Rebeka, Győri Eszter
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Maczkó Edit , Mezei László
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 30-tól június 5-ig
Sanitas Gyógyszertár
Gödöllő, Thegze L. u. 2. (Tesco) Tel.: 06-28/545-585
2022. június 6-tól 12-ig
Egyetemi Gyógyszertár
Egyetem tér 1., Tel.: 06-28/420-243
2022. június 13-tól 19-ig
Máriabesnyői Gyógyszertár
Szabadság út 167., Tel.: 06-28/419-749
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
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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

Végrehajtással
terhelt ingatlant
keresek megvételre
Gödöllőn és Pest megyében
szakértői háttérrel.
Tel.: 06-70-361-5492
•  Eladó Gödöllőn a Kökény utcában egy
nappali + 2 fürdőszobás, 2 hálószobás,
teraszos téglából épült, szigetelt családi ház gyönyörű panorámás 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
fitneszterem, mely átalakítható lakássá, ehhez hozzáépítve egy kétállásos
60 nm-es garázs. 700 nm-es telekrés�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 része 700
nm saját telekrésszel. Nappali + 3 szoba, 2 fürdőszoba, egy nagy méretű terasszal + két erkéllyel, garázzsal 64 M Ft
irányáron. Érd.: 0620-919-4870
•  Eladó Gödöllőn egy 82 nm-es, 4 szobás, összkomfortos öröklakás 2 WC-vel,
erkéllyel a belvárosban 49,9 M Ft-ért.
Érd.: 06-20-919-4870
•  Eladó Gödöllőn a blahai részen egy saroktelken kétszintes ikerház egyik fele.
Nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, garázzsal. Iár: 85 M Ft. Érd.: 06-20-919-4870
•  Eladó Gödöllőn a kastély vonzáskörzetében egy nappali + 3 szobás összkomfortos, 2 fürdőszobás, felújítandó
sorházi lakás garázzsal, kertkapcsolatos terasszal, egy 30 nm-es szuterénnel,
500 nm-es telekrésszel. 73 M Ft. Érd.: 0620-919-4870
•  Eladó Veresegyházán 1700 nm-es, osztható építési saroktelek. Befektetésre, vállalkozásra kiválóan alkalmas. Iár: 69 M Ft.
Érd.: 06-20-919-4870

•  Erdőtelken 2,5 szobás, 118 nm-es családi ház hosszútávra kiadó. 75.000.-Ft/
hó + rezsi + 1 havi kaució. Érdeklődni:
06-70-429-3807
•  Kiadó egy 80 nm-es nappali-étkező, 2
szobás, teraszkapcsolatos öröklakás garázshasználattal. 150.000 Ft + rezsi + 2
havi kaució. Érd.: 06-20-919-4870

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
•  Eladó „Peti Bácsi” játékboltja. Kön�nyűszerkezetes építésű 33 nm-es üzlet
Gödöllő Palotakerten eladó. Érdeklődni 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.: 06-20-919-4870

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!

feladatok: • rendezvénytermek berendezése, előkészítése, • folyosók, közösségi
•  Az Erzsébet Királyné Szálloda keresi új terek takarítása, mélygarázs, zárt udvar
kollégáját területi takarító-gondnok po- tisztán és rendben tartása és ellenőrzézícióba (6 órás). MIVEL A MUNKAKÖR FI- se a Housekeeping vezető irányításáZIKAI MUNKAELEMEKET IS TARTALMAZ, val, • műszaki hibák jelentése. Elvárások:
FÉRFIAK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK! Főbb • igényes, tiszta, kulturált megjelenés és

ÁLLÁS

•  Erdőtelken 118 nm-es, téglából épült
családi ház 300 nm kerttel eladó. Irányára
6,4 M Ft. Érdeklődni: 06-70-429-3807
•  SÜRGŐSEN KERESEK! Két kedves idős
hölgynek keresek max. 1. emeleti 1-1,5
szobás lakást Gödöllőn, 30-32 MFt-ig, köszönöm! Tel.: 06-20-539-1988
•  Gödöllőn, Kazinczy lakótelepen, 4.
emeleti, 57 m2-es kétszobás, erkélyes
lakás eladó! Konvektoros fűtés, átlagos
állapot, redőnyös műanyag nyílászárók!
Iár: 34.9 MFt! Tel: 06-20-539-1988
•  Blahán, két lakrészből álló családi ház
543 m2-es telken eladó! Iár: 88,9 MFt!
Tel.: 06-20/539-1988
•  Alvégen található nappali+ négyszobás ház közel 600 m2-es telken eladó! Iár:
87,9MFt! Tel.: 06-20/539-1988
•  Antalhegyen 140 m2-es, Nappali+ három szobás családi ház eladó! Iár: 80
MFt! Tel.: 06-20/539-1988
•  Kertvárosban több lakrészből álló ALBÉRLET KIADÓ
ingatlan 712 m2-es telken eladó! Köz- •  Gödöllőn kertes házban albérletet kepont sétatávolságra. Iár: 89 MFt! Tel: 06- resek 2 gyermekkel hosszútávra. 06-7020/539-1988
604-5711
•  Családi házat, építési telket keresek •  Gödöllő belvárosában kiadó 59 m2 4
Gödöllőn és környékén ügyfeleim ré- emeleti 2 szobás lakás. 130.000 Ft + reszére, kedvező irodai jutalékkal! Tel: 06- zsi. 2 havi kaucióval költözhető. Tel.: 0620/944-7025
70-344-2661
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A gödöllői Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ
felvételt hirdet Haszonállat-génmegőrzési Intézetének Gondnokságra

„TakaríTó” munkakör betöltésére.
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.
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• cserepes lemez fedés
• széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
• tetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréje

Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk!

+36-30/919-4694

munkavégzés, • szükség esetén több- tal rendelkező titkárnőt keresek Göműszakos munkavégzés, • megbízha- döllőre főállásban, lehet nyugdíjas is.
tóság, felelősségteljes hozzáállás, • nagy 06-20-9160-460
munkabírás, terhelhetőség, • precizitás, •
rugalmasság, • csapatjátékos személyiség, vendégorientált hozzáállás. Amit SZOLGÁLTATÁS
kínálunk: • barátságos, összetartó csa- •  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelpatban való munkavégzés, • segítőkész ven, anyanyelvi, diplomás, gyakorvezetőség, támogató munkahelyi légkör, lott szakfordítókkal, tolmácsokkal!
www.kosarasautoberles.eu
• környezettudatos munkafolyamatok, • Kedvezményes, áfamentes díjak. I.L.I.
hosszútávú munkalehetőség. Jelentke- Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2.
zés e-mailen: gm@ekhotel.hu fizetési Tel.: 06-20-556-2653, 06-20-543-1775,
igény megjelölésével.
e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.
•  Munkaidő pótlékkal műanyag feldol- com
gozó gödöllői kft. felvesz BETANÍTOTT •  Language Cert akkreditált, nemzetMUNKÁSOKAT, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, közileg elismert, egynyelvű nyelvvizsFORGÁCSOLÓT, KARBANTARTÓT és ga Gödöllőn az I.L.I. Nyelviskolában!
FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyug- Ugyanitt egyéni és kiscsoportos nyelvdíjasokat is szívesen fogadunk. Érd: 06- tanfolyamok kedvezményes díjon. Ér20-9423-112, uzemvezeto@plastexpress. deklődni: I.L.I. Kft., 20/543-1775, 20/556- •  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nél- •  Lapostető szigetelés, vízszigetelés 20
kül. Ázások csőtörések megszüntetése. éves szakmai tapasztalattal, garanciával!
hu www.plastexpress.hu
2653, info@ili.hu
Vécék tartályok csapok szifonok cseré- Otthonfelújítási támogatásra is! Áron úr,
•  Gödöllői Kft. azonnali kezdéssel fel- •  KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! Fa- je. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-297-3510.
vesz 2-3 fő szobafestésben és homlok- kivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyí- 06-20-491-5089
•  FESTÉS, MÁZOLÁS gyorsan, szakzatszigetelésben jártas szakmunkást. rás, fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás,
Magas bérezés, megállapodás szerint. vegyszeres gyomirtás. Rotációs kapálás. •  REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár szerűen! Üres ingatlanra, tisztasági
2 órán belül! Új redőny azonnal meg- festésre kedvezmény! Rövid határ06-20-435-9650
Gyepszellőztetés. Metszés. Ágak, leve- rendelhető! Péter úr, 06-20-3685-888
idő, precíz munkavégzés! 0620-247•  Szadán a Szűcs Fogadója étterembe ke- lek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás.
0023
resünk SZAKÁCS, FELSZOLGÁLÓ, KONY- Kerttakarítás. Kerítésfestés. Gépi per- •  TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítáHAI KISEGÍTŐ kollégákat felvételre. Érd: metezés. Kerti tavak tisztítása. Talajfú- sa, tetőszerkezeti munkák, ácsmunka, •  DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
06-20-9430-746
zsindelyezés, bádogos munka, eresz- Tóth Tamás 06-70-502-5620
rás. 06-30-747-6090
•  Gyakorlattal rendelkező autószerelőt •  KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér- csatorna, Lindab tetőfedés, lécezés, •  Ács, bádogos munka, régi tetők, ereszkeresünk munkagépek javítására, kar- számfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöl- fóliázás, ereszdeszkák, madárdeszkák deszka javítása festéssel, kerti munkák,
bantartására gödöllői telephelyünkre. lő, Szada. Elérhetőségek: 0630-592-1856, festése, palajavítások, kúpcserép leke- fakivágás elszállítással. Kőműves munnése, leszögelése. Bármilyen kisebb ja- kákat is vállalunk. Érdeklődni: Báránka
Tel: 06-20-233-0174
zacsekne.danuta@gmail.com
vításokat
is vállalok. Nyugdíjasoknak Tibor 06-70-6577-921
•  Tapasztalt karosszéria lakatost kere- •  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
sünk munkagépek, targoncák karbantar- fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, víz- 10% kedvezmény! 06-30-526-8532, 06tására, gödöllői telephelyünkre, hosszú vezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜ- 70-362-7324
fakivágást, gallyazást
távra. Tel: 06-20-233-0174 alfawintrade@ LÉKEK, KONVEKTOROK karbantartása
gmail.com
felújítása, javítása. Tel: 06-20-9527-289,
vállalunk alpintechnikával
•  EZERMESTERT KERESEK Gödöllőn csa- 06-28-476-229
akár elszállítással is.
ládi házhoz, kisebb munkálatokhoz! Tel: •  SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hív06-70-379-1226
jon bizalommal, házhoz megyek. Számí•  Gödöllőre takarítónőt keresek heti tógép szerelés, rendszer és programte2-3 alkalomra. Fizetés megállapodás lepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén
szerint. 06-20-518-9010 Tapasztalat- is! Tel: 06-30-333-9201

EmElőkosaras
autó bérbEadás

Telefon:
+36 20 284 4051

www.zoldteruletgondozas.hu

vízszerelés

Csapok, szifonok, mosdók,
WC-k, WC tartályok stb. cseréje.
Új vezetékek kiépítése.
(06-20) 412-0524

fűkaszálás

rövid határidővel!

Hívjon mosT!
Tel.: 06-30-218-7023
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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
épületek bontását, zsákos, ömlesztett
sitt szállítását, építőanyagok fuvarozását. Számlaképes vagyok. 06-30-232-1060
•  KŐMŰVES mester és csapata több éves
tapasztalattal építőipari munkákat vállal házfelújítástól új ház építéséig, burkolás, festéstől a kertépítésig. Érd: 0670-381-8376

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

•  Építőipari munkálatokat vállalok, köztük hideg-meleg burkolás, vízszerelés,
festés-mázolás, villanyszerelés, gipszkartonozás, falazás, dryvitolás, tetőjavítás. 06-20-459-2052
•  Egészítse ki anyagi jövedelmét. Gábor
Eszmeralda Eltartási vagy Életjáradéki
szerződést kötne, igény esetén gondozását is vállalná. Telefon: 06-30-898-5720
•  FUVAROZÁST, lomtalanítást, teljes lakás
kiürítését vállalom a pincétől a padlásig,
éjjel-nappal, hétvégén is. Továbbá telektisztítást, fakivágást, bozótirtást, kisebb

OKTATÁS
•  Angol nyelvvizsgára, szintfelmérőre, pótvizsgára és egyéb igényekre a nyári szünetben középiskolai
tanárként felkészítést vállalok Gödöllőn. 06-30-4464-709

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

ADÁS-VÉTEL
•  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol 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
•  Gábor Eszmeralda, becsüs, műgyűjtőnő, legmagasabb áron, vásárol festményeket, aranyakat, drágakövet, ezüst
tárgyakat, bútorokat, órákat, üvegtárgyakat, kardokat, papír- és pénzérmét,
Herendiket, kerámiákat, teljes hagyaté-

2100 Gödöllő,
Petőfi tér 13.
Borkereskedés H-P: 10-18, Szo: 10-12
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kokat, gyűjteményeket stb. Üzlet Telefon:
06-30-400-3645, zsolnay08@gmail.com
•  30 literes fagyasztóláda, elektromos
varrógép, tea tűzhely, 15 literes üvegballon, nagy szőlőprés, eladó megegyezés szerint. 06-70-284-8369

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
•  AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy
kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók.
Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel
szemben) 06-30-536-4300, 28/611-728
www.akkugodollo.hu
•  Felnőtt női kerékpár jó állapotban eladó 10.000 Ft-ért. Gödöllő 06-70-228-4917

H

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

KLÍMA AKCIÓ

EGYÉB
•  MÉZET közvetlenül a termelőtől,
a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-,
Lépesméz, Propolisz és Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 0630-9891-721
•  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

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

llywood BIlIÁRd

Gödöllő, Petőfi Sándor tér 8.
(Bejárat a Lumnicer utcából)
Asztalfoglalás: 06-20/220-2348
• Barátságos árak
• kedves kiszolgálás
• különleges légkör

Jelentkezz biliárd oktatáSra!

díjak:
8-as asztal
9-es asztal

2200 Ft/óra
2500 Ft/óra

Baráti társaságoknak
céges partiknak
szülinapi Bulinak

