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Több mint 9 millió, egészen pon
tosan 9.060.200 forint gyűlt össze
a Tormay Károly Egészségügyi Köz
pontnak a Richter Egészségváros
gödöllői programján június 11-én.

Fotó: Richter

A

Richter Gedeon Nyrt. egészségtudatosságot és betegségmegelőzést
népszerűsítő gödöllői eseményén
több mint 1700 szűrés zajlott le.
Sokan hallgatták meg az előadásokat,
az egészségsétához 107 ember csatlakozott, az online térben pedig 520 online
ponttal járultak hozzá a lakosok Richter
Gedeon Nyrt. által felajánlott 3,5 millió
forintos alapadomány növeléséhez.
(folytatás a 3. oldalon)
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102 ÉVE Trianon

FELHÍVÁS!
Hagyományainkhoz híven, idén
is elkészül a Gödöllőn közked
velt városi naptár, amihez Önök
től várjuk a segítséget.
Kérjük, 2022. augusztus 31-ig
készítse el és küldje el részünk
re a fotóját, ami lehet: közterület,
épület, természet vagy természe
ti jelenség, a lényeg, hogy Gödöl
lőt ábrázolja. A naptárba bekerü
lő legjobb 12 fotót díjazzuk, ami
képenként bruttó 30 ezer forint.
Kérjük, hogy a fotókat JPG for
mátumban küldjék be, amiknek
mérete legalább 2400x2400 pixel
legyen, vagy 300 dpi-s felbontás
mellett 20x20 cm-esek.

E-mail:
sajto.godollo@gmail.com

Bárdy Péter alpolgármester beszédet mond

dr. Jeney László
   Június 4-én, szombaton délután, a Gras
salkovich-kastély melletti Országzászló
mellett lévő Trianon-emlékműnél tartották meg városunk hagyományos trianoni
megemlékezését. Az 1920 nyarán kényszerűen aláírt békediktátum a magyar nemzet egyik legnagyobb tragédiája.
A megjelenteket Bárdy Péter alpolgármester köszöntötte, visszaemlékező beszédet dr. Jeney László, a Magyar Földrajzi Társaság főtitkára mondott, aki nem
csak a területi és anyagi, hanem emberilelki veszteségekről is említést tett. A koszorúzást megelőzően dr. Sztankó Attila,

Albert Anna énekel
a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika plébánosa mondott áldást.
A műsorban Albert Anna énekelt, őt
Mokos Csongor kísérte furulyán és dudaszóval.
Fotók: Tatár Attila
A MEGEMLÉKEZÉS MEGTEKINTHETŐ GodolloNetTV
Facebook-oldalán

FOLYTATÓDNAK A LÁMPACSERÉK
  Újabb utcákban zajlottak le a közvilágítás korszerűsítés munkái az elmúlt
hetekben.
Megtörtént a nagy lámpakarok felszerelése és cseréje a Munkácsy Mihály, a Grassalkovich Antal, a Mátyás
király és a Széchenyi István utcában.
Emellett 1-1 elmaradt lámpatestet cseréltek az Őz utcában és a Köztársaság úton, valamint pótmunkákra került sor a Petőfi Sándor utcában és a
Szabadság úton.

A fejlesztés mintegy ötven utcát
érint, de nem minden lámpatest cseréje történik meg. Az egyes utcákban
a területi és a közlekedési adottságok
figyelembevételével döntenek a cseréről.
A fejlesztésnek köszönhetően
nemcsak jelentősen csökken az önkormányzat „villanyszámlája”, de a
fényszennyezés is kisebb lesz. Bár a
munka még nem zárult le, már több,
mint 1740 lámpatest újult meg.
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GÖDÖLLŐ jól teljesített!
3,5 MILLIÓBÓL TÖBB MINT 9 MILLIÓ FORINT
(folytatás az 1. oldalról)

A

Richter Gedeon Nyrt. egészségtudatosságot és betegségmegelőzést
népszerűsítő országjáró prevenciós programsorozatának 90. állomásán
26 fontos szűrésen és tanácsadáson és
számos egészséges életmódhoz kapcsolódó előadáson vettek részt a látogatók.
(Az előadások online továbbra is elérhetők az Egészségváros, valamint Gödöllő
Facebook-oldalán.)
Az érdeklődőknek minden aktivitásért
300 forintot érő adománypont járt. Gödöllő lakosainak köszönhetően az Egészségváros történetének 4. legjobb eredményét
sikerült elérni. A szűrések és előadások
mellett számos színpadi program várta az
érdeklődőket, akik többek között Béres Alexandra fitnesz-világbajnokkal, Szili Nóra
pszichológussal, Gémesi Csanád olimpiai
bronzérmes kardvívóval és Katus Attila
aerobic-világbajnokkal is találkozhattak.
Az adományt a Richter részéről dr. Kozma Róbert belföldi értékesítési és marketing igazgató adta át. Dr. Dunai György,
a Tormay Károly Egészségügyi Központ
igazgatója köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az egészségnapon
és hozzájárultak az adomány növeléséhez.
Arról, hogy ezt az összeget mire fordítják,
hamarosan döntenek. 
(KJ)

Az ülésről bővebben a www.szolgalat.comon és Facebook-oldalunkon, valamint a
GodolloNetTV Facebook-oldalán.
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ROMLIK a szeméthelyzet
Nagy számú kilépés miatt csúsznak a szállítások

Az elmúlt hónapokban
egyre több probléma merült
fel a hulladékszállítás és
hulladékkezelés kapcsán.

J

únius elseje óta nem csak Gödöllőn,
hanem a környező településeken is
csúszott a szelektív és a zöldhulladék szállítása – mint az a DTkH honlapján közzétett tájékoztatásokból kiderül.
A lapunkhoz eljutott információk szerint
csoportos felmondás történt a Zöld Hídnál, ami a DTkH Nonprofit Kft.-vel együttesen látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat. Egyes források
szerint a dolgozók távozásának oka a túlterheltség és bérfeszültség volt.
Lapunk az ügyben megkereste Feigli
Ferencet, a DTkH regionális szolgáltató meneti zavart okozott a működésben, a
– Május 31-ével lezárult a DTkH átszervezetőjét, aki elmondta, valóban nagy- feladatellátást azonban nem veszélyez- vezése, ennek során gyűjtőkörzeteket alaszámú kilépés történt a cégtől, ami át- teti.
kítottunk ki. Az átszervezésről a jogszabá-

FIZET A ZÖLD HÍD
► Új alapokra helyezi az ingatlanok használatát Gödöllő önkormányzata és a Zöld
Híd. Az új megállapodásra az elmúlt időszakban történt változások miatt kerül
sor. A módosításról a héten dönt a képviselő-testület.
Az ökörtelek-völgyi hulladékkezelő központ a város tulajdonában lévő ingatlanon valósult meg, a területért a társulásnak egy 2012-ben kötött megállapodás
alapján fizetni kellett volna, ám ez nem
történt meg.
A tartozás időközben 158.523.013 forintra nőtt, amiből most 76.200.000 forint
folyik be a város kasszájába. A fennmaradó követelést pedig az önkormányzat
elengedi, többek között a kiemelkedő jelentőségű térségi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében.

A tervezett, 2026 végéig hatályos szerződés keretében az önkormányzat és a
társulás megállapodnak, az eddigi használat körében felmerült és jövőben felmerülő kötelezettségek teljesítéséről valamint
az ingatlanok használati viszonyairól.
Eszerint a társulás a 2010-2021 év közötti
időszakra bérleti díj jogcímén 60.000.000
Ft + ÁFA összeget fizet az önkormányzat részére; majd ezt követően: 2022-ben
30.000.000 Ft + ÁFA, 2023-ban 35.000.000
+ ÁFA, 2024-ben 40.000.000 + ÁFA, 2025ben 45.000.000 + ÁFA, 2026-ban pedig
50.000.000 + ÁFA illeti meg Gödöllőt.
MÓDOSÍTJÁK A KÖZSZOLGÁLTATÁ
SI SZERZŐDÉST IS.
Ahogy azt már korábban a DTkH jelezte, a hulladékgazdákodási törvény

szerint a házhoz menő szelektív hulladék gyűjtéséhez a szolgáltató nem köteles biztosítani az edényt vagy zsákot,
ezt a lakóknak kell megtenni. Bár eddig
a DTkH biztosította a zsákokat, ezt a
terhet tovább nem tudják vállalni. Ezért
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MÉGIS GÉMESINEK
lyoknak megfelelően 15 nappal korábban
tájékoztattuk a munkatársakat, ám egészen május utolsó napjáig senki sem jelezte, hogy távozni akar, az új formában
nem kíván tovább dolgozni. Sem bérfeszültségről, sem más problémáról nem
tájékoztattak – mondta Feigli Ferenc.
– A megüresedett állásokat folyamatosan töltjük fel, az egyes hulladéktípusok
szállításában előfordulnak csúszások, de
ezeket pótoljuk, ilyen esetekben kérjük a
lakosság szíves türelmét! A szállítás csúszása megváltoztatja a kialakított munkarendet, az alábbiak szerint: elsődleges
a kommunális hulladék elszállítása, ezt
követi a szelektív, majd a fontossági sorrendben a harmadik helyen áll a zöldhulladék – ennek alapján rangsoroljuk a
munkát. A szállítás elmaradása esetén a
www.dtkh.hu oldalon közzétesszük, hogy
mikor, vagy milyen időintervallumon belül végezzük el a pótlást, valamint a lakosság számára legfontosabb tudnivalókat.
(k.j.)

kezdeményezték az önkormányzatoknak – így Gödöllőnek is – a közszolgáltatási szerződés módosítását. A testület elé kerülő tervezet szerint a jövőben
nem biztosítanak térítésmentesen szelektív hulladékgyűjtő zsákokat.
A lakosság ezeket megvásárolhatja,
vagy bármely más átlátszó zsákot használhat erre a célra. Újdonság, hogy a
DTkH vállalja a szabványosított szelektív
(sárga színű) hulladékgyűjtő edények vásárlásának a lehetőségét a lakosság részére, ebben is kihelyezhető lesz a szelektív hulladék. A szerződésmódosítás
értelmében a szolgáltatással járó zöld zsákok száma 32-re emelkedik a kertesházas
övezetben, a lakótelepeken pedig lakásonként 8 zsákot biztosít a DTkH.
Akinek ennél is többre van szüksége,
az körülbelül 180 forintos darabonkénti
áron tud vásárolni. A szelektív hulladékhoz szükséges zsákokhoz átlagosan 70
forint / darab áron lehet hozzájutni.
(ny.f.)

VOLT IGAZA?

B

ár a hulladékszállítást végző
DTkH vezetője optimistának
tűnt, amikor a szállítási gondokról kérdeztük, úgy tűnik, a tulajdonos Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnöke, ifj. Juhász
István nem az.
A társulás elnöki feladatait ellátó
fideszes kistarcsai polgármester június 10-én a Facebookon közzétett
nyílt levelében arról ír, lehet, hogy ismét a katasztrófavédelemhez kerülhet a feladatellátás, mivel a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt-től nem kapják meg
a nekik járó összeget.

nek kiáltotta ki Gémesi Györgyöt és
megpróbálták besározni. A működést
csak a katasztrófavédelem és a jelentős állami dotáció tudta fenntartani.

„…Amikor pedig Kontrát Károly és Vécsey László október 30ai sajtótájékoztatóikon ugyanazt
„A benyújtott adatszolgáltatás
mondták: hogy én „egyéni politialapján a Zöld Híd B.I.G.G. Nonpro- kai ambícióim” miatt, szándékosan
fit Kft. és a DTkH Nonprofit Kft. net- tönkreteszek valamit, az egyérteltó 3.549.133.571 Ft díjra jogosult,
műen bizonyította, hogy ez semmi
ehhez képest a közszolgáltató által más, mint egy felelőtlen politikai
benyújtható számla összege nettó
indíttatású játszma. Egyetlenegy
2.107.413.377 Ft.
szakmai indokot nem mondtak
Még a csökkentett összeg kifizeés nem foglalkoztak azzal, hogy
tése sem történt meg a mai napig!
350.000 ember szolgáltatásáról
A cég g hiába kér hónapok óta
van szó. Mindketten egyetlen dolidőpontot az NHKV vezetőjéhez,
got hajtogattak: hogy ez az én réVásárhelyi Tiborhoz, egyszerűen
szemről politikai támadás. Azzal,
csukott ajtókkal állunk szemben.
hogy a kukaholding (a Nemzeti HulÁllunk és nem értjük a kialakult
ladékgazdálkodási Koordináló és Vahelyzetet, miközben az autóinkat
gyonkezelő Zrt. – a szerk.) 2017-ben
a szervizelések elmaradása miatt
4,7 milliárdot, idén meg 3,2 millisorban rakjuk félre, aminek követárdot – azaz 1,5 milliárd forinttal
keztében járatok maradnak el, kekevesebbet – adott a Zöld Hídnak
rülnek átszervezésre" – olvasható ifj. ugyanarra a szolgáltatásra, nem
Juhász István Facebook-oldalán közfoglalkoztak” – nyilatkozta Gödöllő
zétett nyílt levelében.
polgármestere 2018 novemberében.
A helyzet kísértetiesen hasonlít a 2018-as helyzethez, amikor dr.
Gémesi György, a társulás akkori elnöke felhívta a figyelmet arra, a Fidesz által a szolgáltatókra kényszerített finanszírozási rendszer
működésképtelen. A fidesz akkor –
Vécsey László parlamenti képviselővel az élen – elsőszámú közellenség-

Úgy tűnik, a Vécsey László által a
társulás elnöki székébe ültetett két
fideszes politikus, Fördős Attila, majd
ifj. Juhász István sem tudta megoldani a hulladékkezelést ennyi pénzből.
Sikerült bebizonyítani: öt évvel ezelőtt a politikai alapon megbuktatott
Gémesi Györgynek volt igaza.
(KJ)
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AA PURETECH Megszépülnek műemlékeink
Obendorfer Attilának és Csomasz Máté köszönhetően visszanyerte
régi szépségét a város szívében található II. világháborús emlékmű, valamint a Hősök szobrának talapzata. Az AA Pure Tech Kft.
munkatársai magasnyomású vízsugárral varázsolták újjá
a kőfelületeket. Eltűnt a moha, a kosz, a
korom és egyéb növényi lerakódás.

M

int amikor
az ember a
kézimosóba
viszi az autóját, úgy
kell elképzelni ezt
a fajta tisztítást –
mondta a gödöllői
Obendorfer Attila.
– Nagyszerű érzés,
amikor a végeredményen nézünk végig; mintha új lenne. De ha nem a
tiszta víz nem lenne elegendő, akkor
környezetkímélő
vegyszereket használunk.

árnyékban lévő második világháborús
emlékművön.
A budapesti székhelyű AA Pure Tech
Kft. nagynyomású tisztításra szakosodott
vállalkozás, mindenféle felületre a magánlakásoktól a kereskedelmi és
az ipari épületekig, területekig. Szakértelemmel, professzionális berendezésekkel, környezetbarát
A kompresszornak
tisztítószerekkel felköszönhetően a gép
szerelve szenvedél�akár 300 bar nyolyel állítják vissza az
mással is képes
épületek és a felüműködni, ezért a
letek eredeti dicsféfelülettől függően
nyét az egész ország
állítani kell a nyoterületén.
máson, hiszen példáSzak ter ületük
ul az emlékművekről a
a kis ingatlanfelületekfeliratot, a kövek közötti
től (feljárók, teraszok, kerti
ragasztást vagy a meglazult
utak) kezdve a bevásárlóközpondarabokat simán leszedi.
Úgy tervezzük, hogy Gödöllő közterü- tok, parkolók, közterületek (járdák, útletein rendszeresen tisztítunk meg szob- testek, parkok) és középületek, mint isrokat, köztéri köveket parkokban, tere- kolák és irodaházak ipari tisztításán és
ken, ami éppen akad. A sort ezzel a két fertőtlenítésén keresztül az ipari épüleemlékművel kezdtük, a feliratok szinte tek és területek megtisztításáig terjed.
(x)
olvashatatlanok voltak a szinte mindig 

Kerti hulladék égetése

TOVÁBBRA IS TILOS!
Egy törvénymódosítás 2021 év elejétől teljes tilalmat rendelt
el az avar-és zöldhulladék égetésére, egy kormányrendelet
nyomán a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhely
zet végéig továbbra is az önkormányzatok rendeletei voltak
irányadóak a kérdésben. Ez azonban már megváltozott.

S

okakat megtévesztett, hogy a kormány ismét veszélyhelyzetet hirdetett,
ám ahogy más, korábban a koronavírus okozta veszélyhelyzethez kapcsolódó rendeletek sem hosszabbodtak meg, így
az égetésre vonatkozó enyhítések is hatályukat vesztették.
A zavart az okozta, hogy a környezet
védelmének általános szabályairól szóló törvényt 2021. decemberében módosította a parlament, és az égetést továbbra

is önkormányzati hatáskörbe adta. Mivel azonban Gödöllőn a képviselő-testület korábban úgy döntött, hogy az égetésre vonatkozó helyi rendelet, a koronavírus
okozta veszélyhelyzet után hatályát veszti, ezért városunkban június 1-jétől tilos
az égetés! Tehát a kerti hulladék égetése
nem engedélyezett.
A törvény megszegése súlyos következményekkel jár 100 000 forint bírságot von
maga után.

Természetesen a kerti sütögetésnek, szabadtéri főzésnek – tűzgyújtási tilalom kivételével – továbbra sincs akadálya.
Természetesen nem csak a zöldhulladék
égetése hibáztatható a rossz levegőminőségért, de a Levegő Munkacsoport által közzétett adatok szerint az avarégetés jelentősen
rontja azt: 100 kg avar égetése során annyi
veszélyes anyag kerül a levegőbe, amennyi
egy közepes méretű település egész légterét határérték felett beszennyezheti. (KJ)
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VIGYÁZZ a bicajodra!
Megérkezett a kerékpáros szezon, egyre
többen veszik elő kerékpárjaikat vagy a
rollert és munkába, iskolába vagy hétvégi
kirándulásra indulnak. Fontos, ilyenkor
ne feledkezzünk el a biztonságról!

E

gyre népszerűbb a kerékpáros turizmus, melyhez
a kerékpáros utakat folyamatosan fejlesztik, bővítik. Pest
megyében több száz kilométer
kerékpáros út áll a sportolni vágyók rendelkezésére.
A kerékpár közlekedési eszköz. Ez azt jelenti, hogy a járművekre vonatkozó közlekedési szabályokat be kell tartani.
A roller nem számít közlekedési eszköznek, ettől függetlenül használatuk szintén óvatosságot és nagy körültekintést
igényel, hogy ne történjen baleset. Kerékpárját, rollerét soha
ne hagyja őrizetlenül!
Ha kerékpárját az utcán leállítja, mindig tegyen rá lakatot,

biztonsági láncot! A kerékpárzár minősége álljon arányban
a kerékpár árával.
A lábbal hajtható rollerek
nagy előnye, hogy könnyen ös�szecsukhatók, így bárhova be
lehet vinni őket.
Keressen forgalmas helyet,
ahol nagy a gyalogos forgalom,
mert a nagy tömeg elriaszthatja a tolvajt!
Lehetőség szerint a kerékpár vázrészét zárja oda valamilyen nehezen mozdítható
tárgyhoz!
Ismerje a kerékpár alvázszámát, egyedi azonosító jeleit, mert esetleges lopás esetén
ezzel segítheti a nyomozást! A
lábbal hajtható rollerre valami-

lyen titkos jelet rakhat, így eltulajdonítása esetén – ha még
viszont látja bármikor – kön�nyebben felismerheti.
A rendőrség 2015-ben indította el a BikeSafe elnevezésű
kerékpár regisztrációs országos programját, melynek során lehetőség van egyénileg
vagy a rendőrség közreműkö-

désével regisztrálni a kerékpárokat a www.bikesafe.hu oldalon. Amennyiben ezt szeretné
igénybe venni, kérdezze meg az
ön lakhelyéhez legközelebb található rendőrkapitányság illetékesét arról, hogy mikor lenne lehetőség arra, hogy ezt a
lehetőséget igénybe vegye.
Forrás: PMRFK

ELFOGYTAK

a rendszámok

JÖNNEK AZ ÚJAK
A július 1-jén forgalomba
kerülő járműveken már az új
rendszámok lesznek, mivel ha
marosan elfogynak a jelenlegi
karakterekből álló lehetőségek.

A

hosszabb rendszámok a járműállomány fokozatos megújulásával, felmenő rendszerben váltják majd fel
a régieket.
Az eddigi rendszerben a „T” után nincs
több általános használatú betű, ugyanis onnantól már a speciális – motorok,

utánfutók, pótkocsik – jelölések következnek.
Az újfajta rendszámok a latin ábécé szerinti két magánhangzóból vagy két mássalhangzóból, majd újabb két betűjelből
és három számjegyből állnak majd. Ékezetes magánhangzók vagy – a „DZ” kivételével – kétjegyű mássalhangzók nem
szerepelhetnek rajtuk.
A környezetkímélő járművek világoszöld
alapszínű táblái és a gépkocsi kerékpárszállító eszközére szerelhető szürke alapszínű jelzések a hosszabb formátumban
is kiadhatók lesznek.
Forrás: HVG

   Egyszerűsödnek az ideiglenes
rendszámtáblák is: az eddigi E, M,
P, SP és Z helyett egységesen I betűjelűeket adnak majd ki. A jövőben:
•  a taxik TX,
•  a Magyar Honvédség járművei HA,
•  a rendőrség járművei RA,
•  a z Országos Mentőszolgálat járművei MA,
•  a Nemzeti Adó- és Vámhivatal járművei NA,
•  a büntetés-végrehajtás járművei pedig BA betűjelűek lesznek.
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Damjanichos diákok
a MAGYAR TENGEREN

hétágra sütött a nap. Mentőmellényekkel felszerelve várta
a cég ügyvezetője, Hegyi Márton a csapatot. A kötelező szabályok ismertetése után, 3 turnusban szálltak fel egy Bavaria
44-es hajóra a gyerekek és kísérőik. Nemcsak a nap sütött ki,
hanem a szélirány is megfelexxx
lő volt, így a kikötőből kiindulva a kenesei part felé indult a
hajó. Volt fordulás a hatalmas
vitorlákkal, egyéni kormányzás és persze sapka kiszedés.
Élvezetes volt megtapasztalni
a természet erejét, látni hogy
a sok kötél mire való a vitorláson. Ami fontos, hogy a gyerekek mindvégig biztonságban
érezték magukat és még néhány hajós csomót is megtanultak kötni. Hamar eltelt a 3
óra, a kiscsapat pedig ezzel
az igazán egyedi élmén�A sportnap alkalmából indított egy kezdenyel indult haza. Ezúton
ményezést az alsóörsi székhelyű Sport
szeretnénk megköszönYachtCharter Kft., melynek keretében a
ni a támogató szavazatokat, hogy Gödöllő összelegtöbb szavazatot kapott osztály egy
fogott és hozzásegítette a
3 órás vitorlás élményben részesül.
gyerekeket egy életre szóló élményhez.
nyertes a Damjanich Já- nok, kollégák és a kedves göEz a program nem jöhenos Általános Iskola 2/a döllői Facebook-csoport tagjai
tett volna létre az osztálytaníosztálya lett, egy hihe- segítségével sikerült megnyertók Szabóné Vichor Andrea és
tetlen összefogás eredménye- ni ezt a lehetőséget.
Miskeiné Lummer Nikoletta
ként.
Május 24-én reggel a hű- nebulója, hogy megérkezzen a szerető, gondoskodó és odaadó
Több mint 700 ember: szülők, vös esős időben felöltözve, ka- busz és elinduljanak Alsóörsre. támogatása nélkül. Szerencsés
tanítók, tanárok, barátok, roko- bátban várta az osztály 27 kis Mire megérkeztek a kikötőhöz, osztály a Damis 2/A !!!

A

Ismét kistérségi kerékpáros körtúrára várják a
19-én 12.30-ra vár
bicikliseket június
ják Gödöllőn, a Művésze
  Csömör Nagyközség Önkormányzata
idén is megrendezi a bringafesztivált
Csömörön és a térségben. A jubileumi
programsorozat része a 2022.
június 19-ei kistérségi kerékpáros körtúra, ami városunkat is érinti.
A túrához csatlakozni szándékozó kerékpárosokat 2022.

tek Házánál. Tervezett in
dulás: 12.40-kor.
A körtúra idén Csömörön,
a Béke téren zárul.
A közös kerékpározás szimbolikus célja egyrészt a körtúra által érintett települések
természeti és kulturális értékeinek megismerése; másrészt figyelemfelhívás a települések közötti biztonságos
kerékpáros közlekedésre.
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TISZTELGÉS

a kastélyépíttető előtt
   A kastélyt építtető Grassalkovich I. Antalra emlékeztek az Alsóparkban, az egykori kastélyával szemben álló szobránál.
A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egye-

sülete kezdeményezésére évek óta Antal-napon tisztelegnek Gödöllő egykori birtokosa,
mecénása előtt, felelevenítve azokat a tetteit,
intézkedéseit, amikkel hozzájárult Gödöllő
és az ország felemelkedéséhez. A rendezvényen Bajkó Norbert, Gödöllő alpolgármestere és Szlávik Jánosné, a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete elnöke
mondtak köszöntőt, majd dr. Szemethy Tamás történész mondott beszédet. A megemlékezés zárásaként a megjelent szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat a
szobor lábánál. Gödöllő Város Önkormányzata nevében Bajkó Norbert alpolgármester, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub nevében
Varga Gyöngyi és dr. Pappné Pintér Csilla koszorúzott.

APÁK NAPJA a Gödöllői
Óvoda Mosolygó Tagóvodájában
„Azonnal tudtam, hogy büszke rám,
ahogyan azt mondta: kisbabám,
és mikor gyengéden felkapott,
két karja békét és hont adott…„
(Drávicz Gyula: Édesapámnak)
   2022. május 31-én nagy izgalommal várták az óvodás gyermekek az édesapákat,
nagypapákat egy délutáni közös játékra,
mókázásra. Az apák napját lelkes készü-

lődés előzi meg, a gyermekek versekkel,
énekkel, ajándékkal készülnek.
Az apák napja egy világi ünnep, mi 2009től ünnepeljük óvodánkban . Célunk, hogy
az édesapák együtt szórakozzanak, játszanak
gyermekükkel! A korábbi évekhez hasonlóan ez a délután is ügyességi játékokkal, jókedvben, vidámságban, tartalmasan telt!
Jó volt együtt lenni!! :)

GÖDÖLLŐI SÉTÁK
  A Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesülete városunk Önkormányzatával közösen február hónap
végén ez évben immár ötödik alkalommal rendezte meg az Idegenvezetők Világnapját, ahol bemutattuk városunk turisztikai értékeit vendégeinknek.
Ismerkedtek Máriabesnyővel, a Városi Múzeummal és a Királyi Kastéllyal.
A tavasz-nyár beköszöntével viszont alkalom
nyílik arra is, hogy Gödöllő egyik legvonzóbb látványosságával, zöldellő-virágzó parkjainkkal is
büszkélkedhessünk.
Egyesületünk az úgynevezett „Gödöllői séták”
keretében ebben az évben négy sétát tervezett.
Áprilisban ismerkedtünk a MATE Gödöllői Botanikus Kert egyedülállóan csodás virágzó magnólia gyűjteményével. Május végén pedig két alkalommal is ellátogattunk történelmi parkjainkba,
az Erzsébet-parkba és a Királyi Kastély parkjába.
Sétáinkon a Budapesti Honvéd Kulturális Központ több nyugdíjas klubjából is voltak szép számmal résztvevők. Őket egyesületünk Honvéd klubjának vezetője Lányi Aladár őrnagy fogadta.
Ismerkedtünk a parkok történetével, különleges növényeivel – megcsodáltuk az éppen most
virágzó egzotikus tulipánfákat, a Pálmaház Kertészetben a virágba borult, Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére a hazai nemesítésű Erzsébet
rózsát.
A Királydombi pavilont pedig a Kastélybarátok
egyesületének elnöke, Szlávik Jánosné elnök és
Kovács Éva titkár, muzeológus mutatták be csoportjainknak.
Vendégeink a legnagyobb elismeréssel szóltak a gödöllőiek vendégszeretetéről, a nyugdíjas
korosztály számukra irigylésre méltó szervezettségéről, s nem utolsó sorban pedig a sétán látott
csodás parkjainkról.
A séták szervezője és vezetője Hajnal Irén az
egyesület turisztikai vezetője.
A továbbiakban július hóban egy árnyas parkerdei séta keretében látogatunk el a
Pozsonyi csata emlékoszlopához a Nemzeti
Együvé tartozás parkjába, ősszel pedig, amikor
a lombok már színesedni kezdenek, az Erdészeti Arborétumba.
Hajnal Irén
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Gödöllő lett a digitális
pedagógia FELLEGVÁRA?
2022. április 25-én lezárult – az egyébként a teljes tanévet lefedő, és
a tanév rendjében is szereplő – Digitális Témahét 2022 elnevezésű
eseménysorozat pályázati szakasza. A résztvevők a digitalizációhoz
kötődő különböző programokon vehetnek részt, digitális eszközökkel
támogatott pedagógiai projekteket valósítanak meg, és digitális
pedagógiai jógyakorlatot dolgoznak ki, illetve valósítanak meg.

A

z Emberi Erőforrások
Minisztériumának kezdeményezésére 2016ban indított esemény nagyon
hamar a legjelentősebb digitális
pedagógiai seregszemlévé nőtte ki magát. Ebben a tanévben
a szervezés feladatait a Digitális
Jólét Nonprofit Kft. látta el, és
az eseményre több mint 800 hazai és határon túli köznevelési és
szakképzési intézmény regisztrált. A megvalósított 2000-nél
is több digitális eszközökkel támogatott pedagógiai projektben
közel 120 ezer tanuló és mintegy 7000 pedagógus vett részt.
Az idei Digitális Témahét pályázati eredményhirdetésére
2022. június 13-án került sor online formában. A Gödöllői Török
Ignác Gimnázium a köznevelési intézmények kategóriában az
Állítsuk meg a járványt! Benne
vagy? című projektével I. helyezést ért el, és jelentős értékű, az
oktatásban használható digitális
eszközökből álló csomagot nyert.
Joggal mondhatjuk, hogy mindenkinek elege van már a régóta
húzódó vírushelyzetből, mindenki belefáradt a korlátozásokba
és a maszkviselésbe. Ki gondolta volna, hogy a Gödöllői Török
Ignác Gimnázium két tehetséges
és kreatív, a digitális módszertanban képzett és nagy tapasztalattal rendelkező tanára még
ebből a „nyersanyagból” is képes
valami nagyot, a tanulók számára hasznosat alkotni. A Pásztorné Petrétei Noémi és Salánkiné

Knopfler Szilvia által kidolgozott projekt kerettörténetének
középpontjában egy képzeletbeli
gonosz, Mr. Vírus legyőzése állt.
A tanulók különböző, digitális
kompetenciájukat is fejlesztő feladatot kaptak napi szinten, melyeket tanáraik állítottak össze
és javítottak ki. A tanulók ezen
online kihívások teljesítésével
küzdhették fel magukat egyre
magasabb szintre (felfedezők,
járványkezelők, járványszakértők és járványmegsemmisítők)

és juttathatták közelebb az iskola közösségét Mr. Vírus legyőzéséhez. A projektben a MS Teams
alkalmazásban létrehozott tanulási platformon az iskola 22 tanára és 473 tanulója (az iskola
tanulóinak 75%-a) vett aktívan
részt. A küzdelem napi állását a
két lelkes szervezőkolléga és a tanulókból álló segítőik jóvoltából
egy Wakelet alkalmazásban létrehozott felületen lehetett követni. A vírus feletti elsöprő győzelmet a 43 kihívásra érkezett 3737

tanulói feladatmegoldással sikerült teljesíteni.
A pedagógiai projekteket megvalósító pedagógusok kategória II.
helyét szerezte meg Csaja Zsuzsa,
a Gödöllői Erkel Ferenc Általános
Iskola Képregény költészet című
projektjével, mellyel ő is az oktatásban használható digitális eszközökből álló csomagot nyert.
Az izgalmas, szépen felépített
és előkészített projekt a gyerekek számára motiváló feladatokat
és izgalmas forrásokat tűzött ki.
Változatos műfaji összetétel jellemzi a kiválasztott műveket és
jól átgondolt módszertani megoldások fűzik össze az eszköz és
alkalmazáshasználatot. Cél az
olvasás megszerettetése volt, a
kijelölt művek többszempontú
feldolgozása során. A 3.b osztályos tanulók különböző tantárgyakhoz (magyar irodalom és
nyelvtan, vizuális kultúra, digitális kultúra, ének-zene) kapcsolódó ismereteket szereztek a
projekt inspiráló feladatainak elvégzése során, miközben számos
a további iskolai munkájuk szempontjából fontos kompetenciájuk
is fejlődött. A projekt kidolgozója a képregény műfajával kívánta közelebb hozni a gyerekeket az
olvasáshoz, a projekt produktuma is egy képregény, az alkotópedagógia elemei is tetten érhetőek
a projektben. A projekt záróeseménye a Gödöllői Városi és Információs Központtal történő
együttműködésben valósult meg.
A projektek részletes bemutatása és a projekt során született
tanulói munkák megtekinthetők
a Gödöllői Török Ignác Gimnázium és a Gödöllői Erkel Ferenc
Általános Iskola honlapján.
Hálás köszönet a szervezőknek és a tanulóknak a sok munkáért, méltán jár nekik a gratuláció!

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. június 15.

MAGAZIN Ӏ 11

Nincs nyár

FAGYI NÉLKÜL!
Beköszöntött a nyár, a meleg napokon bizony jól esik egy-egy finom
fagylalt. Kérhetjük tölcsérbe, kehelybe, lehetőséget ad egy kis lazításra.

M

a már furcsán néznénk, a Római Birodalomba. Igazán zadban lett, méghozzá Párizsha egy valahol a kínált- népszerű azonban a XIX. szá- ban. Az első ismert íz a mai is
ban nem találnánk cukor vagy tejmentes, vagy vegán
változatot, s egyre több helyen
fordítanak gondot arra, hogy
az esetleges allergéneket is feltüntessék.
Ezekre egyébként nem árt rákérdezni, hiszen komoly gondot okozhatnak, s bizony a különböző fantázianevekből nem
mindig derül ki, mit is takar a
hideg gombóc.
Városunkban is egyre több helyen kóstolhatunk finom fagylaltot, s ma már a tölcsérekből
is bőséges a választék – az ostyák mellett a kürtőskalács alap
is egyre népszerűbb.
De nézzük, honnan származik a nagy nyári kedvenc! Igencsak messziről jött hozzánk a
fagylalt, az ókori Kínából, ahol
hóval kevert gyümölcslével hűtötték magukat a kiváltságosok.
Innen jutott el a finomság Görögországba, Egyiptomba, majd

népszerű a citrom volt. Hazánkban a török időkben jelent meg
először a „mézízű sörbet”, de itt
is csak a XIX. században terjed el.
Mint már említettük, sokat
változott az évek során fagylalttölcsér is, aminek az ötlete
egy olasz származású, de New
Yorkban élő fagylaltárus, Italo
Marchiony fejéből pattant ki és
az 1904-es angliai világkiállításon mutatták be.
A fagylaltért sokan rajongtak,
egyes források szerint Hippokratész egyenesen gyógyszernek
tartotta, Néró császár pedig igaz
fagyiőrült volt, akinek a kedvenc
ízét az alábbiakból állították elő:
havat, rózsavizet, mézet és gyümölcsöt kevertek össze. De rajongott a fagyiért Napóleon, és
Washington elnök is. Hazánkban Deák Ferencet tarják számon fagylalt rajongóként, no és
persze Erzsébet királynét, akinek ibolya ízű fagylaltot szolgáltak fel. 
KJ
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ÖSSZEFOGÁSSAL
újulhat meg a GIM-ház

– Mikor fogalmazódott
meg bennetek a felújítás
és a korszerűsítés gondolata?
– Talán már tíz éve is annak, hogy a felújítás és a bővítés
gondolata először szóbakerült.
A tervek szerint a felújítás egyrészt energetikai korszerűsítés
lenne, emellett szükség van a
tetőszerkezet cseréjére, a fa-

Látványterv: Gubahámori Építésziroda

M

ondhatjuk, hogy az
épület átalakításával egy új művészeti központot szeretnétek
létrehozni?
– Lehet, hogy ez lesz a jövő. A
GIM-házban nagyon sokféle művészeti tevékenység, program valósul meg. Ha ezt tekintjük, akkor mondhatjuk azt, hogy már
most egyfajta művészeti központként működünk. Szeretnénk, hogy minél több látogató
ismerje meg az itt folyó munkát,
s ezen a téren még van tennivaló.
Azt gondolom, hogy a Tükröződések kiállításunk, amely jelenleg egy reprezentatív és frekventált helyszínen, a Várkapitányi
Lak épületében valósul meg, egy
nagy lépés abba az irányba, hogy
bővüljön azoknak a köre, akik
ismernek bennünket.

lak megerősítésére. Olyan állapotban van az épület,
hogy rövid időn belül hozzá kell nyúlni. De a bővítés is
régóta tervben van,
nagy szükség lenne több alkotótérre, műtermekre és
a raktározás is komoly problémát jelent, amit meg kell
oldanunk. Mivel a
bővítés költsége önmagában hatalmas
összeg lenne, ezért a
két programot ös�szevontuk: a belső tereket úgy alakítanánk át, hogy
helyet kapna benne egy galériarész,
amivel plusz négyzetmétereket nyernénk. Emellett a
belső terek újragondolásával, művészeti program, workshop
optimális elrendezésével is ja- tudna megvalósulni.
vulna a helyzet, így még több
– Mikor kezdődhet el a kivitelezés?
– Ez pénzügyi kérdés, a megvalósítás anyagi hátterét három
pillérre építjük. Az önkormányzat támogatása a szükséges költségeknek kb. az egyharmadát
fedezi. A másik pillér lenne a
pályázati forrás -mind a hazai,
mind az európai uniós lehetőségeket folyamatosan figyeljük
és ahol lehet pályázunk – és
Fotó: Fülöp Dániel Mátyás

Látványterv: Gubahámori Építésziroda

Július végéig látogatható a Tükröződések címmel megrendezett kiállítás és vásár, amelynek a be
vétele a GIM-ház felújítására fordítódik. A tervek már készen vannak, a források azonban még csak
részben állnak rendelkezésre. Az önkormányzat 50 millió forinttal támogatja a fejlesztést, a többit
azonban a GIM közösségének kell előteremtenie. Ennek egyik fontos állomása a most látogatható
kiállítás és vásár. A tervekről Hidasi Zsófia textilművésszel, a GIM-ház vezetőjével beszélgettünk.

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT

emellett igyekszünk egy magánszemélyekből és vállalkozókból, cégekből álló támogatói
kört kialakítani, akik a műalkotások vásárlásával, adományozással járulnak hozzá a fejlesztéshez. Ez az utolsó pillér
kiemelten fontos, mivel a művészek, a látogatók és a vásárlók összefogásának szimbolikus
értéke is van.
– A kiállítás bevételét is
erre fordítjátok. Ez men�nyire eredményes?

KULTÚRA Ӏ 13

56 kiállító művésze, neves, országosan elismert és fiatal, feltörekvő művészek is. Közel
150 műtárgy érhető el
a vásáron, ezek kö– A tavalyi Flo
zött vannak 10A Múzeumok Éjszarárium kiállítás
20 ezer forinkáján is várjuk a látámogatói tertért kaphatóak
togatókat
animációs
mékeivel tulaj– kerá m iá k ,
filmvetítéssel és múzedonképpen már
sokszorosított
umpedagógiai progelindítottuk a tágrafikák, Orosz
ramokkal.
mogatói programot.
István Kert-plaEzek a termékek, amekátjai – de magasabb
lyeket a GIM legfiatalabb műárkategóriába tartozó művészgenerációja tervezett, most vek is. Több vásárlás történt már
is megvásárolhatók a Várkapitá- magánszemélyek és gödöllői cényi lak épületében – mindenki gek részéről is, nagy öröm szászámára hozzáférhető áron. Eh- munkra, hogy a magasabb árkahez a kezdeményezéshez csatla- tegóriás művek közül is többet
kozott a Tükröződések kiállítás megvásároltak.

– Pontosan mikor látogatható a kiállítás?
– Pénteken, szombaton és
vasárnap 10-től 18 óráig. Számos programmal készülünk.
Június 18-án szombaton lesz
a Nézőpontok katalógusunk
bemutatója, amelyet egy tárlatvezetés vezet majd be, amit
fiatal kiállító művészek tartanak. Emellett a Múzeumok Éjszakáján is várjuk a látogatókat animációs filmvetítéssel
és múzeumpedagógiai programokkal.
– Hogy látod? Ez a kiállítás közelebb vitte az emberekhez a művészetet?
– Remélem, hogy igen, hiszen ez a célunk. A tárlatvezetések és múzeumpedagógiai
foglalkozások során a látogatók megismerhetik a művek mögött rejlő történeteket,
technikákat, inspirációkat, saját élményeket szerezhetnek a
műtárgyakkal kapcsolatban.
Ezek a beszélgetések, foglalkozások fontos elemei a kortárs művészet közvetítésének.
Nagyon örülök, hogy erre van
nyitottság! 
(J.Á., K.J).

Az interjú teljes
terjedelmében
megtekinthető
a CSÜTÖRTÖKÖT MONDUNK
műsorában a GodolloNetTV
Facebook-oldalán.
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BAGOLY Koronázási hétvége

AJÁNLÓJA
TOTÁL KÁOSZ
   Öveket becsatolni! Kezdődik az
utazás, idegenvezetőnk
megmutatja nekünk a
legfőbb helyi
nevezetességet: az embert!
Hogy a
kedves érdeklődőnek tetszeni
fog-e a látvány? Nos, ezt nem tudhatjuk,
de tény, nem lesz könnyű véleményt alkotni.
Lackfi János mindenesetre számtalan
alakot formál meg, gondolataikba férkőzve, bepillanthatva életük eseményeibe,
érzelmeik függönye mögé. Mint egy virtuális szemüvegen át nézett túra – amúgy
Lackfi módra, kiszámíthatatlanul. Amikor
épp röhögni készülünk, rá fagy a képünkre a vigyor, majd más alkalommal meghatottságunk csap át nevetésbe. Novellák
kész átverés formában.
Férfisorsok, női sorsok. Szerelmek,
csalódások, mániák, fóbiák, paranoiák,
esküvők, gyászmisék, keresztelők. Bejgli, kocsonya, kávéhab, bogyiszlói paprika vodkával. Karanténon, vakcinán, járványon innen és túl.
„Mindenkinek van egy cérnaszála. Azon
függ az élete. Huszonegy cérnaszál lobog
valahol a vízben, a levegőben. Még huszonegy elszakadt cérnaszál.” Lackfi János író, költő, műfordító új elbeszéléskötete nem huszonegy, hanem sok-sok ilyen
cérnaszálról szól.
(Lackfi János:
Bejgliköztársaság)

   Ferenc József és Erzsébet királyné 1867. június 8-án történt megkoronázására emlékeztek a hét végén a Gödöllői Királyi Kastélyban.
Szombaton és vasárnap tárlatvezetések, koncertek, családi programok várták a látogatókat. A rendezvénysorozat egyik fénypontjaként szombaton este a Gödöllői Szimfonikus
Fotó: Németh Norbert

könyvesbolt

Zenekar nagyszabású koncertje, amelynek során a koncert címéhez méltón, a bécsi eleganciából és a magyar virtusból egyaránt ízelítőt kaphatott a közönség. Vasárnap délután a
programok a kastélyt építtető Grassalkovich
I. Antal előtt is tisztelegtek.

Jubilált az ARPEGGIO

   Az Arpeggio Gitárzenekar idén ünnepli csendes harcosa, aki a legnehezebb időkben
fennállásának 30. évfordulóját. A jubileumi is csendben küzd és összetartja a közössékoncertre vasárnap este került sor a Gödöllő get. A koncerten az elmúlt 30 év legsikereKirályi Kastély Lovardájában. A koncerten sebb dalai csendültek fel, vendégelőadóikdr. Gémesi György polgármester méltatta a kal karöltve. Fellépett többek között Zhang
zenekar három évtizedes munkáját. Külön Yu Carolyn (szoprán), az Őscibri (népi énekkiemelte Kósáné Szabó Beáta zenekarvezető együttes), valamint Bakos Ferenc (klarinét)
tevékenységét, úgy fogalmazott: ő a kultúra és Farkas Benedek (furulya).

HÁROM DÍJAT KAPTAK
A FIATAL GÖDÖLLŐI FILMESEK
   Gödöllői sikert hozott a Forgass a
Földért! címmel Szekszárdon megren
dezett nagyszabású, nemzetközi film
készítő verseny, melyre öt kontinens
tizenhat országából több mint száz ne
vezés érkezett.
Az alkotóknak három megadott
téma – napfény, szemét és fél pohár
víz – egyike körül kellett egy nap alatt
egy egyperces filmet elkészíteniük,
melyeket a verseny végén Oscar-dí
jas rendezők bírálták el. A zsűri elnö
ke Szabó István Oscar-díjas filmren
dező volt.

Az Egy Föld, egy film, egy esély mot
tóval zajló, a környezettudatos gondol
kodást elősegítő, bolygónkat átfogó
vetélkedőn egy-egy perces alkotáso
kat mutattak be.
A gödöllői Lightning Pictures há
rom díjat is kapott. Az Ujvárosi Áron,
Szabó Regő, Dombóvári Zoé Dorka
és Kovács Bálint Gaia címmel készí
tett munkája első lett a magyar ver
senyzők mezőnyében, harmadik a
nemzetközi mezőnyben, s emellett
begyűjtötte a legjobb operatőri dí
jat is.
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Június 25-én városszerte érdekes
és színes programokkal várja az
érdeklődőket a Múzeumok Éjszakája!
A gyerekeket játék is várja: aki
összegyűjt legalább két pecsétet
éjfélig, ajándékra válthatja a
Gödöllői Városi Múzeumban!
» 18 és 24 óra között a Királyi Váró –
Szabadság tér – GIM-ház útvonalon
30 percenként kisvonat közlekedik!

Királyi Váró
   17.00-23.00: Utazás.
Vasúti játékok gyerekeknek
   19.00: „Öt centes álom”
A Telep Társaság ingyenes
színházi előadása. Írta és
rendezte: Gecse Gábor,
Színvai Dániel

Zeneiskola
   17.00-23.00: Játssz velünk a népdalok világában!
Dalok, mondókák, játékok,
népi hangszerek bemutatása. Készítsd el saját hangszered!
(pecsétgyűjtő)

Levendula
Galéria
Nagy Gábor Munkácsy-dí
jas grafikus és festőmű
vész kiállítása.
   18.00-22.00: Gyerekprogram, kollázskészítés képeslapokként „Küldd el a fádat”
címmel.
(pecsétgyűjtő)
   20.30: Jazz-est

Gödöllői
Városi Múzeum
Tárlatvezetések az állandó
kiállításokban 17, 18 és 19
órakor.
   17.00-23.00: Kreatív gyermekfoglalkozás az újragombolt / újragondolt hagyományok jegyében az
időszaki kiállítóteremben.
(pecsétgyűjtő)

Főtér
   18.00-19.00: Küszöb zenekar
   19.00-19.20: Gödöllő Táncszínház.
Részlet a novemerben bemutatandó,
a görög mitológiára épülő előadásból.
   19.30-20.30: Escape My Shadows zenekar

Gödöllői Iparművészeti Műhely
   18.00, 19.00: Fedezd fel a műtárgyakat!
Múzeumpedagógiai program a Tükröződé
sek c. kiállításon a Várkapitányi Lak épületében.
(pecsétgyűjtő)
   17.00-23.00: Animációs est a GIM-ház
kertjében – Válogatás a MOME animáció
szakos hallgatóinak munkáiból

Gödöllői
Városi Könyvtár
   17.00 órától: 3D-tervező workshop:
Könyvjelző, kulcstartó, hűtőmágnes
tervezése és nyomtatása. Jelentkezés:
június 23-ig!
E-mail: kajari.kata@gvkik.hu
   Wargame – stratégiai terepasztaljáték
				
(pecsétgyűjtő)
  Társasjátékklub – kicsiknek és
nagyoknak		
(pecsétgyűjtő)
   3K: Könyv – Kávé – Kötés, jótékonysági
patchwork takaró kötés és olvasás
   GVKIK születésnapi fotókiállítás
   19, 20, 21 és 22 órakor: Szabadítsd ki
a könyvtárost! Könyvtári szabadulószoba
2-5 fős csapatok részére. Jelentkezés:
június 23-ig!
E-mail: lakatos.gyorgyi@gvkik.hu

A teljes részletes programot Gödöllő város Facebook-oldalán,
valamint lapunk online felületén és Facebook-oldalán olvashatják.
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Szeptemberben tér
vissza a JAZZ CLUB
A
Színvonalas koncerttel zárta
az első félévet a Jazz Club
a gödöllői Királyi Váróban,
ahol az évadzáró koncerten
a Chameleon Jazz Band
lépett fel. Folytatás ősszel.

Chameleon Jazz Band

Chameleon Jazz Band tagjai különleges hangulatú és egyéni stílusú funk-jazz-rock dalaikkal ismét
bebizonyították, hogy nem véletlenül viselik a kaméleon nevet: a jazz sztenderdektől kezdve, a popslágereken át a klasszikus
rock-feldolgozások egyformán szerepeltek
a repertoárjukban.
A Jazz Club most nyári szünetet tart, legközelebb szeptember 15-én várja majd a
műfaj kedvelőit. Az őszi szezon hamisítatlan gödöllői jazzal indul, a nyitókoncerten
ugyanis a Vörös Attila Jazzcraft lép majd
a közönség elé.
A Vörös Attila (szaxofon), Balogh Gyula (zongora), Lutz János (bőgő) és Kovács
Zsolt (dob) alkotta formáció repertoárján
saját szerzemények és jazz standardek szerepelnek a zenekar egyedi és újító hangsze-

Vörös Attila Jazzcraft
relésében. Nevüket városunkban jól ismeri a közönség, hiszen a Levendula Galéria
kiállításmegnyitóin gyakran találkozhatnak velük. 
(BJ,TA)
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KÖNYVTÁR 20: A születésnap
2002. június 2-án nyitotta meg
kapuját a Gödöllői Városi Könyv
tár és Információs Központ új
épülete. Bár a születésnapi
rendezvénysorozat már jóideje
tart, a hivatalos születésnapról
sem feledkezett el az intézmény.

munkáját. Úgy fogalmazott: A könyvtár Gödöllőn igazodási pont az itt élőknek, ugyanakkor igazodási pont a szakma számára is,
mivel az ott folyó munka példaértékű. Új
ötletekért, innovációért bármikor lehet ide
jönni, ennek köszönhető, hogy ma az ország
tíz legjobb könyvtára közé sorolják.
Június 4-én az intézmény munkatársai
emlékeztek a jubileumról. A rendezvényre
a jelenlegiek mellett a korábbi könyvtároúnius 2-án a könyvtár Zöld Udvarán sok is meghívást kaptak.
azokat az olvasókat köszöntötték, akik
A születésnapi ünnepségen elsőként Fóthy
húsz éve iratkoztak be és azóta is tag- Zsuzsanna, a GVKIK igazgatója mondott köjai az intézménynek. Számukra a Diabolus szöntőt, majd a korábbi vezetők, Gloserné
in Musica zenekar adott koncerSzabó Györgyi és
tet, valamint a könyvtár „örökös
Fülöp Attiláné eletag” olvasójegyét kapták ajánvenítette fel az épídékba. A rendezvényen Fóthy
tés és az átadás időZsuzsanna igazgató mondott
szakát.
köszöntőt és elevenítette fel az
Gémesi György
új épület megnyitását, majd dr.
polgármester beszéTóth Máté, a Hamvas Béla Pest
dében méltatta az inMegyei Könyvtár igazgatója méltézmény dolgozóinak
tatta a gödöllői könyvtárosok
munkáját, s úgy fo-

J

galmazott: a 2002-ben új épületet kapott
könyvtár messze felülmúlta azokat az elképzeléseket, amelyeket az átadáskor feltételeztek.
A rendezvényen Fóthy Zsuzsanna igazgató külön köszöntötte azokat a kollégáit, akik
az új épület átadása óta, vagyis húsz éve dolgoznak az intézményben.

BŐVEBBEN, TÖBB FOTÓVAL

a www.szolgalat.com-on
valamint a Gödöllői Szolgálat
és a GodolloNetTV Facebook-oldalán.
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AJÁNLOTT ÜLTETÉSI
TÁVOLSÁGOK, hogy ne
legyen gond a szomszéddal

A helyi önkormányzatok településükre vonatkozóan ugyan önálló
rendeletben, vagy helyi építési szabályzatukban rendelkezhetnek
az ültetési, telepítési távolságokról, de a lehetőséggel sok ön
kormányzat nem élt. Az önkormányzati rendeletek általában
átvették a hatályon kívül helyezett rendelet telepítési távolságait.
Ennek hiányában, elvileg a telken bárhol ültethető növényzet.

E

gyetlen feltétel, hogy az a
szomszédos ingatlan tulajdonosát, használóját nem
zavarhatja (árnyékolás, kilátás
zavarása, telekre átnyúló ágak,
gyökerek, épület alá növő gyökerek, épületre ráhajló ágak, épületen végzendő felújítási munkát
akadályozó növényzet) ingatlana használatában, birtoklásában
nem korlátozhatja, épületében
kárt nem okozhat. Jogi értelemben javasolt teendők telepítés, ültetés előtt: Telepítés helye szerinti
önkormányzat polgármesteri hivatalában minden esetben tájékozódjunk arról, hogy létezik-e
telepítési, ültetési távolságokat

meghatározó helyi szabályozás!
Ha igen, járjunk el annak szellemében, de ültetés előtt tájékoztassuk érintett szomszédunkat
szándékunkról és kérjük ki véleményét!

Amennyiben nincs a telekhatároktól, épületektől betartandó
telepítési távolságokat meghatározó települési előírás, tartsuk
szem előtt a következőket: Közterületi zöldfelületeken Minden
10 cm-nél nagyobb
törzsátmérőjű nem
gyümölcsfa kivágása a teljes közigazgatási területen engedélyköteles.
A szabályozási
tervben jelölt fasorok helyeit sem magas, sem mélyépítési létesítményekkel
elépíteni, sem meg-

szüntetni nem lehet. Magas és
mélyépítési munkák során a meglévő növényzetet adottságként kell
kezelni és az érvényben lévő védőtávolságokat be kell tartani. Fakivágás csak indokolt esetben, és fapótlási kötelezettséggel történhet.
A szükséges fapótlás mértéke
a kivágott fa törzskörméretével
egyező famennyiség eltelepítése,
min. 8/10 törzskörméretű csemetékkel. Fa és örökzöld épülettől,
kerítéstől 3,00 m-re, cserje 2,00
m-re telepíthető.
Magánterületen az alábbi ültetési távolságokat kell betartani:
1,5 méternél alacsonyabb sövény,
bokor a telekhatártól 0,5 méter,
épülettől 2,0 méterre ültethető
1,5 méternél magasabb sövény,
bokor és 4,0 méternél alacsonyabb fa a telekhatártól 2,0 méter, épülettől 3,0 méter egyéb fa
(diófa és magasra növő, terebélyes fák kivételével) telekhatártól 3,0 méter, épülettől 4,0 méter
diófa és magasra növő, terebélyes
fák telekhatártól 5,0 méter, épülettől 7,0 méter Épülettől, illetve
szomszédunk által beépíthető telekhatártól: Gyep, virág, szamóca, hagyma, stb. 0,50 m 1 m-nél
magasabbra nem növő cserje, bokor 1,50 m Szőlő, 2 m-nél magasabbra nem növő cserje, bokor,
sövény, díszfa 2,00 m 3 m-nél
magasabbra nem növő minden
egyéb bokor és díszfa 2,50 m 4
m-nél magasabbra nem növő,
nem terebélyes díszfa 3,50 m
Alacsony növésű gyümölcsfa, 4
m-nél magasabbra növő, terebélyes díszfa 5,00 m Cseresznyefa, továbbá az előzőekben fel
nem sorolt gyümölcsfa, valamint
nyár, fűz, akác, fenyő 7,00 m .
(Forrás : edenkert.hu)
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Időtlen szobrok
A KERTBEN
Emlékeznek a 70-es évekre?
Jaj de sok kerti törpét látunk a
kertekben, sőt a Besnyői cukrász
da törpés sziklakertje gyerek
ként még engem is lenyűgözött.
A gyermeki szemem akkor még
máshogy látta a dolgokat.

FOGADJ ÖRÖKBE
a Gödöllői Gyepmesteri Telepről!
ANITA
   8 hetes, kis
testű szuka.
Csak benti ta
rásra fogadható
örökbe.

A

ztán változott a trend, a kertek művelése, az egész kertészkedési kultúra és ezek a szobrok kikoptak.
Helyette, ahogy a szemlélet változott és a
világ kerti kultúrája is közelebb jött az internetnek hála, megjelentek a kisebb-nagyobb kőkereskedések, melyekben ma már
az egész kicsiktől, a hatalmasokig válogathatunk. És válogassunk is, hiszen a kert
teljes képét meg tudjuk vele változtatni!
Egy kertben a tereptárgyaknak fontos
és díszítő szerepük van de a szobrok megjelenése és elhelyezése úgy vélem felemeli
egy kert szépségét. Fontos szempont, hogy
olyan helyre kerüljön, hogy harmóniában
legyen az őt körülvevő növényekkel, a kert
stílusával és a házéval is. Egy mediterrán
jellegű ház és kert szépségét egy keleti stílusú pagoda például jelentősen rombolja
és giccsnek fog hatni.
Érdemes olyan helyre elhelyezni, ahol a
növények szépségét is kiemeli, mint például
ez a gyönyörű szobor a cukorsüveg fenyők
között a kertvárosban. Évek óta figyelem
és az évek során a kis fenyők növekedésével ő szép patinát kapott és gyönyörű dísze évek óta az előkertnek.
Mindig fontos, hogy mutasson, hogy a szemet odavonzza, mintegy fókuszpontot kialakítva kertünkben.
Ezen szobrok elhelyezéséhez érdemes sokáig figyelni a
kertünket, a fény játékait és a
növényeinket, nem csak nyáron, télen is!
Sokan úgy vélik, csak lerakjuk ezeket a tárgyakat, ám
nem is olyan egyszerű velük
bánni, hiszen a megfelelő ál-
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LISA
   2 éves ivarta
lanított szuka.
Nagy mozgás
igényű,nagyon
barátságos.
lás, néha pár centin is múlhat, akkor mutatják meg igazi szépségüket. A tervezések
során is mindig figyelembe kell venni a körülötte lévő viszonyokat, növényeket, megbúvó utakat, ösvényeket, mert nagyon impozáns tud lenni egy kerti tároló felé vezető
ösvényen felbukkanó szobrocska is, egy teljesen átformálja az amúgy “unalmas” odavezető utat.
Akik szeretnék jobban megismerni a
szobrok művészetét és a kertekkel való
kapcsolatát, jó szívvel ajánlom B. Kéry Ilona „Kertem” című könyvét. Borsos Miklós
szobrászművész (többek között Ő készítette a „0” kilométerkövet is Budapesten) felesége a szobrokkal teli kertjük történetét
meséli el, melyben kertépítés során megélt buktatókkal is megismertet minket, de rengeteg fotót
is láthatunk a kertről, a benne elhelyezett szobrokról és
azok történetét is megismerhetjük.
Hihetetlen érdekes könyv
azoknak, akiket érdekelnek
a kerttörténetek művészettel megfűszerezve.
Szép hetet kívánok Önöknek!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.hu

ÁDÁM
8 hónapos
ivaros kan.
Közepes
termetű lesz.

BETTI
    8 hónapos
ivaros szuka.
Közepes
termetű lesz.

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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SZÚNYOGOK
ELLEN
VEGYSZEREK
NÉLKÜL
  Sok kellemetlenség okozói, sokan
elsőszámú közellenségnek tekintik
nyáron a szúnyogokat. Mivel egyre
többen tartják fontosnak, hogy ne
vegyszerekkel védekezzünk ellenük,
összegyűjtöttünk néhány környezetbarát ötletet.
Először is fontos, hogy nem hagyunk fedetlen vízfelületet nekik a
szaporodáshoz. Ehhez nem is nagyon
kell más, mint kiborítani az esővizet a
vödrökből, kaspókból, és a tartályokat lefedni, hogy a rovarok ne tudjanak oda petéket rakni.
A kertbe, - de akár balkonládába,
vagy cserépbe is - ültethetünk fodormentát és a levendulát, muskátlit,
vagy illatos kakassarkantyút, aminek
az illatát szintén nem kedvelik – nem
véletlen, hogy ez utóbbit sokan szúnyogriasztó növénynek ismerik.
Hogy a lakásba ne jussanak be a
vérszívók, a legjobb megoldás a szúnyogháló, amiből ma már bőséges a
kínálat és más rovarokat is a lakáson
kívül tart.
Közismert, hogy a citrom, a levendula és a fodormenta illatát nem kedvelik a szúnyogok, azt azonban
kevesebben tudják, hogy
a szegfűszeg és az eukaliptusz illóolaja is
nagyon hatékony
ellenük. Ezeket
aromalámpásba tehetjük, de
gyertyát is készíthetünk belőlük. 
KJ
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CSÖKKENŐ
MADÁRÁLLOMÁNY
– Állatok nélkül
nem létezhetünk
Egyre többet olvashatunk a hazai madárállomány csökkenéséről. A
szakemberek szerint a madárfajok fogyatkozó állományának helyze
te mára túlmutat a természet- és állatvédő szemléleten, alapvető,
és az emberiség egészére vonatkozó ökológiai kérdéseket vet fel.

T

ermészetesen a mezőgazdaság és az
erdőgazdálkodás fontossága, szerepe nem vitatható, ugyanakkor a minél több földterület megművelésére törekvő tevékenységek, az intenzív szúnyog- és
rágcsálóirtás, a nem körültekintően végzett fakitermelő munkák mind hozzájárulnak a madarak számának csökkenéséhez.
Az Agrárszektor nemrég átfogó cikket közölt a hazai madárállomány csökkenéséről
és annak okairól, amelyek között kiemelt
helyen szerepel a vegyszeres szúnyogirtás.
– Gondoljunk bele, mikor kezdődött a
lakott területeken végzett szúnyogirtás és
milyen méreteket öltött mára. A füstifecske és a molnárfecske állományai az utóbbi 20 évben a töredékére estek vissza. Ma
már alig találunk falvakat, ahol a villanydrótok tele lennének fecskékkel a gyülekezési időszakban. A fecskék állománycsökkenésének oka a táplálékhiány, amely főleg
az állattartás visszaszorulásából és a rovarirtó szerek nagymértékű használatából

ered - nyilatkozta Laczik Dénes, a DunaDráva Nemzeti Park igazgatóság erdészeti referense.
A szakember szerint hasonló a helyzet
a ragadozómadarak esetében is, hiszen a
táplálékállataik állományának csökkentését célzó rágcsálóirtás negatívan befolyásolja a szaporulat csökkenésén túl az
egyedek túlélési képességét is, egyre többször találkoznak mérgezésben elpusztult
vagy ápolásra szoruló ragadozó madarakkal a szakemberek. Adódik a kérdés,
mit tehet az átlagember a madarak élőhelyeinek megőrzése érdekében. Az erdészeti referens úgy véli: a laikus embernek
el kellene viselnie a „rendetlenséget” az
erdőben, a szúnyogcsípést, a településeken élő madarak zajongását és az élettevékenységeik során keletkező egyéb kellemetlenségeket.
Laczik Dénes úgy véli: Azt kell megérteni, hogy állatok nélkül mi sem fogunk létezni.”
(A forrásul szolgáló cikk teljes terjedelmében az agrarszektor.hu oldalon olvasható.)
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NEM SIKERÜLT A FELJUTÁS

LABDARÚGÁS
Az NB III-ba való feljutásért a
Pest megye-bajnok Gödöllőnek
a Győr-Moson-Sopron megyei
Csornával kellett megvívnia.

A

vendég együttes 2018-ban esett
ki az NB III. Nyugati-csoportjából, majd három idényen keresztül másodikok voltak a Győr-Moson-Sopron megyei I. osztályú bajnokságban, amit
végül idén megnyertek. A Gödöllő ezzel
szemben 2007 tavaszán lépett utoljára
pályára NB III-as bajnoki meccsen.

zett találatával jutott előnyhöz, amelyet Barabás Ádám
a 63. percben tudott kiegyenlíteni. Hiába játszott nagy fölényben Győri Zoltán együttese, fordítania nem sikerült
a hátralévő időben.
A gödöllői vezetőedző a mérkőzést követően a következőt
nyilatkozta: „Van, amikor nem
érdemelsz vereséget vagy kiesést, ezt tudod te és az ellenfél szurkolói is. Mégis megesik,
hiszen ilyen a sport, megtanít
egy csomó dologra. Büszkék
lehetünk magunkra, úgy érzem, a csapat és stáb is megtett mindent, emelt fővel jöttünk el Csornáról. Sajnos csak
Az osztályozó első mérkőzésén, a Szűcs a gratuláció maradt nekünk. Jó szerepLajos Sportcentrumban a vendég Csorna lést kívánok a Csornának a magasabb
már a 7. percben megszerezte a vezetést. osztályban!”
Ezt követően hiába vette át az irányítást
Forrás:pest.mlsz.hu
a hazai csapat, nem sikerült egyenlíteni.
fotó: facebook.com/GodolloiSportKlub
Egy héttel később, június 12-én jött a
csornai visszavágó, ahol sajnos nem tuEREDMÉNY:
dott győzni a Gödöllői SK együttese, az
1–1-es végeredmény – 2-1-es összesítés- Osztályozó az NB III-ba jutásért, 2. mérkőzés:
sel – a Győr-Moson-Sopron megyei rivá- Csorna SE – Gödöllői SK 1–1 (1-0)
lis feljutását jelentette az NB III-ba.
Gólszerző: Visy B., ill. Barabás Á
A visszavágón a hazaiak – akárcsak
A Csornai SE csapata 2-1-es
az első találkozón – ismét egy korai gólösszesítéssel jutott az NB III-ba.
lal, Visy Bálintnak az 5. percben szer-

KUPAGYŐZTES
a Gödöllői SK
női csapata
   Június 6-án Cegléden került megrendezésre a Pest megyei női kupadöntő, ahol a
Gödöllői SK ellenfele az Ócsa volt. Városunk csapata a Kerepest (1-1, büntetőkkel:
4-2), a Kék Duna SE-t (1-0), majd a Tárnokot (2-2, büntetőkkel: 2-1) legyőzve jutott a döntőbe.

LABDARÚGÁS

Abba a döntőbe, amit végül könnyedén, Csilla, Palya Krisztina, Sólyom Mónika, Szávuj
6-1-re tudott megnyerni, első alkalommal Margaréta, Tóth Nikolett, Végi Orsolya.
elhódítva a kupát.
Forrás/fotó: facebook.com/
A győztes csapat tagjai: Görbe Zsófia, Grnács
GodolloiSportKlub
Emese, Hiripi Hanna, Hrapan Júlia, Kovács
Maja, Králik Fanni, Lados Krisztina, Lakatos
EREDMÉNY:
Berta, Nagy Melinda, Nándori Emma, Orbán
Pest megyei női kupadöntő:

Gödöllői SK - Ócsa VSE: 6-1 (3-0)

GÖDÖLLŐI
ÉREMESŐ AZ OB-N
AKROBATIKUS TORNA
  Június 11-én Budapesten
rendezték az akrobatikus torna
magyar bajnokságot. A Gras
salkovich SE hat egysége tudta
magát kvalifikálni a megmérettetésre. Kőhler Ákos tanítványai az
alábbi sikereket érték el:
EREDMÉNYEINK:
Serdülő női páros: Streitmann

Lilla – Ivaskó Eszter,
Magyar Bajnok
Youth női hármas:
Balogh-Czoller Sára
– Gera Viktória – Kiss Léna,
ezüstérmes
11-16 női hármas:
Willimek Fruzsina – Lutz Helka
– Ábrahám Eszter, bronzérmes
Ifjúsági hármas:
Budai Anna – Kupi Boróka –
Boross Nóra, Magyar Bajnok
Ifjúsági-Felnőtt
női páros:
Lőrincz Boglárka
– Misnyovszki
Mirtill,
Magyar Bajnok
Ifjúsági-Felnőtt
vegyes páros:
Kőhler Csaba
– Herbai Lili,
Magyar Bajnok
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ASZTALITENISZ

RÉTFALVI ANTAL

Veterán Ranglista Verseny
Rekord létszámban
jelentek meg a verseny
zők 9 korcsoportban,
egyéniben és párosban
Gödöllőn a hagyomá
yos nemzetközi veterán
asztalitenisz versenyen.

R

hatta ki, mert oly váratlan hírtelenséggel távozott. A hobbiját
mindvégig gyermeki szeretettel
űző sportember emlékét, aki rengeteget tett a sportág helyi működéséért a szakosztály örökké
megőrzi.
A versenyen indulók számossága (152 fő) miatt a szervezők 2
nap alatt bonyolították le az ös�szes versenyszámot. A verseny helyezettjeinek járó érmeket, kupákat a szervezést vállaló szakmai
partner, a Butterfly Magyarország
Kft. nevében Papp Adrienn általános igazgató adta át.
A gödöllői veteránok is sikeres
szezont zártak mivel az új csarnok átadását követő első szezon
végén a Megyei A osztályban szereplő Bartha, Czukker, Galli, Szabó és Schleer összeállítású csapat bronzéremmel gazdagodott.
Nyáron sem állnak le a pingpongosok ugyanis nyári táborokat szerveznek, melyekre
korlátozott számban lehet még
jelentkezni.

étfalvi Antal emléke
előtt tisztelgett a hazai
veterán asztalitenisz közösség. A megjelenteket a több
mint 10 éves hagyomány szerint
dr. Gémesi György polgármester úr köszöntötte, aki kifejezte
őszinte elismerő tiszteletét a máig
példamutatóan aktív szépkorú
versenyzők felé. A verseny legidősebb résztvevője már a 86.
életévében jár.
Rétfalvi Antal emlékét Bartha Tibor a Gödöllői SK alelnöke
elevenítette fel és köszöntötte a
versenyt személyes jelenlétével
megtisztelő Maja nénit, Anti bácsi feleségét. A megemlékezésben hallhattuk, hogy
Anti bácsi távozásá- Győrfi Beáta, Gémesi György, Maja néni, Bartha Tibor,
val az egyik alapító Papp Adrienn
tagját veszítette el
a helyi szakosztály.
Sajnos Anti bácsi az
új asztalitenisz csarnokot nem próbál-
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23 Saino-érem A HEVES KUPÁN
EREDMÉNYEINK
Martin Arnold: Kihon (alapiskola) 1. hely,
Kumite (kötött küzdelem) 1. hely,
Kata (formagyakorlat) 1. hely,
14 év alatti legeredményesebb
versenyző díj
Virág Levente:
Kihon (alapiskola) 1. hely,
Kata (formagyakorlat) 3. hely,
Kumite (kötött küzdelem) 3. hely

KARATE
A Heves Város Sportcsarnokában 2022. június 11-én került
megrendezésre a VIII. Heves Ku
pa Ippon Shobu karate verseny.

A

z SKDUN Karate Szövetség Országos Bajnokságán a Saino Karate
– Do Se versenyzői az évad utolsó megmérettetésén nagyon szép eredményeket értek el, melyen 25 egyesület
197 versenyzője indult. Egyesületünk 23
indulóval nevezett a népes mezőnyben.
Edző: Ács Tibor
Fotó/forrás: Saino SE

Ivaskó Domonkos:
Kumite (kötött küzdelem) 1. hely,
Kata (formagyakorlat) 1. hely
Hintenberger Belián:
Kumite (kötött küzdelem) 1. hely,
Kata (formagyakorlat) 2. hely
Zsigmond Áron:
Kumite (kötött küzdelem) 1. hely,
Kata (formagyakorlat) 2. hely
Méhi Ákos: Kata (formagyakorlat) 1. hely,
Kihon (alapiskola) 2. hely
Veres Adelina:
Kumite (kötött küzdelem) 3. hely,
Kata (formagyakorlat) 3. hely
Gerőfi Csanád:
Kumite (szabad küzdelem) 3. hely,
Kata (formagyakorlat) 3. hely

Képes-Harjay Sára:
Kumite (szabad küzdelem) 2. hely,
Kata (formagyakorlat) 6. hely
Vincze Kristóf:
Kumite (kötött küzdelem) 3. hely,
Kata (formagyakorlat) 5. hely
Csjernyik Géta:
Kumite (szabad küzdelem) 3. hely,
Kata (formagyakorlat) 7. hely
Magyarosi-Őrző Kincső:
Kata (formagyakorlat) 3. hely
Orbán Bálint:
Kumite (szabad küzdelem) 3. hely
Kuti Zsombor:
Kumite (kötött küzdelem) 3. hely
Martinák Barnabás:
Kumite (kötött küzdelem) 3. hely
Képes- Harjay Alma:
Kata (formagyakorlat) 4. hely
Koncz Bence Tamás:
Kata (formagyakorlat) 5. hely
Feicht Róbert:
Kata (formagyakorlat) 5. hely
A csapat tagjai voltak: Orbán Balázs,
Kazi Dávid, Horváth Zsombor,
Győri Máté, Szklenár Samu

Az ország negyedik legjobb
JUNIOR CSAPATA a Gödöllő
  A leány U21-es országos bajnokság zárónapján a bronzéremért csapott össze a
GRC és a Békéscsaba. Ötszettes, drámai
csatában dőlt el a mérkőzés, sajnos nem a
Gödöllő javára, de ettől függetlenül nagyon
büszkék vagyunk a lányokra, nagyszerű teljesítményt nyújtottak az egész év során.
Wirnhardt Oszkár: „Változatos három
napon vagyunk túl. Egy sajnálatos sérüléssel tarkított hullámvasúton. Voltak na-

RÖPLABDA

gyon jó mérkőzéseink és gyengébbek, viszont egy nagyon jó csapat kovácsolódott
össze. Sajnos a végére kicsit elfogyott a hitünk, pedig a bronzmeccsen nagyon jól küzdöttünk, de a levegőtlen termet az ellenfelünk bírta jobban. Összességében büszke
és elégedett vagyok a csapatomra és remélem mindenkivel együtt tudjuk újra kezdeni augusztusban a következő évet.”
Forrás/fotó: facebook.com/
Gödöllői-Röplabda-Club

EREDMÉNY:

NŐI U21-ES DÖNTŐ – BRONZMÉRKŐZÉS:
Gödöllői RC - Békéscsabai RSE 2:3
(23, -18, -20, 22, -7)
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BESZÁMOLÓ a Gödöllői Városi
Múzeum Gödöllői Művésztelep
Alapítványának 2021-es munkájáról
   A 2021-es évben a
Gödöllői Városi Múzeum Gödöllői Művésztelep Alapítványa Remsey Jenő és
családja művészeti
hagyatékának kutatómunkára való előkészítését támogatta.
A feladatot az alapítvány alapító okiratában szereplő
célkitűzésnek megfelelően végeztük
el: „Nagy Sándor és Remsey zeummá alakításában való seJenő festő- és iparművész ha- gítségnyújtás.”
Alapítványunk az előző évi
gyatékának méltó elhelyezése,
műteremházának emlékmú- pénzmaradványt, és a 2020-as

A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT
NYÁRI MEGJELENÉSE

  Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat és partnereinket,
hogy a Gödöllői Szolgálat
nyári szünet előtti utolsó lapszáma 2021. június 29-én
jelenik meg.

A szüneti utáni első lap
számot augusztus 24-én
olvashatják.
Felhívjuk figyelmüket,
hogy lapunk online felülete a nyári szünet alatt is folyamatosan frissül. Az aktualitások, friss hírek mellett
számtalan érdekességgel várjuk olvasóinkat a
szolgalat.com-on, valamint
Facebook-oldalunkon.
A hirdetésfelvétel
2022. július 1-től au
gusztus 1-ig kizáró
lag az godollomedia@
gmail.com e-mail címen,
valamint a +36-20-5255366-os telefonszámon
érhető el.
A Gödöllői Szolgálat
szerkesztősége

évi az szja 1%-os felajánlások eredményeként az alapítvány
számlájára érkező 59
216 Ft-ot a Remsey
család hagyatékának
rendszerezésére, tudományos feldolgozásra való előkészítésre használta fel. A
tudományos feldolgozáshoz több esetben vettük fel a kapcsolatot a korszakkal
foglalkozó művészettörtérténész
kutatókkal. A zenetörténeti
anyagból szeptemberben előadást tervezünk. A művészetel-

méleti, filozófiai anyag pedig az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai
Kar doktori iskolájában, reményeink szerint, alapját képezheti majd a kutatásnak.
A rendszerezés eredményeként a Remsey hagyatékban található történeti dokumentumok: levelek, fotók, folyóiratok,
könyvek a Gödöllői Városi Múzeum gyűjteményét gyarapítják,
ajándékként.
Gödöllő, 2022. 06. 08.
Őriné Nagy Cecília
művészettörténész,
az alapítvány titkára
Gödöllői Városi Múzeum
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REJTVÉNY
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:

2022. JÚNIUS 29.

A BAGOLY KÖNYVESBOLT
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Borbás Zoltánné, Hernigl Judit
A DŰLŐ BORKERESKEDÉS 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Schnörch Tamás, Tokai László
A HAPPY BOX (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte: Bodnár Anita
A VÁROSI MOZI ajándékát nyerte:
Földi Gyöngyi, Dénes Zsuzsa
A VÁROSI MÚZEUM ajándékát nyerte:
Braunné Héjas Lívia, Hollós András
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. június 13-tól 19-ig
MÁRIABESNYŐI GYÓGYSZERTÁR
Gödöllő, Szabadság út 167., Tel.: 06-28/419-749
2022. június 20-tól 26-ig
MEDICINA GYÓGYSZERTÁR
Gödöllő, Dózsa György út 12., Tel.: 06-28/410-251
2022. június 27-től július 3-ig
ALMA GYÓGYSZERTÁR
Gödöllő, Dózsa György út 2., Tel.: 06-30/204-1365
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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A Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlésének HATÁROZATAI
8/2020 (04.20.) sz.
TAGGYŰLÉSI
HATÁROZAT
A Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése, két igennel és egy tartózkodással, írásbeli szavazás
útján – a Társaság társasági
szerződésének 10. C. f. pontja szerinti hatáskörében eljárva – jóváhagyja, hogy a Társaság ügyvezetője, dr Ujváry
Tamás úr személyi alapbére
havi bruttó 1.500.000 Ft, azaz
egymillió-ötszázezer forint
összegben kerüljön megállapításra. Az ügyvezető személyi alapbérének fentiek szerinti módosítása 2020. március
01. napjától hatályos. A Társaság Taggyűlése felhatalmazza
dr. Guller Zoltán urat, a Magyar Állam tulajdonosi jogait
gyakorló Magyar Turisztikai
Ügynökség Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Társaság, mint
munkáltató képviseletében a
vonatkozó munkaszerződés
módosítást aláírja. Készült az
írásbeli szavazólapok alapján.
9/2020 (05.05.) sz.
TAGGYŰLÉSI
HATÁROZAT
A Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése, két igennel és egy tartózkodással, írásbeli szavazás
útján a Társaság Felügyelő Bizottságának díjazását az alábbiak szerint állapítja meg: - a
Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke esetében bruttó 250 000 Ft/hó, azaz bruttó
kettőszázötvenezer forint/hó
- a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai esetében brut-

tó 200 000 Ft/hó, azaz bruttó
kettőszázezer forint/hó. A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásának jelen határozat szerinti módosítása 2020. február
01. napjától hatályos. A Társaság Taggyűlése felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a díjazások módosítása kapcsán a
szükséges intézkedéseket tegye meg. Készült az írásbeli
szavazólapok alapján.
10/2020 (06.15.) sz.
TAGGYŰLÉSI
HATÁROZAT
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megismerte a Társaság
2019. évi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és a
kapcsolódó dokumentumokat
(üzleti jelentés). A Taggyűlés
megismerte a beszámolóhoz
kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést. A Taggyűlés egyhangú írásbeli szavazás útján elfogadja a Gödöllői Királyi
Kastély Közhasznú Nonprofit
Kft. 2019. évi éves beszámolóját, a közhasznúsági mellékletét és könyvvizsgálói jelentését -23.509 e forint adózott
eredménnyel, 7.466.661 e forint mérlegfőösszeggel. Ezzel
együtt a Taggyűlés elfogadja a 2019. évi -23.509 e forint
adózott eredmény (veszteség)
eredménytartalékba helyezését. Készült az írásbeli szavazólapok alapján.
11/2020 (07.15.) sz.
TAGGYŰLÉSI
HATÁROZAT
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyű-

lése egyhangú írásbeli szavazás útján felhatalmazza a
Társaság ügyvezető igazgatóját a Társaság és a Társaságban tulajdonrésszel rendelkező
Gödöllő Város Önkormányzata
között kötendő 100 000 Forint,
azaz egyszázezer Forint ös�szegre szóló támogatási szerződés aláírására. Készült az
írásbeli szavazólapok alapján.
12/2020 (09.15.) sz. Taggyűlési határozat A Gödöllői Királyi
Kastély Közhasznú Nonprofit
Kft. taggyűlése egyhangú írásbeli szavazással megválasztja a
Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait az alábbiak szerint:
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. delegált tagok: - Tóth
Edit Erika (a.n.: XXXX, születési hely, idő: XXXX), Lakcím: XXXX - Dobozy Miklós
(a.n.: XXXX, születési hely,
idő: XXXX), Lakcím: XXXX
- Gáspár Attila Gergely (a.n.:
XXXX, születési hely, idő:
XXXX), Lakcím: XXXX Gödöllő Város Önkormányzata
által delegált tag: - Dr. Fábián Zsolt (a.n.: XXXX, születési hely, idő: XXXX), Lakcím
XXXX MaHill Mérnökiroda
Kft. által delegált tag: - Dékány Imre (a.n.: XXXX, születési hely, idő: XXXX), Lakcím:
XXXX A Felügyelő Bizottsági tagok díjazása bruttó 200
000 Ft, a Felügyelő Bizottság
elnökének díjazása bruttó 250
000 Ft. A Felügyelő Bizottsági
tagok mandátuma 2022. december 31. napjáig tart. A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy a Társaság
jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon a Társasá-

gi szerződés fentiek szerinti
módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról
és annak a törvényben rögzített határidőn belüli cégbíróság felé történő benyújtásáról.
Készült az írásbeli szavazólapok alapján.
13/2020 (11.05.) sz.
TAGGYŰLÉSI
HATÁROZAT
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. kezdeményezésére
írásbeli szavazás útján új felügyelőbizottsági tagot választ, a
taggyűlési döntés napjára szóló hatállyal. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. Gáspár
Attila Gergely visszahívásáról döntött, ezzel egyidejűleg
új felügyelőbizottsági tag megválasztását kezdeményezi. Az
Magyar Turisztikai Ügynökség
Zrt. által delegált új tag: Név:
dr. Locsmándi Béla Lakcím:
XXXX A Felügyelő Bizottsági
tag díjazása bruttó 200 000
Ft, a Felügyelő Bizottság elnökének díjazása bruttó 250
000 Ft. A Felügyelő Bizottsági
tag mandátuma 2022. december 31. napjáig tart. A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy a Társaság
jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon a Társasági szerződés fentiek szerinti
módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról
és annak a törvényben rögzített határidőn belüli cégbíróság felé történő benyújtásáról.
Készült az írásbeli
szavazólapok alapján.
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Gépi földmunka
tereprendezés
www.gepifoldmunka-tereprendezes.hu
• Gépi földmunka
• tereprendezés
• telektisztítás
• tuskózás
• alap ásás
• placcolás
• tükör készítés

EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD
KI HALOTT MÁR
AZ IZOMPÓLYÁRÓL?
  Aki küzdött tartósan mozgásszervi problémával, rábukkanhatott erre a fogalomra: izompólya.

MI EZ ÉS MIÉRT FONTOS?

telefon: 06 20 261 7666
ingyenes
árajánlat

Az izompólya a szerveinket,
csontjainkat és minden egyes
izmunkat körülvevő kötőszövet,
latin nevén fascia: jelentése szalag, kötés.
Összetétele: főként víz , fehérje (kollagén és elasztin) és
proteoglikánok. Folyamatos áramlásban, mozgásban van, szállítja
a folyadékot a testben, rugalmasan- és összetartja, harisnyaként
körülveszi az izmokat, izomrostokat, idegeket, rostokat, csontokat,
vérereket, szerveket választ el és
tart össze.
Az izompólya teszi lehetővé a
megfelelő testtartást, ez tartja
helyükön a megfelelő szerveinket, ez akadályozza meg, hogy
izmaink elszakadjanak, ez erősíti az izmokat az inak segítségével a csontokhoz.
Az izompólya szilárdsága biztosítja, hogy a vér a visszereken
keresztül visszaáramolhasson a
szívbe, megakadályozva a lábduzzadást, a lábak érhártyagyulladását, valamint a vérrögök kialakulását.

hirdetés

Ha a szöveteinkben nincs elegendő víz, megfelelő mennyiségű
proteoglikán vagy nem megfelelő a kollagén- és elsztinképződés,
az izompólya nem lesz egészséges. Ekkor tapasztalhatunk fájdalmakat, merevségeket, gyulladásokat.
Az izompólya fontosságát felfedező gyógytornászok, kiroprak
tőrök és masszázsterapeuták elkezdték alkalmazni a speciális
izompólya nyújtásokat, melyekkel makacs és gyógyíthatatlannak mondott sérülésektől szabadították meg a betegeket.

MIVEL ŐRIZHETJÜK MEG
IZOMPÓLYÁINK EGÉSZSÉGÉT?
•  megfelelő hidratáció
(szénsavmentes, tiszta
víz fogyasztása)
•  gyulladásgátló étrend
•  gerinckompressziós nyújtások rendszeres végzése
•  izompólya nyújtó
és lazító gyakorlatok
•  stresszoldó technikák,
meditáció
•  jóga, pilates, gyógytorna
Fordítsunk figyelmet és időt mozgásszerveink egészségére. Megéri.
SZ.A.
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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
•  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
•  G ödöllőn Kazinczy ltp-en, 4.
emeleti, 57 m2-es, kétszobás, erkélyes lakás eladó! Konvektoros fűtés, átlagos állapot, redőnyös műanyag nyílászárók! Iár: 34.9MFt!
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: 87.9 MFt! Tel: 06-20/539-1988
•  Antalhegyen 140 m2-es, Nappali+ háromszobás családi ház eladó! Iár: 80MFt! Tel: 20/539-1988

IMPRESSZUM
Kiadó: Magyar
Önkormányzatiság
Fejlesztéséért Alapítvány

VÉGREHAJTÁSSAL
TERHELT INGATLANT
KERESEK MEGVÉTELRE
Gödöllőn és Pest megyében
szakértői háttérrel.
Tel.: 06-70-361-5492

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 teras�szal, egy 30 nm-es szuterénnel,
•  Kertvárosban több lakrészből 500 nm-es telekrésszel. 73 M Ft.
álló ingatlan 712 m2-es telken el- Érd.: 06-20-919-4870
adó! Központ sétatávolságra. Iár: •  Eladó Veresegyházán 1700 nm79.9 MFt! Tel: 06-20/539-1988
es, osztható építési saroktelek.
•  Családi házat, építési telket kere- Befektetésre, vállalkozásra kivásek Gödöllőn és környékén ügyfe- lóan alkalmas. Iár: 69 M Ft. Érd.:
leim részére, kedvező irodai juta- 06-20-919-4870
lékkal! Tel: 06-20/944-7025
•  Eladó Gödöllőn a Kökény ut- ALBÉRLET KIADÓ
cában egy nappali + 2 fürdőszobás, 2 hálószobás, teraszos •  Kiadó egy 80 nm-es nappali-éttéglából épült, szigetelt csa- kező, 2 szobás, teraszkapcsolaládi ház gyönyörű panorámás tos öröklakás garázshasználattal.
környezetben 69 M Ft–ért. Érd.: 150.000 Ft + rezsi + 2 havi kaució.
0620-919-4870
Érd.: 0620-919-4870
•  Eladó Gödöllőn a Királytelep és a •  Városközpontban 1,5 szobás búKertváros szomszédságában egy torozatlan lakás kiadó augusztusnappali + 2 szobás téglából épült tól, irodának is alkalmas. Tel: 062 fürdőszobás iker családi ház 400 70-615-1528
nm-es telekrésszel. Iár: 49,9 M Ft.
Ugyanott eladó 2 szintes fitneszterem, mely átalakítható lakássá, GARÁZS
ehhez hozzáépítve egy kétállá- •  Garázs kiadó a Patak téri garázssos 60 nm-es garázs. 700 nm-es
soron. 06-30-502-4148
telekrésszel. Iár 65 M Ft. Egyben
és külön-külön is eladó. Érd.: 0620-919-4870
•  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.: 06-20-919-4870
•  Eladó Gödöllőn egy 82 nm-es,
4 szobás, összkomfortos öröklakás 2 WC-vel, erkéllyel a belvárosban 49,9 M Ft-ért. Érd.: 0620-919-4870
•  Eladó Gödöllőn a blahai részen
egy saroktelken kétszintes ikerház
egyik fele. Nappali + 4 szobás, 2

GÖDÖLLŐI
SZOLGÁLAT

www.szolgalat.com
Lokálpatrióta lap
Alapítva: 1992

Társadalmi mb. felelős szerkesztő: L. Péterfi Csaba
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság út 6. • Postacím: 2101 Gödöllő, Pf. 385
Web: www.szolgalat.com • E-mail: info@szolgalat.com
Tel.: 06-20-5255-366
Nyomdai előállítás: EDS Zrínyi Zrt., 2600 Vác, Nádas utca 8.
Felelős vezető: Vágó Attila
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Megrendelési szám: 112022 • ISSN 1218-2087

ÁLLÁS
•  Munkaidő pótlékkal műanyag
feldolgozó gödöllői kft. felvesz BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, FORGÁCSOLÓT, K ARBANTARTÓT
és FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat is szívesen
fogadunk. Érd: 06-20-9423-112,
uzemvezeto@plastexpress.hu
www.plastexpress.hu
•  Gödöllői Kft. azonnali kezdéssel felvesz 2-3 fő szobafestésben
és homlokzatszigetelésben jártas szakmunkást. Magas bérezés,
megállapodás szerint. 06-20-4359650
•  Szadán a Szűcs Fogadója étterembe keresünk SZAKÁCS, FELSZOLGÁLÓ, KONYHAI KISEGÍTŐ
kollégákat felvételre. Érd: 06-209430-746
•  Munkatársat keresünk Gödöllőre a Hekó Mini Fánk büfébe: 0620-972-5209
•  Gödöllőre takarítónőt keresek
heti 2-3 alkalomra. Fizetés megállapodás szerint. 06-20-518-9010
Tapasztalattal rendelkező titkárnőt keresek Gödöllőre főállásban, lehet nyugdíjas is. 06-209160-460
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vízszerelés

Szeretettel várok
minden szépülni,
pihenni,
relaxálni vágyó
hölgyet!

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

KOZMETIKA
SZOLGÁLTATÁS
•  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott 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, nemzetközileg elismert, egynyelvű
nyelvvizsga Gödöllőn az I.L.I.
Nyelviskolában! Ugyanitt egyéni és kiscsoportos nyelvtanfolyamok kedvezményes díjon. Érdeklődni: I.L.I. Kft., 20/543-1775,
20/556-2653, info@ili.hu
•  KERTGONDOZÁS. Bízza most
rám! Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotációs kapálás.
Gyepszellőztetés. Metszés. Ágak,
levelek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kerttakarítás. Kerí-

Szemöldök formázás
Tartós szemöldök és szempillafestés
Arcmasszázs • Tisztító arckezelés
Feltöltő, hidratáló arckezelés • Bőrfeszesítő arckezelés
Szempilla Lifting • Gépi arckezelés
Gyantázás • alkalmi smink

Bejelentkezés: +36 70 949 8446 • Facebook: PINK ROSE KOZMETIKA

2100 Gödöllő, Köztársaság út 37.
tésfestés. Gépi permetezés. Kerti •  SZÁMÍTÓGÉPES problémája van?
tavak tisztítása. Talajfúrás. 06-30- Hívjon bizalommal, házhoz me747-6090
gyek. Számítógép szerelés, rendszer
és programtelepítés, vírusir•  KÖNYVELÉS, cégalapítás, muntás
garanciával.
Hétvégén is! Tel:
kabérszámfejtés, tanácsadás. Iro06-30-333-9201
dák: Gödöllő, Szada. Elérhetőségek: 0630-592-1856, zacsekne. •  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás
danuta@gmail.com
nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése.
Vécék tartályok csapok
•  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZEszifonok
cseréje.
Csatorna kameráRELÉS, fürdőszobák, régi fűtési
rendszerek, vízvezetékek felújí- zás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
tása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, •  REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE
KONVEKTOROK karbantartása fel- akár 2 órán belül! Új redőny azonújítása, javítása. Tel: 06-20-9527- nal megrendelhető! Péter úr, 06289, 06-28-476-229
20-3685-888

KONTÉNERES SITTés SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

Sóder – Homok – Termőföld szállítás

4-6-8 m3-es konténerekkel.

06-70-225-9777, 06-20-958-6697
http://kontener.epkomplex.hu
e-mail: epkomplex@epkomplex.hu
ÉPkomPleX kfT.

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

KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!

Kardos Ferenc

szobafestő, mázoló, tapétázó mester

06-70-576-8925

Hívjanak
bizalommal!

• szobafestés, mázolás, tapétázás
• kisebb-nagyobb javítási munkák
• faházak karbantartása
• kültéri, beltéri festések
• kerítések és széldeszkák
mázolását vállaljuk

•  Fűnyírást, fűkaszálást vállalok.
06-30-512-9593
•  NAPELEMES rendszerek uniós támogatással! Ne függjön az áramszolgáltatótól! Legyen akár nulla
forintos villanyszámlája! Sokéves
szakmai tapasztalat, pályázat írás,
szaktanácsadás! Regisztrált kivitelezői csapat! +3620-297-3510
•  TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítása, tetőszerkezeti munkák, ácsmunka, zsindelyezés, bádogos
munka, ereszcsatorna, Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, madárdeszkák festése,
palajavítások, kúpcserép lekenése, leszögelése. Bármilyen kisebb
javításokat is vállalok. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! 06-30526-8532, 06-70-362-7324
•  FESTÉS, MÁZOLÁS gyorsan,
szakszerűen! Üres ingatlanra, tisztasági festésre kedvezmény! Rövid határidő, precíz munkavégzés! 0620-247-0023
•  DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS
NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-5025620
•  Ács, bádogos munka, régi tetők, ereszdeszka javítása festéssel, kerti munkák, fakivágás elszállítással. Kőműves munkákat

fakivágást, gallyazást
vállalunk alpintechnikával
akár elszállítással 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

fűkaszálás

rövid határidővel!

Hívjon mosT!
Tel.: 06-30-218-7023
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Solier Fagylalt
Kóstolja meg
fagylaltkülönlegességeinket, fagylalt kelyheinket,
melyeket szuper prémium minőségű,
olasz fagylaltalapanyagokból készítünk!

is vállalunk. Érdeklődni: Báránka
Tibor 06-70-6577-921
•  FUVAROZÁST, lomtalanítást, teljes lakás kiürítését vállalom a pincétől a padlásig, éjjel-nappal, hétvégén is. Továbbá telektisztítást,
fakivágást, bozótirtást, kisebb
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
•  ABLAK ÉS KIRAKATTISZTÍTÁS! Szeretné, ha ragyogóan tiszták lennének az ablakai? Bízza ránk! Vállalunk általános ablaktisztítást, illetve
felújítás vagy ablakcserét követő
takarítást. A kirakatokon és a kirakatváltás során keletkezett szen�nyeződések eltávolítását is elvégezzük. Péter és Csilla: 06-20-266-0104

•  KERÍTÉSEK készítése és SZERELÉSE! Drót, fa, fém kerítések készítése. Kész kerítésrendszerek felállítása. Kerítés lécek cseréje. Régi
kerítések BONTÁSÁT VÁLLALJUK.
Tel: 06-20-9463-409
•  RÉGI UTCAI KERÍTÉSEK felújítása!
A lábazat rendbetétele, a kapuk
beállítása, szükség esetén cseréje. Új gondozásmentes fém kerítés
elemek felszerelése Magyarország
egyik LEGOLCSÓBB gyártójától.
Az ügyintézésben tudunk segíteni. Tel: 06-20-9463-409
•  LAKÁSKARBANTARTÁSI munkákat vállalok előzetes telefonos
egyeztetés alapján. Tel 06-209463-409

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
•  Lábápolás: gombás köröm,
tyúkszem, bőrkeményedés, szemölcs kezelése, hagyományos
pedikűr. Bárándi József 06-20532-7275

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

2100 Gödöllő,
Petőfi tér 13.
BORKERESKEDÉS H-P: 10-18, Szo: 10-12
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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

OKTATÁS
•  ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást
vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
•  Angol nyelvvizsgára, szintfelmérőre, pótvizsgára és egyéb igényekre a nyári szünetben középiskolai tanárként felkészítést vállalok
Gödöllőn. 06-30-4464-709

lal egyetemet végzett, gimnáziumi
tanár házaspár. Angolból középfokú
és felsőfokú nyelvvizsgára, kémiából
és fizikából emelt szintű érettségire felkészítést is. Tel: 06-70-2468-303,
06-28-748-467
•  Matematika és fizika tantárgyakból felzárkóztatást és pótvizsgára
való felkészítést vállalok 5. osztálytól érettségiig 2022 június 27-től folyamatosan. Tel: 06-30-908-4130.

TÁRSKERESŐ

•  62 éves férfi – korban hozzá illő –
•  Angol, kémia és fizika oktatást vál- párját keresi hosszú távú kapcsolat

reményében. Hívj bátran. Tel: 06- •  Meggy, cseresznye őszi- és sárga70-702-7031
barack, valamint szilvafélék rendelhetők. Szállítás érési időtől függően.
UNIBOND BT. Gödöllő, Kőrösi Cs.S. u.
ADÁS-VÉTEL
33. Tel: 06-28-432-941, 06-30-406-5898
•  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
mindenféle szobrokat, vitrin dísztár- •  AKKUMULÁTOR minden típusú
gyakat, ezüstöt (hibás és hiányos da- gépjárműhöz szaküzletünkben vagy
rabokat is), régi pénzeket, könyveket, kiszállítással. Szolgáltatásaink: bebizsukat és ékszereket, borostyánt, szerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
mindenféle régiséget és HAGYATÉ- szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új
KOT. Legmagasabb áron vásárolunk akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Teelső vevőként! Tel: 06-70/942-0806, metővel szemben) 06-30-536-4300,
06-70/603-7642
28/611-728 www.akkugodollo.hu
•  KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vásárolok festményeket, ezüstöket,
bronzokat, órákat, bútorokat, por- EGYÉB
celánokat, katonai tárgyakat, stb. •  MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Luhagyatékot. Üzlet: 06-20-280-0151, dányi Méhészetből! Akác, Virág-, Hárs,
herendi77@gmail.com
Gesztenye-, Repce krém, Lépesméz,
•  Eladó egy tea tűzhely (10.000,-Ft), Propolisz és Virágpor kapható. 3kg föelektromos varrógép (3.000,-Ft), 30 lött házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721
literes fagyasztóláda (20.000,-Ft), 30 •  Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
literes üvegballon (5.000,-Ft), 50l- zárszalagos mézet közvetlenül a teres szőlőprés (30.000,-Ft). Tel: 06-70- melőtől! Repce, Akác-, Hárs-, Akác284-8369
hárs-, Napraforgóméz. 720ml-es
•  Felnőtt női kerékpár jó állapotban csavaros tetejű befőttes üveget
10.000 Ft-ért és használt 2x1 m-es cserébe elfogadok. Házhoz szállívasajtó 5.000 Ft-ért eladó. Gödöllő tás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lo06-70-228-4917
vas u.3. 28/417-913
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