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Július 1-től így változnak a 
parkolási szabályok

Hatalmas siker volt a  
Múzeumok Éjszakája

Eb-győztes Gémesi Csanád 
és a kardcsapat4. old.

Rangos elismerést kapott lap- 
unk. A LIONS Clubok Magyar-
országi Szövetsége a Gödöllői 
Szolgálat Szerkesztőségének 
ítélte oda a 2022. évi Wa-
natka Gabriella Média Dí-
jat, elismerve munkánkat, 
valamint a LIONS mozgalom 
jószolgálati tevékenységé-
nek megismertetésében 
nyújtott segítségünket. 

liONS díjat kapOtt  
a Gödöllői Szolgálat 

A Díj átadására június 18-19 én, a 
szervezet városunkban megtartott 
kétnapos konvencióján került sor. 

Az elismerést L. Péterfi Csaba főszerkesz-
tő vette át.  (Folytatás a 9. oldalon) 
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A Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságá-
ért díjat idén Kóródi Csabánénak 
(Gödöllői Óvoda Mesék Háza Tag-

óvodája), Tóthné Tarcali Mariannának 
(Gödöllői Óvoda Palotakert Tagóvodája), 
Pertis Szabolcsnak (Gödöllői Reformá-
tus Líceum Gimnázium) és a Gödöllői 
Óvoda Fenyőliget Tagóvodájának neve-
lőközösségének ítélte oda Gödöllő város 
képviselő-testülete. Pedagógusi mun-
kásságának elismeréseként Polgármes-
teri Ezüstérem Gödöllőért díjban része-
sült Deme István, a VSzC Madách Imre 
Szakképző Intézmény tanára.
 A Gödöllő Talentum díjat Lehoczky 
Anna érdemelte ki, Kelemen András Le-
vente és Cirkos Sebestyén pedig polgár-
mesteri elismerésben részesült.
 A városi díjakat dr. Gémesi György 
polgármester adta át, ám a diákoknak 
Ujvári Izabellával közö-
sen gratuláltak a jó ered-
ményeikhez.
 A gödöllői ünnepséget 
megtisztelte jelenlétével 

A múlt héten Pedagógus Nap alkalmából 
megrendezett ünnepségen átadták a Gödöllő 
Gyermekeiért, Ifjúságáért díjakat, a Gödöllő 
Talentum díjat, valamint a Jó tanuló, jó sportoló 
okleveleket, illetve a „színes” diplomásokat és a 
nyugdíjba vonuló pedagógusokat köszöntötték.

pedaGóGuS Napi díjátadó
a gyerekeket és a pedagógusokat ünnepeltük

Eszes Katalin, a Dunakeszi Tankerüle-
ti Központ vezetője, aki állami elisme-
réseket adott át gödöllői pedagógusok-
nak. Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott 
Klagyivikné Vadkerti Mária (Gödöllői 
Petőfi Sándor Általános Iskola), Sándor 
Lívia (Gödöllői Erkel Ferenc Általános 
Iskola) és Törökné dr. Bodzsár Mária 
(Gödöllői Török Ignác Gimnázium), va-
lamint Pedagógus Szolgálati Emlékér-
met vehetett át Bakos Hilda (Gödöllői 
Montágh Imre Általános Iskola), Gilvácsi 
Györgyi (Erkel), Matuz Zsuzsanna (Er-
kel) és Pancsuska Jánosné (Erkel).
 Az ünnepi műsorban a PS Gars Zene-
kar (Pettendi Eduárd, Szilágyi Levente, 
Kemenes Zente, Barna Mátyás, Barna 
Sándor, Bartha Benedek, Horváth Do-
minik, Jancsó Anton) működött közre.

(ny.f.)

Bővebben a www.szolgalat.com-on 
és Facebook-oldalunkon, valamint a 
GodolloNetTV Facebook-oldalán.
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dr. jeszenszky géza vehette át az elismerést

Az elismerést a Gödöl-
lői Királyi Kastély dísz-
termében, a Magyar 

Szabadság Napján adta át dr. 
Gémesi György, Gödöllő pol-
gármestere. 
 A díjat 2000-ben alapítot-
ta a Magyar Szabadság Napja 
Alapítvány, s olyan személyisé-
gek kaphatják, akik az elmúlt 
évtizedekben tevékenységük-
kel nagyban hozzájárultak Ma-
gyarország függetlenségéhez, 
demokratikus fejlődéséhez.
 A kitüntetettet dr. Bod Péter 
Ákos, az Antall-kormány volt 
ipari és kereskedelmi minisz-
tere, a Magyar Nemzeti Bank 
egykori elnöke méltatta. 
 Az ünnepi műsorban Polina 
Sztaricina ukrán dalokat éne-
kelt, Varga Miklós olyan is-

Magyar SzabadSágért díj

mert dalokat szólaltatott meg, 
mind az Európa és a Kell még 
egy szó, Gémesi György pedig 
Radnóti Miklós Nem tudhatom, 
és Reményik Sándor Eredj ha 
tudsz című versét adta elő. 

 Június utolsó szombatján a 
Magyar Szabadság Napját ün-
nepeljük, arra emlékezünk hogy 
Magyarország területén nincse-
nek idegen, megszálló csapa-
tok. 1991. június 19-én az utolsó 

  A MAgyAr SzAbAdSágért 
díj korábbi kitüntetettjei:

2000: Nemeskürty István író
2001: Antall Józsefné, dr. Antall Jó-
zsef volt miniszterelnök özvegye
2002: Kormorán együttes
2003: Makovecz Imre építész
2004: Csoóri Sándor író
2005: Duray Miklós a szlovákiai Ma-
gyar Koalíció Pártja alelnöke
2006: Pozsgay Imre egyetemi tanár, 
volt államminiszter
2007: Sebestyén Márta énekesnő

Dr. Jeszenszky Géza, 
az Antall-kormány 
volt külügyminisztere, 
egykori izlandi és 
norvég nagykövet, 
történész kapta 
idén Magyar 
Szabadságért Díjat. 

2008: Grosics Gyula az Aranycsapat 
kapusa
2009: Tempfli József nagyváradi me-
gyés püspök és Rózsás János gulágot 
megjárt író
2010: Bánffy György színművész
2011: Markó Béla erdélyi magyar köl-
tő, politikus
2012: Mádl Dalma, dr. Mádl Ferenc volt 
köztársasági elnök özvegye
2013: Dr. Sólyom László volt köztársa-
sági elnök, az Alkotmánybíróság első 
elnöke
2014: Jókai Anna író

2015: Böjte Csaba ferences rendi 
szerzetes
2016: Halász Judit színművész
2017: Kaláka együttes
2018: Dr. Bálint György kertészmér-
nök
2019: Dr. Beer Miklós váci római ka-
tolikus püspök és Roszík Gábor evan-
gélikus lelkész
2020: Koltay Gábor filmrendező 
és Geert van Rumund a hollandiai 
Wageningen volt polgármestere
2021: Novák Ferenc (Tata) koreo-
gráfus

szovjet katona is elhagyta Ma-
gyarország területét, hazánk ek-
kor lett ismét független, szabad 
állam. Az országgyűlés 2001-
ben fogadta el azt a törvényt, 
amiben ezt a napot nemzeti em-
léknappá, június utolsó szom-
batján pedig a Magyar Szabad-
ság Napjává nyilvánította. JA

Bővebben a www.szolgalat.com-on és Facebook-
oldalunkon, valamint a GodolloNetTV Facebook-oldalán.
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Július 1-jével életbe 
lép a parkolótárcsás 
parkolás a városi 
fizetős övezetekben.

  A parkolótárcsa továbbra is igényelhető
a gödöllői autósoknak

Gödöllőn jelenleg két hely-
színen is található ked-
vezményes árral igénybe 

vehető várakozási övezet (Mű-
vészetek Háza, Szent Imre Ka-
tolikus Általános Iskola mögött), 
biztosítva a lehetőséget, hogy 
másfél órás időtartamra jelké-
pes összegért lehessen parkol-
ni. Jó hír, hogy 2022. július 1. 
napjától a kedvezmények sora, 
a hatályba lépő döntéseknek kö-
szönhetően tovább bővül: azon 

Újabb kedvezMény

július 1-től így változnak a parkolási szabályok
► A fizetős várakozási öveze-
tekre vonatkozó módosítások 
hatályba lépésére a közpon-
ti jogszabályok rendelkezései 
miatt 2022. július 1. napjától 
nyílik lehetőség. A változások 
az eddiginél jóval több ingye-
nes parkolás lehetőségét biz-
tosítják a gödöllői lakosoknak, 
nem mellékesen pótolják a 
kormány által elvont bevéte-
lek egy részét. Gödöllőn tíz év 
után módosulnak a parkolási 
díjak, amik elmaradnak a vá-
rosunkhoz hasonló Pest me-
gyei járásközpontok (Szent-
endre, Vác) díjszabásától.
 A rendeletmódosítás sze-
rint a meglévő kedvezmények 
megmaradnak, valamint im-
már használható lesz a gö-
döllőiek számára az első fél 
órára ingyen parkolás lehető-
ségét biztosító parkolótárcsa 

is. Egyidejűleg 2022. július 1. 
napjától a parkolás alapdíja 
440 forintra, a kedvezményes 
zónák első 1,5 órás parkolási 
díja pedig 20 forintra emelke-
dik. Az alapdíj mellett arányo-
san változik a parkolóbérletek 
ára is. (A városunkban igény-
be vett parkolások több mint 
75%-a nem gödöllői tulajdon-
ban/üzemeltetésben lévő jár-
művel történik.)
 A magasabb díjakhoz azon-
ban több kedvezmény is tár-
sul. A kijelölt helyeken meg-
marad a 1,5 órás parkolási 
lehetőség, valamint a belvá-
rosi lakosok kedvezménye. 
A belváros kijelölt övezetei-
ben lakóhellyel rendelkezők 
továbbra is ingyenes várako-
zásra, illetve kedvezményes 
bérletek kiváltására jogosul-
tak. Mindemellett, önkormány-

zati rendelet alapján, kére-
lemre ingyenes várakozás 
biztosított a belvárosi egész-
ségügyi és oktatási intézmé-
nyek dolgozói számára is. 
 Városunk parkolási rend-
szerének új eleme lesz a 
parkolótárcsa, amit a Gödöl-
lőn állandó bejelentett lak-
címmel rendelkező lakosok  
500 forintos bekerülési költ-
ség ellenében válthatnak ki. 
A tárcsa 30 perces ingyenes 
várakozásra ad lehetőséget 
valamennyi, városi kezelés-
ben lévő felszíni parkolóban, 
a királyi kastély előtti és mel-
letti parkolók, valamint az ún. 
20 forintos kedvezményes zó-
nák kivételével. Így azon gö-
döllői lakosok számára, akik 
gyorsan intézik el az ügyeiket, 
lényegében ingyenes lehet 
a parkolás, vagy 30 percnél 

hosszabb tartózkodás ese-
tén élhetnek a mobilparkolás, 
vagy a 20 forintos zóna igény-
bevételének lehetőségével. 
(A jelenlegi adatok szerint vá-
rosunkban évente 87.000, 30 
percnél rövidebb mobilparko-
lást indítanak, illetve hozzá-
vetőleg ugyanennyi parkoló-
órás várakozás fejeződik be 
fél órán belül.)
 A rendelet szerint egy sze-
mély egy darab gépjármű-
re válthat ki parkolótárcsát a 
VÜSZI Kft. ügyfélszolgálati iro-
dáján. Ezen feltüntetik a hoz-
zá tartozó személygépjármú 
rendszámát. Használata egy-
szerű: jól látható módon, az 
első szélvédő üvege mögé, a 
műszerfalra kell kihelyezni, és 
be kell állítani rajta a parkolás 
megkezdésének időpontját.

(ny.f.)

gödöllői állandó lakcímmel ren-
delkezők, akik gépjárműnek tu-
lajdonosai vagy üzembentartói, 
1 db parkolótárcsát válthatnak 
ki, amivel a városközpontban 
lévő fizetős férőhelyek igénybe-
vétele esetén parkolásonként az 
első fél óra ingyenes használa-
tára lesznek jogosultak. 
 A parkolótárcsa, annak be-
állítását követően 30 percig 
jogosítja fel használóját, hogy 
ingyenesen várakozhasson a 
közterületen lévő felszíni parko-
lókban. Fontos információ, hogy 
a kedvezmény a Grassalkovich-
kastély, valamint a kastélyká-
polna előtti parkolókra nem 
vonatkozik, illetve nem vehe-

tő igénybe a jelenlegi, amúgy 
is kedvezményes árú várako-
zási övezetekben. A Művésze-
tek Háza előtt és a Szent Imre 
iskola mögött továbbra is meg-
marad a másfél órás parkolás-
ra jogosító kedvezményes jegy.
 A parkolótárcsa 2021. október 
5. napjától a VÜSZI Ügyfélszol-
gálati Irodáján (Dózsa György 
út 12.) a bekerülési költség (500 
Ft) megfizetését követően igé-
nyelhető az alábbi módon:
•   kedden és csütörtökön kizáró-

lag személyes ügyintézés útján 
8-14 óra között, illetve
•   a sorban állás elkerülése ér-

dekében hétfőn (8:00-17:30), 
valamint szerdán (8:00-13:30) 

kizárólag a vuszi.salonic.hu 
oldalon található előzetes re-
gisztrációt és időpontfogla-
lást követően ügyfélszolgála-
ti időben.

 Lényeges információ továbbá, 
hogy az ügyfélszolgálati irodán 
kizárólag készpénzes fizetésre 
van mód. Bankkártyával tör-
ténő fizetés kizárólag az inter-
neten indított ügyintézés ese-
tén biztosított a netes felületen. 
Ügyintézéshez kérjük, feltétlenül 
vigyék magukkal lakcímkártyá-
jukat, valamint a gépjármű for-
galmi engedélyét. Vüszi
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Az önkormányzat a kezelésében álló utak 
állagának megóvása érdekében a 14/2021. 
(V.17.) sz. önkormányzati rendelettel en-
gedélykötelessé tette a 3,5 tonna össztö-
meget meghaladó tehergépkocsik számá-
ra ezekre az utakra történő behajtást. A 
technika fejlődése, az időközben speciali-
zálódott feladatok ellátásának igénye szük-
ségessé tette a korábban kiépített Térfel-
ügyeleti Kamerarendszer korszerűsítését, 
amely alkalmas a gépjárművek rendszá-
mainak, típusainak, márkáinak, nappa-
li időszakban színeinek megállapítására, 
dokumentálására.
 Az újabb kamerák kihelyezésével kap-
csolatos javaslat összeállításakor figye-
lembe vették a rendőrség munkája során 
érkezett észrevételeket és javaslatokat. 

Bővül a térfelügyeleti 
kamerarendszer. A képviselő-
testület egyhangúlag fogadta 
el a jelenleg fixen telepített 
77 db kamerával működő 
rendszer további fejlesztését. 

képviselő-testületi döNtéSek
  Július elsejétől változnak a gyer-

mekétkeztetés térítési díjai. A szoci-
ális rászorultságtól függő, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó ellá-
tásokról, azok igénybevételéről és a 
fizetendő térítési díjakról szóló ren-
deletben meghatározott díjak 2020. 
március 1-től vannak érvényben, az-
óta nem volt lehetőség még az inflá-
cióarányos emelésre sem.
 Hatolkai Máté, a Kalória vezetője 
úgy fogalmazott: Erre az emelésre 
nem lenne szükség, ha a közétkezte-
tés, mint szociális ellátás – egyébként 
normál esetben nonprofit szolgálta-
tás – áfáját eltörölnék. A közétkezte-
tés ugyanis, mint szociális, gyermek-
védelmi szolgáltatás, a legmagasabb, 
27%-os áfakörbe tartozik.
    Döntött a képviselő-testület az 
Egyesített Szociális Intézmény és a 
Forrás Szociális Segítő és Gyermek-
jóléti Központ által alkalmazott térí-
tési díjakról is. A világjárvány követ-
keztében kihirdetett vészhelyzet, az 
elmúlt két évben nem tette lehetővé 
a térítési díjak emelését, aminek kö-
vetkeztében rendkívül nehéz helyzet-
be került a szociális szféra.
    Megújul az Erkel iskola főzőkony-
hája. A munkákra a nyári szünetben 
kerül sor és 20 millió forintot fordíta-
nak rá a Kalória Nonprofit Közhasznú 
Kft. eredménytartalékának terhére.
 A felújítás keretein belül kerül sor 
az aljzatbeton, a csatornahálózat a 
szennyvízhálózat, a burkolatok, a víz- 
és elektromos hálózat, a nyílászárók 
cseréjére valamint a festésre.
 A munkálatokat követően ide kerül 
majd át a főzés az Alma Mater étte-
remből is, az egyetemen lévő kony-
ha ugyanis bezár. Hatolkai Máté el-
mondta: az Alma Mater túlélte ugyan 
a Covidot és a járványt követően jó 
eredményeket hozott, de az elmúlt 
időszak közüzemi díjainak emelkedé-
sét (az önkormányzati intézmények-
re nem vonatkozik a rezsicsökkentés 
– a szerk.) már nem tudják kigazdál-
kodni.
 Az előterjesztést a képviselő-tes-
tület egyhangúlag fogadta el.

újAbb térfigyelő-kAmerák

 Ennek megfelelően a következő 10 ke-
reszteződésben helyeznek ki összesen 11 
db új rendszámfelismerő kamerát:
	 Szabadság	út	–	Besnyő	u.
	 Szabadság	út	–	Batthyány	L.	u.
	 Szabadság	út	–	Arany	János	u.
 Szabadság út – Testvérvárosok útja
 Szabadság út – Ady Endre sétány
	 Szabadság	út	–	Tessedik	S.	u.
	 Dózsa	György	út	–	Teghze	L.	u.
	 Isaszegi	út	–	Fürdő	u.
	 Köztársaság	út	–	Őz	u.
	 Blaháné	út	–	Hegy	u.

(ny.f.)

    A testület elfogadta a Gödöllői Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédel-
mi tevékenységéről szóló beszámolót. Az 
ülésen Szigeti Róbert tűzoltó őrnagy, tűz-
oltóparancsnok és Ürmösi Károly tűzoltó 
alezredes, a Gödöllői Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetője ismertette a múlt évi 
adatokat. Mint elmondták, a Covid rendkí-
vüli módon megnehezítette a munkájukat 
és hatással volt az esetszámokra is, ez főleg 
a szabadtéri tüzek esetében és a műszaki 
mentések számának növekedésébe látha-
tó. Egyrészt a zárt terek és a rendezvények 
hiányában sokan választották a szabadtéri 
tevékenységeket, másrészt a tömegközle-
kedés helyett sokan inkább a gépkocsiba 
ültek, ami növelte a műszaki 
mentést igénylő balesetek szá-
mát. Örömmel számoltak be 
viszont arról, hogy a lakossá-
got érintő CO-események és 

gázszivárgások adatai jelentősen csökken-
tek, s a megelőző tevékenység eredménye-
ként ismét egy olyan évet tudhatnak ma-
guk mögött, amikor a területükön senkinek 
sem okozta halálát CO-mérgezés.

Az ülésről bővebben a www.szolgalat.com-
on és Facebook-oldalunkon, valamint a 
GodolloNetTV Facebook-oldalán.

Nehéz, de sikeres év a tűzoltóság életében
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Tisztelt Képviselő Úr!
Ahogy Ön is tapasztalhatta, az el-
múlt közel 10 napban sajnos nem 
került elszállításra az ingatlanok elé 
kihelyezett szelektív és zöldhulladék. A DTkH 
által közzétett információk szerint a cég komoly 
működési zavarokkal küzd. Ezt erősítik meg 
Kerepes polgármesterének, Gyuricza László-
nak és Kistarcsa polgármesterének, ifj. Juhász 
Istvánnak   facebook-os bejegyzései, melyek 
szerint a feladatot ellátó és a Zöld Híd Társu-
lással szerződésben lévő DTkH működéséhez 
az NHKV Zrt. 1 milliárd Ft-tal kevesebb forrást 
biztosít annál, mint amennyi járna. A társulás 
elnöke nyilván rendelkezik mindazon informá-
cióval, mely alapján ezt ténynek tekinthetjük.
 Kérem Képviselő Úr tájékoztatását, hogy 
miként fordulhat elő, hogy a feladat ellátásá-
hoz közel 30 %-kal kevesebb pénz áll rendel-
kezésre. Egyben kérem hathatós intézkedését 
abban, hogy a hiányzó forrás mielőbb rendel-
kezésre álljon. 
 A helyzetet súlyosbítja, hogy a döntéshozó 
polgármesterek egy részének hiányzása miatt 
harmadik alkalommal lett határozatlanképte-
len – ilyen helyzetben – az önkormányzati tár-
sulás ülése. Kérem segítségét abban is, hogy 
az önkormányzati társulás polgármestereinek 
részvétele 100 %-ban biztosított legyen.
 Engedje meg, hogy idézzem Képviselő úr nyi-
latkozatát az elnökségem alatti időszak határo-
zatképességére utalva: „Gémesi vezetése alatt 
ezt úgy oldották meg, hogy amennyiben nem 
jelent meg a határozatképességhez szükséges 
számú polgármester, akkor fél óra múlva ismét 
összehívták a taggyűlést, és annyian vettek részt 
a határozatok meghozatalában, ahányan éppen 
jelen voltak.” Felhívom Képviselő úr figyelmét, 
hogy közel 11 éves elnökségem alatt ilyen nem 
történt, nem is történhetett, mert erre a Társulá-
si Megállapodás nem adott lehetőséget. Kérem, 
ezt a kijelentését ugyanabban a sajtótermékben 
korrigálni szíveskedjen, ahol ez megjelent. Az 
ilyen félretájékoztatások nem fogják segíteni az 
Ön által képviselői megbízólevele átvétele után 
kifejezett együttműködési szándékát.
 A gödöllőiekkel és a társulás önkormányza-
tainak polgáraival együtt bízom segítségében. 

Gödöllő, 2022. június 21.
Tisztelettel: Dr. Gémesi György polgármester

HulladékSzállítáS:  
egyre nagyobb a káosz
Nem csak Gödöllőn, hanem a térségben is egyre súlyosabbak a 
hulladékszálíltási problémák. Városunkban és a DTkH ellátási kör-
zetébe tartozó településeken heteken át az utcán bezsákolva várja 
a hulladék, jöjjön a kukás autó. A lakosok a szétszakadó zsákokra, 
büdösre panaszkodnak. A DTkH eközben „akut munkaerőhiánnyal” 
küzd, ahogy egy, az önkormányzatoknak írt levélből kiderül. 

A z elmúlt hetekben városunkban is 
szinte folyamatosan arról szólt a 
DTkH tájékoztatása, hogy „a hul-

ladékgyűjtést nem tudták kollégáik elvé-
gezni.” Nincs ez másként a környező tele-
püléseken sem. 
 Hatvani Miklóstól, Isaszeg polgármeste-
rétől megtudtuk, náluk is hetek óta várja 
a lakosság, hogy elszállítsák a házak előtt 
zsákokban álló szemetet. Beszélgetésünk 
idején a zöldhulladék három hete, a szelek-
tív hulladék egy hónapja várja, hogy meg-
érkezzen a DTkH kocsija. 
 Mint mondta, nehéz úgy megoldást ta-
lálni, hogy az önkormányzatnak nincs esz-
köz a kezében. Lépéseket tett, hogy esetleg 
más szolgáltató vigye el a településen fel-
halmozódott hulladékot, ám ez sem egy-
szerű, a hulladékgazdálkodá-
si törvény szerint ugyanis 
csak az végezhet egy te-
rületen hulladékszál-
lítást, akinek erre en-
gedélye van, ez pedig 

– ahogy Gödöllőn is – 
a DTkH.  Sokan nem 

tudják, hogy a kihelyezett hulladék a tör-
vény szerint a cég tulajdonának számít, 
más nem viheti el. 
 Úgy fogalmazott, nagyon sok hiba van a 
törvényben és a kialakított rendszerben. 
 
Mint emlékezetes, az Észak-Kelet Pest és 
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdál-
kodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás elnöke, ifj. Juhász István, Kistarcsa 
polgármestere nemrég Facebook-oldalán 
tette közzé, mire vezethető vissza a prob-
léma: „A benyújtott adatszolgáltatás alap-
ján a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. és a 
DTkH Nonprofit Kft. nettó 3.549.133.571 
Ft díjra jogosult, ehhez képest a közszol-
gáltató által benyújtható számla összege 
nettó 2.107.413.377 Ft. Még a csökkentett 

összeg kifizetése sem történt meg a 
mai napig! A cég hiába kér hó-

napok óta időpontot az NHKV 
vezetőjéhez, Vásárhelyi Ti-

borhoz, egyszerűen csukott 
ajtókkal állunk szemben. 
Állunk és nem értjük a ki-
alakult helyzetet, miköz-
ben az autóinkat a szervi-

zelések elmaradása miatt 
sorban rakjuk félre, aminek 

következtében járatok marad-
nak el, kerülnek átszervezésre". 

 
A kialakult helyzet miatt dr. Gémesi György 
levélben fordult Vécsey László fideszes or-
szággyűlési képviselőhöz, valamint június 
30-ra rendkívüli testületi ülést hívott ösz-
sze, melyre Vécsey László mellett ifj. Ju-
hász István, a társulás elnöke és Agatics 
Roland, a DTkH ügyvezetője is meghívást 
kapott, hogy megoldást találjanak a jelen-
legi kaotikus helyzetre. 
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Az önkormányzAtok helyzete 
TeríTéken 
A Magyar Önkormányzatok 
Szövetsége (MÖSZ) június 24-én 
konferenciát tartott a Művésze - 
tek Háza Gödöllő színházter-
mében. A témát a fejlesztési és 
költségvetési kilátások adták.

A z új kormány-
zati ciklus kez-
detén mi sem 

aktuálisabb – fogalma-
zott dr. Gémesi György, a 
MÖSZ elnöke. Köszöntőjében 
kiemelte, a MÖSZ önkormányzati 
érdekvédelmet lát el, de ez nem kormány-
ellenes politikát jelent, hanem csakis a la-
kosok érdekében. „Vita mindig minden 
kormányzattal van, de ez így normális, 
de csak együttműködve lehet sikeresnek 
lenni” – mondta.
 A délelőtti program két fő felszólaló-
ja dr. Nav ra csics Tibor területfejleszté-

si miniszter és Ka-
rácsony Gergely, 
Budapest főpol-
gármestere, a 
MÖSZ társel-
nöke volt.
 Beszédükben 

mindketten fon-
tosnak nevezték a 

kormány és az ön-
kormányzatok közöt-

ti párbeszédet. 
 Karácsony Gergely kijelen-

tette: „Örülnék, ha az új kormányzat 
a magyar önkormányzatokkal valódi part-
nerségi együttműködést tudna kialakítani. 

… Egy hajóban evezünk, és szeretnénk evez-
ni ebben a hajóban, abba az irányba, amer-
re a magyar kormány szeretne”.
 A konferencián előadást tartott Dr. Du-
kai Miklós, a Belügyminisztérium önkor-

mányzati államtitkára is, aki  
a 2023-as költségvetési terve-
zetről beszélt. Szerinte az ön-
kormányzati rendszerre vo-
natkozó nagy, koncepcionális 
változtatásra nincs már szük-
ség, az alapvető átalakítások 
már megtörténtek.
 Az államtitkár felszólalá-
sában azt mondta, hogy az 

önkormányzatoknál a koronavírus vi-
lágjárvány okozta válság miatt – felére 
csökkentett Iparűzési Adó miatt az idén 
is lesz kompenzáció. Ez a 25 000 alat-
ti lakosságszámnál kisebb települések-
nek automatikusan jár, efölött azonban 
csak differenciáltan, külön vizsgálat alap-
ján. „Legutóbb volt olyan önkormányzat, 
amely semmit nem kapott” – ismerte el.
 Azonban dr. Dukai Miklós azt mond-
ta: ezt a „megfelezést” 2023-ban kiveze-
tik a rendszerből.
 Ígéretet tett arra is, hogy a kormányzat 
segítséget fog nyújtani a „rezsivédelem-
ből” kikerülő településeknek. Hogy mi-
ként, az még kidolgozás alatt van. 
 A konferencián Csehország is képvisel-
tette magát, Bial Tibor, a Cseh Köztársa-
ság magyarországi nagykövete köszöntöt-
te a tanácskozást. 
 Beszédében kiemelte a testvérvárosi 
kapcsolatok jelentőségét. Mint mond-
ta, különösen fontosak az olyan együtt-
működések, amelyek a fiatalokra, főleg a 
gyerekekre épülnek. A nagykövet támoga-
tásáról biztosított az ilyen kezdeményezé-
seket és kijelentette, az önkormányzatok 
számíthatnak a nagykövetség segítségé-
re a települések közötti kapcsolatok fel-
vételében. 
 Gémesi György, a MÖSZ elnökeként 
és Gödöllő polgármestereként is örö-
mét fejezte ki, hogy a Cseh Köztársa-
ság számára is fontos a testvérvárosi 
kapcsolatok erősítése. Emlékeztetett, 
Gödöllőnek is van cseh testvérvárosa: 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.  
 A tanácskozáson a polgármesterek ke-
rekasztal beszélgetésen cserélték ki véle-
ményüket a települések fejlesztésének le-
hetőségeiről és az aktuális kérdésekről, 
valamint az önkormányzatok pénzügyi 
helyzetéről. 

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

dr. Navracsics Tibor terület-
fejlesztési miniszter

Karácsony Gergely,  
Budapest 

 főpolgármestere

Dr. Dukai Miklós 
a Belügy- 
minisztérium  
önkormányzati  
államtitkára

Bial Tibor,  
a Cseh Köztársaság  
nagykövete



   Egésznapos program-
mal készül Gödöllő augusz-
tus 20-ra. Szent István ki-
rályunk ünnepén a tervek 
szerint több helyszínen vár-
ják a rendezvények a gö-
döllőieket. 
 A Művészetek Háza mö-
götti területen délelőtt 
gyermekprogramok várják 
a kicsiket, délután pedig 
a NOVO teraszán lesznek 
koncertek és táncbemu-
tató.

 Délután 14 órakor a Mű-
vészetek Házában nyílik 
meg Keleti Éva – Párban 
című kiállítása, majd 16 
órától itt kerül sor a Gö-
döllő Díszpolgára, valamint 
a Gödöllő Városáért Díjak 
átadására. 
 A főtéren 16 órától vár-
ják az ünnepi progra-
mok az érdeklődőket kon-
certekkel, előadásokkal.  
Az ünnepi programot tűzi-
játék zárja.  

(Kapcsolódó írásunk  
a 16. oldalon) 

Szent István ünnepére 
készülünk 
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ÜNNepi  
díjátadások 

a gödöllői szolgálat 
nyári megjelenése

  Tájékoz-
tatjuk tisztelt olvasóinkat és 
partnereinket, hogy a Gö-
döllői Szolgálat nyári szünet 
előtti utolsó lapszáma 2022. 
június 29-én jelenik meg. 

 A szüneti utáni első lap-
számot augusztus 24-én 
olvashatják. 
 Felhívjuk figyelmüket, 
hogy lapunk online felüle-
te a nyári szünet alatt is fo-
lyamatosan frissül. Az aktu-
alitások, friss hírek mellett 
számtalan érdekesség-
gel várjuk olvasóinkat a 
szolgalat.com-on, vala-
mint Facebook-oldalunkon. 
 A hirdetésfelvétel 
2022. július 5-től au-
gusztus 5-ig kizárólag 

az go dol lomedia@gmail.
com e-mail címen, vala-
mint a +36-20-525-5366-os 
telefonszámon érhető el.

A Gödöllői Szolgálat 
szerkesztősége

   A képviselő-testület dön-
tése értelmében Ullmann 
Péter Ágoston O. praem 
nyugalmazott premontrei 
perjel lesz 2022-ben Gödöl-
lő új díszpolgára,  elismerve 
kiemelkedő szakmai életút-
ját, magas szintű közössé-
gi tevékenységét és értékte-
remtő egyházi munkásságát 
. A kitüntető cím átadására 
hagyományosan augusztus 
20-án kerül sor. 
 Szintén ekkor adják át a Gö-
döllő Városáért díjakat. Az elis-
merést idén Sebő Györgyné 
– elismerve kiemelkedő mun-
káját, az emberi és civil szer-
vezeti kapcsolatok ápolásáért 
végzett magas szintű tevékeny-
ségét, valamint 

 Varga András – elismer-
ve az iskolai oktatás és a sport 
területén végzett példaérté-
kű, kiváló szakmai színvona-
lú munkásságát, hivatása irán-
ti elkötelezettségét, valamint 
Wage ningeni Alapítvány 
közössége – elismerve Gö-
döllői kulturális életében vég-
zett színes és magas színvonalú 
szakmai tevékenységét kapja. 
 A képviselő-testület júniusi 
ülésén döntött a Gödöllő Vál-
lalkozója Díjak adományozásá-
ról is. Az elismerést idén Fodor 
Márta, a Bagoly könyvesbolt 
tulajdonosa és a dr. Virág Ist-
vánné, a Natura Állatkereske-
dés vezetője vehetik át. A díjak 
átadására szeptemberben kerül 
sor. 

   Már csak romjai maradtak 
az egykori egyetemi strandnak.  
A premontrei rend fejlesztései-
nek során a napokban bontották 
el az évek óta zárva tartó léte-
sítményt.  Ennek kapcsán ismét 
fellángolt a vita, miért kellett el-
bontani, miért nem újították fel.  
 Tény, hogy a korábbi egyetemi 
strand felett eljárt az idő, a XXI. 
század elvárásaival – elég ha a 
csúszdaparkokra gondolunk – 
nem vehette fel a verseny. Hiá-
ba fordított jelentős összegeket a 
korszerűsítésére az önkormány-
zat, amely évekig üzemeltette, fo-
lyamatosan milliós veszteséget 
termelt, a legnagyobb melegben 
is csak néhány ember lézengett 
a medencék partján.  Valójában 
akkor nőtt meg iránta az igény, 
amikor bezárták. 

 Sokan örültek, amikor az egye-
tem néhány éve egy többszáz 
milliós felújítást követően is-
mét megnyitotta – ám pár nap 
után már inkább a negatív kriti-
kák hangzottak mindenhol. Nem 
volt véletlen, hogy rövid idő után 
ismét lakat került a kapujára. 
 A mostani kánikulában azon-
ban ismét sokan vetik fel, jó len-
ne egy strand… 
 Nos tény, a strand működ-
tetése nagyon ráfizetéses volt. 
Kérdés azonban: Mi lenne, ha a 
megépült uszoda – ami elsősor-
ban sport célokat szolgál – mel-
lett, ahol bőven lenne hely, egy 
kültéri medence is helyet kap-
na, a strandolni vágyók örömé-
re?  Valószínűleg sokkal többen 
örülnének neki, mint a tervezett 
jégcsarnoknak.

Mi lenne ha…? 



liONS 
csúcstalákozó  
Gödöllőn 
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(Folytatás az 1. oldalról) 

A LIONS Clubok Magyarországi Szö-
vetségének kétnapos rendezvényén 
a szervezet többek között megvitat-

ta az elmúlt két év munkáját, egyeztette a 
következő időszak feladatait, a résztvevők 
megismerkedtek városunk nevezetessége-
ivel, majd a programot jótékonysági vízi-
labda mérkőzés zárta. 
 A szervezet az elmúlt években több jóté-
konysági programot szervezett Gödöllőn, 
évek óta kiemelten támogatja a Nefelejcs 
Nap köziotthont.

 A LIONS Club 
neve szerte a vi-

lágon jól cseng. 
A mind politi-
kailag, mind 
vallásilag sem-

leges szervezet 
tagjai aktívan részt 

vesznek a szervezet jó-
szolgálati munkájában. A cél az, 
hogy ne csak pénzt adjanak a tá-
mogatottaknak, hanem szemé-
lyesen végzett munkájukkal is 
segítsék őket. A LIONS tagok ha 
kell kerítést festenek, ha kell ma-
guk ülnek be a volán mögé, hogy 
segélyszállítmányt juttassanak 
el a rászorulók részére – mond-

ta el lapunknak Csaba Antal, az Első Buda-
pest-Gödöllő LIONS Club elnöke.
 Mint megtudtuk, városunkban továbbra 
is kiemelt céljuk a Nefelejcs Napköziott-
hon támogatása, nekik, valamint a gödöl-
lői idősotthonok részére ajánlották fel a 
jótékonysági vízilabda mérkőzés bevéte-
lét is. 
 A  rendezvényen több díj átadására is sor 
került. Lapunk mellett elismerésben része-
sültek a húsz és harminc éve működő klu-
bok vezetői, valamint többek között azok a 
LIONS Clubhoz tartozó szervezetek, ame-
lyek jelentős szerepet vállaltak az orosz-uk-
rán háború menekültjeinek és a Kárpátal-
ján élők támogatásában.
 A díjakat dr. Fogarassy Csaba kormány-
zó adta át. 

A rendezvényről  
több fotóval  
a www.szolgalat.com-on  
valamint Facebook-oldalunkon olvashatnak.

új tourinForm 
iroda a királyi 
kastélyban!
Kedves gödöllőiek!
Nagy örömünkre szolgál megosztani 
Önökkel a hírt, hogy új Tourinform iro-
da nyílt Királyi Kastélyunk falai között!
Mivel foglalkozik a Tourinform iroda?
 Küldetésünk és fő célkitűzésünk, 
hogy minél szélesebb körben képvi-
seljük, népszerűsítsük nemcsak cso-
daszép Királyi Kastélyunkat, hanem 
Gödöllőt és térségét, nemcsak a kül-
földi és belföldi utazók számára, ha-
nem a gödöllőiek körében is!
 Számtalanszor előfordul velünk, 
hogy egy városban éljük mindennap-
jainkat, nap mint nap elhaladunk cso-
daszép látnivalók, értékes építészeti, 
művészeti, kulturális kincsek mellett s 
nem térünk be, hogy megismerjük kö-
zelebbről.
 Szeretnénk segítséget nyújtani az 
itt élőknek, hogy személyre szabot-
tan, valós és naprakész információ-
kat kapjanak térségünkben található 
látványosságokról, zajló programok-
ról, eseményekről.
 Fordulhat hozzánk bizalommal, 
igyekszünk segítségére lenni, infor-
mációt szolgáltatni és kérésére egye-
dien megszervezni programját.
 A közeljövőben szeretnénk önálló, 
saját programokat és tematikus prog-
ramcsomagokat szervezni, értékesíte-
ni, hogy minél több oldalról bemutat-
hassuk csodaszép régiónkat a széles 
publikum előtt. 
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duFleX iFjúsági Fotópályázat 2022
A Duflex Fotográfiai Stúdió a fotózás 
népszerűsítése céljából idén is meg-
hirdeti ifjúsági és diák fotópályázatát.

1.   A pályázatra 2002. december 31. után 
született, Gödöllőn alap és középfokú 
tanintézményekbe járó tanulóktól, il-
letve Gödöllőn lakó fiataloktól várunk 
képeket digitális formátumban, három 
kategóriában:

  A: Kötetlen téma 
  B: Természetfotó  
  C: Gödöllőn fotóztam
2.   Színes vagy fekete-fehér képek egy-

aránt beküldhetők. Előnyben része-
sítjük az újszerű, egyéni látásmódú 
képeket. 

3.    Az A kategóriában megengedett bár-
milyen képmódosítás, B és C kategóri-
ában csak képkivágás, szín és tónus-
beállítás végezhető.

4.   Egy pályázó kategóriánként maxi-
mum négy képpel, összesen maxi-
mum tizenkét képpel nevezhet. A ké-
pek hosszabbik oldala minimálisan 
2000 pixel legyen. 

5.   A képek formátuma: jpg, sRGB szín-
térben.

6.   A képek elnevezése: Kategória_
BeküldőNeve_Születési éve szám-
mal_Kép címe

 Például: B_FotósJózsef_2005_Szép 
kép. JPEG
7.   A képeket elektronikus levélben kér-

jük beküldeni a: duflex2018@gmail.
com e-mail címre.

8.   A beküldött képekről listát kérünk mel-
lékelni, ami tartalmazza a képek cí-
mét, a beküldő nevét, születési évét 
és e-mail címét

9.   Beküldési határidő: 2022. október 31.
10.   A beérkezett pályázatokról válasz 

e-mail értesítést küldünk. 
11.   A pályázatra való nevezéssel, a ké-

pek beküldésével a pályázó és kis-
korú pályázó esetén annak törvé-
nyes képviselője tudomásul veszi, 
hogy kizárólag a pályázat népsze-
rűsítése illetve az eredmények köz-
lése céljából a Duflex a beküldött 
képeket a szerző nevének feltün-
tetésével díjmentesen felhasznál-
ja közösségi oldalán, az elektroni-
kus médiában, illetve a sajtóban. 
A pályázat során a Duflex tudo-
mására jutott személyes 
adatokat kizárólag csak 
a pályázat céljára hasz-
náljuk. 

12.   Zsűritagok: Danis Já-
nos EFIAP/p, Pető István 
AFIAP és Tóth Péter

13.   A zsűri két korosztályban külön ér-
tékeli a 2008. január 1. után szüle-
tett és a 2003. január 1. és 2007. 
december 31. között született pá-
lyázók képeit.

14.   Díjazás: kategóriánként I. II. és III. he-
lyezett képeket oklevél és archív fo-
tóalbum díjazásban részesítjük. Kü-
löndíjak: Legjobb emberábrázolás, 
legjobb állatfotó, legkülönlegesebb 
kép..  A zsűri fenntartja a jogot, hogy 
megfelelő minőségű kép hiányában 
visszatarthasson díjat, vagy több ér-
demes kép esetén kategóriánként 
maximum három további díjat, okle-
velet adjon ki.

15.   A pályázat eredményéről minden pá-
lyázónak e-mail értesítést küldünk és 
a Duflex facebook oldalán közöljük a 
díjnyertes képek listáját.

16.   A díjazott képeket a Duflex költségén 
kinyomtatjuk és a Duflex év végi ki-
állításán a Gödöllői Civil Házban be-
mutatjuk.

 Eredményes fo-
tózást és sikeres 
pályázást kívá-
nunk!  DUFLEX 

Fotográfiai  
Stúdió,  

06-30/9227-265

kerékpárral  
az egészségért
Kellemes piknik és kerékpártúra várta június 
18-án és 19-én azokat, akik a Magyar Rákelle-
nes Liga Gödöllői Alapszervezete invitálására 
kilátogattak az Arborétumba. A túra résztve-
vői másnap a MUZA mögötti  Ginkgo Biloba 
Életfától indultak el kerékpárral Hatvanba. 

A Magyar Rákellenes Liga 2018-ban, 
a mozgás évében kezdte meg az 
Örökmozgók Kerékpáros Ország-

járást, mivel a mozgásnak igen nagy sze-
repe van a daganatos (és más) betegségek 
megelőzésében, a rehabilitációban.

 Azt a célt tűzték ki magunk elé, hogy 
többet mozogjanak, és minél több em-
bert vonjanak be környezetükből a moz-
gásba.
 Rozványi Balázs, a Magyar Rákelle-
nes Liga elnöke,jó példával jár elöl, ezért 

célul tűzte ki, hogy a covid miatti két év 
kényszerű kihagyás után, folytatja az 
Örökmozgók Kerékpáros Országjárást. 
Célul tűzte ki, hogy a Liga elnökeként 
meglátogatja az útba eső összes alap-
szervezetet. 
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   A Megújult Nemzedékért 
Alapítvány idén is várja a 
6-13 éves gyerekeket Sze-
retet-táborára 2022. júl. 18-
tól júl. 22-ig.
 A sok közös jó emlék lel-
kesíti a csapatot, hogy most 
is készüljünk sok játékkal, 
igaz történetekkel, sporto-
lással, beszélgetésekkel, 

barkácsolással, gyerekdi-
csőítéssel.
HElySzíN: 
Royal Ranger területe, 
Gödöllő, Peres utca 54.  

JElENTKEzÉS A Bő-
VEBB INFORMáCIó:  
Pál Anikó – 06-70-608-88-
51 vagy 06-20-886-22-96.

   49. alkalommal került meg-
rendezésre Olmützben Európa 
egyik legrégebbi, Csehország leg-
nagyobb nemzetközi kórusfesz-
tiválja. A rendezvényen számos 
korosztály és műfaj kórusa vett 

legyél te is  
SzuperHőS!

részt. A Gödöllői Erkel Ferenc 
Általános Iskola Gyermekkara 
A2 (12-16 évesek) kategóriában 
indult, és arany diplomát szer-
zett. A zsűri rendkívül elismerő-
en nyilatkozott a kórus műsorá-
ról és szerepléséről, az együttes 
a nagydíjért is színpadra lépett 
a szombat esti órákban. 
 A karvezetők, Somogyiné 
Kovács Andrea és Szalárdiné 
Szondy Adrien lelkiismeretes 
és kitartó felkészítő munkája 
kiváló eredménnyel párosult. 
 Köszönjük a Nemzeti Tehetség 
Program támogatását, ami lehe-
tővé tette ezt az utazást.  (Erkel)

   Egyedülálló tehetségkuta-
tó versenyt indított Berti M. 
Bagdi, ausztrál-magyar kor-
társ írónő a Lelkek tánca Ala-
pítványával. A verseny ezúttal 
nem egyféle tehetségre fóku-
szál, hanem a sokoldalúságot 
díjazza. A tehetséggondozói 
díjak mellett a fődíj egy csa-
ládi hétvége Párizsban, Dis-
neyland és Louvre belépőkkel. 
„A versennyel a célom, hogy a 
gyermekekből kihozzam krea-
ti vtásukat, minél többféle mó-
don, illetve hogy összehozzam 
a szülőket egy közös alkotás-
ra gyermekeikkel.” 
 A verseny témája a három 
nyelven is olvasható Lili ka-

landjai a szivárványon túl 
című mesekönyv, mely kap-
ható a könyvesboltokban, il-
letve letölthető hangoskönyv 
applikációban is: https://qrco.
de/bd5rUu 
 A mese pozitív életszemlé-
letre serkent, és abban segít, 
hogy minél jobban bízzunk a 
megérzéseinkben. 
 A verseny igazi családi csa-
patmunka, a gyerekeknek szü-
leikkel együtt kell megalkotni 
a pályaműveket.
 A döntőbe harminc ver-
senyző jut be, hogy ki utaz-
hat családjával Disneylandbe, 
és látogathatja meg a Louvre-t, 
sorsolással döntik el. 

erkeles siker  
Olmützben!
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Ntp-iNNOV-21-0161  
„Úton a múltba– a tehetség  
összeköt” című pályázat 

Hat-19-01-1041 számú „barangolás  
a Partiumban” című pályázat 

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium 7.a osztálya most, a tanév 
végén zárta le azt a nagyívű, egy teljes tanévet átívelő NTP-
INNOV-21-0161 „Úton a múltba – A tehetség összeköt” című 
pályázatát, melyet még 2021 júniusában nyújtott be.

2022. május 5-8-ig fantasztikus 4 napot töltött a Gödöllői 
Török Ignác Gimnázium 7.a osztálya az erdélyi Zsobokon.  A 
COVID miatt két év kihagyással, a HAT-19-01-1041 számú 
„Barangolás a Partiumban” című korábbi nyertes pályázattal 
sikerült végre kiutaznunk erre a csodálatos helyre. 

A pályázat, mint a címe is mutatja, a 
tehetséggondozással, tehetségápo-
lással kapcsolatos. A kiinduló mot-

tónk az volt, hogy „Mindenki tehetséges 
valamiben”. Ennek alapján az osztály ta-
nulóit tehetségcsoportokra osztottuk, úgy-
mint média-, sport-, zene/tánc-, blogíró, 
szervező, kiállítástervező és művészetcso-
port. Ezek a csoportok segítették a pályá-
zat lebonyolítását a kezdetektől a végéig. 
 A pályázat történelmi hátterét pedig a 
gimnáziumunk névadója, Török Ignác adta, 

A z első nap az odautazással telt, de 
útközben megálltunk Gyulán, ahol 
Erkel Ferenc szülőházát tekintettük 

meg, majd koszorút is helyeztünk el rajta. 
A határátlépés után Nagyszalontára men-
tünk, ahol Arany Jánosról emlékeztünk 
meg, megnéztük a Csonka-tor-
nyot és a szülőházát is, ahol is-
mét koszorút helyeztünk el. 
 Este érkeztünk meg a szál-
lásra. Zsobok Bánffyhunyad 
és Kőrösfő szomszédságában 
egy meseszép völgyben húzó-
dik meg. Lakói magyarok, és 
a kapcsolatunk az ott találha-
tó Bethesda Gyermekotthon-

ugyanis életének állomásait illetve az 1848-
49-es szabadságharc eseményeinek hely-
színeit követtük nyomon. 
 Először megtekintettük a felújítás alatt 
álló Török Ignác-házat, ahol névadónk szü-
letett. A Királyi Kastély egy tablót készített 
a felújításról és a jövőbeli tervekről, melyet 
Komárnóba vittünk el, ahol jelenleg is meg-
tekinthető a Török Ignác Emlékkiállítás. 
 Megnéztük a Monostori erődöt is a ko-
máromi oldalon, Pákozdon az Emlékhelyet 
tekintettük meg.

 De részt vettünk tánckörön, média to-
vább képzésen, blogíró kurzuson, érzékenyí-
tő drámajátékon, színházi előadáson, meg-
látogattunk a gödöllői Gyepmesteri Telepet, 
ültettünk virágokat a Fővárosi Idősek Ott-
honában, kiállítást szerveztünk, pólót ter-
veztettünk .
 Nagyon sokoldalú, hasznos és összetett 
pályázat volt, aminek során mindenki a te-
hetségének megfelelő területen nagyon ak-
tívan részt tudott venni. A záróeseményen 
a szülők is hivatalosak voltak, ahol megnyi-
tottuk a „Zsoboki kiállítást”, bemutattuk a 
pályázat során készített filmünket. Az ese-
ményen a Gödöllői Régió Plusz TV is részt 
vett.
 Köszönjük a lehetőséget a gyerekek ne-
vében is!  TiG

nal immár több, mint 10 évre nyúlik visz-
sza. Nagy-nagy szeretettel fogadtak minket, 
együtt kirándultunk, túráztunk és játszot-
tunk az ottani gyerekekkel. 
 A sok program közül csak párat sorolunk 
fel: a helyi templomban részt vettünk a va-

sárnapi istentiszteleten, a tisztaszobában 
felpróbálhattuk a pártákat, a helyi malom 
pékségében mi is sütöttünk perecet és ke-
nyeret, az iskolában megtekintettük az osz-
tálytermeket és együtt néztük meg az álta-
lunk készített kisfilmet. Sztánára túráztunk 
együtt, ahol Kós Károly Varjú-várát keres-
tük fel. Nagyon nehéz volt a búcsú, de le-
telt a néhány nap, indulnunk kellett haza. 
 Természetesen Bánffyhunyad és Kőrösfő 
is lekerült a bakancslistánkról, és Kolozsvár 
sem maradhatott ki a programból: A Há-
zsongárdi temető, Mátyás szülőhelye és a 
Mátyás-szobor kötelező minden odaláto-
gató turistának, de a tavon az evezés már 
csak extra pihentető program volt. 
 Végül Nagyvárad volt az utolsó állomás, 
ahol a csodálatos szecessziós épületek, a 
sétálóutca és a folyópart ragadott minket 
magával. 
 Nagyon emlékezetes és tanulságos ki-
rándulás volt. Reméljük, jövőre a követke-
ző hetedik osztály is részese lehet ennek a 
gazdag programnak.  TiG
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Semmelweis ignác

Semmelweis Ignác 1818. július 1-jén 
született Budán, abban a tabáni ház-
ban, amely ma a nevét viselő Sem-

melweis Orvostörténeti Múzeumnak ad 
otthont. 1837-ben – apja kívánságára – 
iratkozott be a bécsi egyetem jogi kará-
ra. Egy év múlva azonban már az orvosi 
karra járt, ugyanis be-belátogatott egyik 
barátja anatómia óráira, és annyira ma-
gával ragadták a látottak-hallottak, hogy 

„szakmát váltott”. Növénytani értekezés-
sel doktorált, de szülészmesteri oklevelet 
is szerzett, s rendszeresen részt vett bon-
colásokon is. 1846-ban ideiglenes, majd 
később végleges tanársegédnek nevezték 
ki Klein professzor bécsi szülészeti klini-
káján, ahol szinte naponta szembesült a 
gyermekágyi lázban meghalt fiatal anyák 
tragédiáival. Feltűnt neki, hogy az otthon 
szülő anyák között sokkal kevesebb az ál-
dozat, holott professzorok helyett képzet-
len szülésznők, bábák vezették le a szülést. 
Ekkoriban halt meg egy kollégája, aki bon-
colás közben megsértette a kezét, és fer-

tőzést kapott. Semmelweisnek a bon-
colási jegyzőkönyvet olvasva feltűnt, 
hogy az teljes mértékben egybe-
vág a gyermekágyi lázban meg-
halt anyák leleteivel. Nem a vér-
mérgezés tényének felismerése 
volt a nagy teljesítmény, ha-
nem annak megértése, hogy 
a boncnok kezén ott van a 
fertőző anyag, csak seb kell 
hozzá, hogy a vérpályába jus-
son. Semmelweis volt az első, 
aki észrevette: a gyermekágyi 
láz nem önálló kór, hanem 
fertőzés következménye, és 
a fertőzést az orvos keze ter-
jeszti. Ezért a hozzá beosz-
tott orvosoknak azt javasolta 

– majd arra kényszerítette őket –, 
hogy mielőtt a szülő nőhöz ér-
nének, erős fertőtlenítő szerekkel 
(klóros vízzel) mossanak kezet. Ez-
zel sok ellenséget szerzett magának 
kollégái között, akiket mélységesen sér-
tett a feltételezés, hogy ők okoznák a be-
tegek halálát. 
 1851-ben a Rókus Kórház főorvosának, 
majd 1855. július 18-án a szülészet és nő-
gyógyászat professzorának nevezték ki a 
Pesti Tudományegyetemen. A vezetése 
alatt álló intézményben a gyermekágyi 
láznak szinte nyoma sem maradt, elveit 
azonban továbbra is csak kevesen fogad-
ták el még a legkiválóbb orvosok közül is. 
 1862-ben százoldalas, nyomtatott nyílt 

levélben fordult a szülészorvosokhoz. Utol-
só éveiben súlyos idegrendszeri tünetek je-
lentkeztek nála, 1865. augusztus 13-án egy 
bécsi ideggyógyintézetben halt meg az ak-
kor jellemző durva bánásmód következ-
tében kapott csontvelőgyulladásból ere-
dő szepszisben, vagyis vérmérgezésben, 
amelynek kóroktanát felfedezte.  (k.j.)

Július elseje a magyar egész-
ségügy legnagyobb ünnepe. 
Ezen a napon az anyák meg-
mentőjeként emlegetett 
Semmelweis Ignácra, a ma-
gyar orvostudomány egyik leg-
nagyobb alakjára emlékezünk.

   Városunkban minden évben a 
Semmelweis-napon adják át a Gö-
döllő Egészségügyéért díjakat. 
Idén dr. Fabók Ágnes belgyógyá-
szati angiológius főorvos, dr. Boros 
Gyuláné dr. Korchmáros Mária fog-
szakorvos és dr. Zsohár Imre reu-
matológus részesülnek az elisme-
résben. Semmelweis Ignác nevét 
Gödöllőn utca őrzi.

SemmelweiS ignác 1864-ben
Fotó: Semmelweis Orvostörténeti Múzeum

  tisztelgés Az Anyák megmentője előtt
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MúzeuMOk  
éjSzakája 

2022



A rendezvényről  
bővebben, több fotóvAl 
a www.szolgalat.com-on  
valamint lapunk és a GodolloNetTV 
Facebook-oldalán.

Hatalmas érdeklődés kísérte 
a Múzeumok Éjszakájának 

gödöllői programját.
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k ora estétől éjfélig várták az érdek-
lődőket a főtéren, a Gödöllői Városi 
Múzeumban, a Várkapitányi Lakban, 

a könyvtárban, a kastélyban, a Levendula 
Galériában, a zeneiskolában a Királyi Vá-
róban és a Gépfejlődés-történeti múzeum-
ban. Koncertek, tárlatvezetések, gyermek-
programok váltották egymást több ezer 
látogató örömére. A gyermekeket idén is 
pontgyűjtő játék és ajándékok várták. 
 A helyszínek között kisvonat szállította 
a résztvevőket. 
 Fotó összeállításunk ízelítő a színes prog-
ramokból. 

Fotók: Jaeger Ákos, Korondi Judit



párbaN – keleti éva  
különleges kettősei 
Augusztus 18-án tölti be 91. évét Keleti Éva, Kossuth- és 
Balázs Béla-díjas fotóművész, így egyfajta születésnapi 
kiállításnak is tekinthető az a tárlat, ami augusztus 20-án 
nyílik munkáiból a Művészetek Házában. A Párban című 
kiállítás különlegessége, hogy három korszakot ölel fel – 
árulta el lapunknak L. Péterfi Csaba, a kiállítás rendezője.  
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m int megtudtuk, a múlt évi, szin-
tén Keleti Éva képeiből készült 
„Én, Pécsi Ildikó” című kiállítás 

kapcsán született meg a gondolat egy új 
összeállításról. 
 –  Miközben ennek az anyagát válogat-
tam, kezembe került egy kép, amin Ruttkai 
Éva és Latinovits Zoltán látható a Rómeó 
és Júlia egyik jelenetében. Ez a kép annyi-
ra megfogott, hogy a korábbi elgondolást 

félretettem, megszületett az új koncepció: 
a Párban – mondta L. Péterfi Csaba. 
 A párban azonban nem csak házaspáro-
kat jelent – ahogy az ember elsőre gondol-
ná, hanem ennél sokkal többet. A képeken 
szerepelhet anya és gyermeke, egy ismert 
színész a házikedvencével, testvérek, apa és 
fia, sőt, lesznek is, akik csak önmaguk egy 
tárggyal, egy szoborral, vagy újsággal jelen-
nek meg a fotón, valamivel, ami kapcsoló-

dik hozzájuk – így lesznek párban. A kiál-
lítás vezető képe egyébként a már említett 
Rómeó és Júlia jelenetet ábrázoló kép lett. 
 A kiállítás különlegessége, hogy egyszer-
re lesznek láthatók olyan fotók, amiket még 
pályája elején, az 50-es, 60-as években ké-
szített, de vannak köztük olyanok is, amik 
akkor készültek, amikor 85 évesen vissza-
tért fotózni. Az akkori munkáit a Magyar 
Nemzeti Galériában mutatták be. A har-
madik korszak a jelen: több, mint tíz fotó 
készül kifejezetten erre a kiállításra. Lesz-
nek olyan személyek is, akiket már régeb-
ben fotózott, és most egyszerre láthatjuk 
majd őket régi és új képeken. 
 Mint megtudtuk, gödöllőiek is szere-
pelnek majd a fotókon, de, hogy kik ők, 
az most még titok, csak augusztus 20-án 
derül ki.  (KJ)
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több MiNt éNek 
– hiánypótló képzést  
nem csak pályakezdő  
művészeknek 
Egyedülálló kurzust rendez Gödöllőn a Baráth Emőke 
vezette Pure Voice Akadémia.   képzésen zeneiskolások, 
konzervatóriumi növendékek és felsőfokú képzésben 
résztvevők egyaránt részt vesznek. Mivel a foglalkozások 
minden előadóművészettel foglalkozók számára hasznosak 
lehetnek, ezért egy részük passzív jeggyel is látogatható lesz. 

m ivel valamennyi oktatási szintet át-
fogja ez a kurzus, adódik a kérdés: 
Milyen céllal szervezik? Tekinthet-

jük ezt egyfajta tehetségkutatónak? – kér-
deztük a világhírű operaénekesnőt.
 – Az alapfokú oktatásból érkezők számá-
ra igen, de mivel a résztvevők jelentős része 
már felnőtt, inkább úgy fogalmaznék, hogy 
ez egy kötetlen, a színpadi jelenlétre felké-
szítő képzés, ami nem csak az énekről szól.  
Egy nagyon kötetlen hangulatú, nem tanóra 
szerinti programot állítottunk össze. A lé-
nyeg, hogy a résztvevők biztonsá-
gos környezetben, teljesítmény-
kényszer nélkül, felszabadultan 
a legjobbat tudják kihozni ma-
gukból.

– Mekkora az érdeklődés? 
Vannak még szabad helyek?
 – Nagyon magas volt a je-
lentkezők száma, konkrétan a 
duplája annak, mint amit fel 

tudtunk venni. Nem számítottunk ekkora 
érdeklődésre. 

– Ez minek köszönhető?
 – Információim szerint ez a kurzus zene-
iskolai és konzervatóriumi szinten is hiány-
pótló. Bár ebből a korosztályból kevesebb volt 
a jelentkező, de itt is betelt a létszám. Az éne-
kesek esetében általában 17-18 évesen dől el, 
hogy valaki az énekesi pályát választja. Én is 
18 éves voltam, amikor kitaláltam, hogy el-
kezdek énekelni. De persze vannak kivételek…

Ez az oka, hogy a legtöbb jelentkező a felsőfo-
kú tanulmányokat folytatók közül került ki. 

– A résztvevők számára ön mellett 
többek között Kolonits Klára, Kovács-
házi István és Göttinger Pál tart kép-
zéseket. Mi alapján választotta ki az 
oktatók személyét?
 – Olyan általam nagyon tisztelt embe-
reket hívtam meg, akiket jó szakemberek-
nek tartok, és aki tud azonosulni a kurzus 
lelkületével. Mint már mondtam, kötetlen, 
felszabadult, támogató hangulatú képzést 
szeretnénk. Amikor valaki kikerül a szín-
padi világba, sok olyan dologgal szembesül, 
amire nem készítik fel. Például arra, milyen 
szintű stresszel kell megküzdenie. Ezt én is 
megtapasztaltam. Ehhez a pályához erős lel-
ki stabilitás kell. Bármennyire is csillogó-
nak tűnik kívülről, egyáltalán nem az. Ezt 
is szeretnénk tisztázni a fiatalokkal, akik 
még nem tudják, hogy ez mivel jár. Szerin-
tem nagyon fontos a földön maradni. Attól, 
hogy valaki a pályája elején szakmai sike-
reket ér el, nem szabad elszállni.
 Épp ezért az éneklés mellett például lesz 
pszichológiai tréning és Alexander technika. 
Ez utóbbinak a lényege, hogy minél jobban 
megtanít uralni a testünket – ez egy énekes-
nek, egy zenésznek rettenetesen fontos. Nagy 
öröm és megtiszteltetés, hogy a pszichológiai 
előadásokat elvállalta dr. Lénárt Ágota. Ő a 
magyar olimpiai csapat vezető sportpszicho-
lógusa aki zenészekkel is foglalkozik. Taní-
tunk színpadi játékot – hiszen az operaéneke-
sek egyben színészek is, és erre is hangsúlyt 
kell fektetni. De ezek mellett rengeteg ötle-
tünk van hosszútávra. 
 Ehhez Gödöllő tökéletes helyszín. Most a 
zeneiskolát és a kastélyt vonjuk bele a prog-
ramba, de a későbbiekben szeretnénk más 
intézményeket is.  

– Lesz olyan eseménye a kurzusnak, 
ahol az érdeklődők találkozhatnak a 
résztvevőkkel?
 – Tervezünk egy informális záró koncertet, 
ahol szintén inkább a kötetlen zenélésen lesz 

a hangsúly., de más módon igyek-
szünk nyitottá tenni a kurzust. 
Valamennyi  foglalkozás, előadás 
passzív jeggyel látogatható lesz. 
Ennek a részleteit az  emokebarath.
com/purevoiceacademy  honla-
pon, valamint a Pure Voice Aka-
démia Facebook-oldalon fogjuk 
közzétenni. (KJ)

Fotók forrása: emokebarath.
com/purevoiceacademy
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   Csodála-
tos dolog a 
mese. Egy-
szer volt, hol 
nem volt…, 
Mese mese 
mátka pillan-
gós madár-
ka….De kez-
dődhet úgy is: 
Réges-régen, 
egy messzi - 
messzi gala-
xisban…
 Ha ilyeneket 
hallunk, tudjuk, valami igazán izgalmas és 
klassz dolog következik. Mindegy, hogy a fő-
hős az egyszeri szegénylegény, a királylány 
vagy egy sárkány.
 Nem hiszem, hogy sokat tévednénk, ami-
kor azt írjuk, mindenki őriz egy szép emléket 
arról, amikor valamelyik szülője vagy nagy-
szülője mesélt neki. Olvashatjuk könyvből, 
kitalálhatjuk mi magunk a történetet, mind-
egy. A lényeg, meséljünk a gyerekeknek!
 Ennek a fontosságára hívja fel a figyelmet 
Silke Rose West és Jospeh Sarosy könyve, 
ami egyben kiváló ötleteket is ad azoknak, 
akik számára nehézséget jelent, hogyan 
fogjanak hozzá, milyen mesét válasszanak.
 Lehet, hogy meglepő, de sokan úgy gon-
dolják, ők nem tudnak mesélni, nincs hozzá 
elég fantáziájuk. Nos, ezt a könyvet olvasva 
hamar rájönnek, a mesélés nem ördöngös-
ség, a leghétköznapibb dolog köré is sző-
hetünk történetet, akár magunk, akár gyer-
mekünkkel közösen. A mese különleges 
kapcsolatot teremt a mesélő és a hallgató, 
felnőtt és gyermek között. A gyermek szá-
mára nem csupán szórakozást jelent, hanem 
a számára fontos figyelmet, törődést is. A 
mesén keresztül szeretetet adhatunk, tanít-
hatunk, nevettethetünk, vagy épp elűzhetjük 
az unalom óráit egy hosszabb utazás során. 

Solke Rose West és Joseph Sarosy:  
Hogyan meséljünk a gyereknek?

Ülj le, és mesélj!

ajánlója

bagoly 
könyvesbolt

MeGVaNNak az új 
gödöllői csillagok!

Ismét nyári Színház!

á prilis 30-ig lehetett javaslatot ten-
ni, majd június 26-ig szavazni, hogy 
ebben az esztendőben mely gödöllői 

vagy gödöllői származású művész kéznyo-
mata kerüljön fel a 2020 szeptemberében, 
a Színházak Éjszakáján felavatott Csillagok 
Falára. Városunk lakói idén Csuja László 
rendező, Halász Árpád állattréner, Katona 

   A Cimbaliband 
koncertjével kez-
dődtek meg a Nyári 
Színház előadásai a 
MATE díszudvarán. 
A második alkalom-
mal meghirdetett 
rendezvénysoro-
zat augusztus 3-ig 
színházi előadások-

kal, koncertekkel várja az érdeklődőket.  
A különleges hangulatú szabadtéri előadá-
sok a múlt évben is nagy sikert arattak.  

Az estek során vígjátékok, musicalek, jazz 
várja az érdeklődőket. A záró előadáson 
az Urban Verbunk fog fellépni. A nyitó es-
ten dr. Gyuricza Csaba, a MATE rektora 
mondott köszöntőt

Az elmúlt hét végén lezárult az a közönségszavazás, amiben a gödöl-
lőiek dönthették el: ebben az évben kiknek a kézlenyomatai kerülnek 
fel a Művészetek Házában lévő Csillagok Falára. Az idén ugyanis 
további három bronzplakettet helyeznek fel a már fent lévők mellé.

Szabó Erzsébet textilművész, Mundruczó 
Kornél rendező, Szekeres Erzsébet népi 
iparművész és Veiszer Alinda műsorveze-
tő-újságíró közül választhattak.
 A sok száz beérkezett szavazat alapján vé-
gül a megtiszteltetés, hogy ily módon is lete-
heti kéznyomát a gödöllői közéletben Veiszer 
Alindát, Csuja Lászlót és Halász Árpádot érte. 
Az ünnepséget várhatóan szeptember köze-
pén tartják.
 A különleges falra először 2020-ban vá-
rosunk Kossuth-díjas művészeinek, Oszvald 
Marika és Pécsi Ildikó színművésznek, Fo-
dor László klarinétművésznek kézlenyoma-
ta került fel. Őket 2021-ben Herczenik Anna 
és Baráth Emőke operaénekesek, valamint 
a Talamba Ütőegyüttes tagjai követték.

dr. Gyuricza Csaba
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gid 2022 – 400 000 Ft összdíjAzású szépirodAlmi pályázAt

Gödöllő Város Önkormányzata, a Gö-
döllői Városi Könyvtár Irodalmi 
KerekAsztala, az Irka és a Gödöllői 

Ottlik Kör irodalmi díjat alapított 2012-ben, 
mely tíz év után, 2022-ben országossá vá-
lik. A díj célja, hogy a tehetséges, pályakez-
dő irodalmi alkotókat felkutassa, támogas-
sa, és segítsen írói pályájuk elindulásában.
	 A	Gödöllői	Irodalmi	Díj	2022-re	
várjuk	a	magyar	nyelven	alkotó,	ma-
gyarországi	lakcímmel	rendelkező,	
amatőr	szerzők	alkotásait.
 A pályázatra még	
nem	publikált írá-
sokat (melyek sem 
online, sem nyom-
tatott formában nem 

jelentek meg, megjelenésük jelenleg nincs fo-
lyamatban és a pályázat lezárulásáig nem is 
várható) várunk olyan alkotóktól, akiknek 
önálló kötete még nem jelent meg (magán-
kiadás nem számít). A nevezés jeligés. A pá-
lyázat	összdíjazása	400.000	forint,	a	
győztesekről	szakmai	zsűri	dönt.	
 Pályamunka: egy pályázó maximum 
kettő	verset	és	egy	prózai	írást	küld-
het	be.	Versnél terjedelmi korlát nincs, pró-
zánál maximum 8 ezer karakter (szókö-
zökkel együtt). A pályázatra a jelentkező 
kizárólag saját szellemi tulajdonát képező 
művet küldjön be. Ha a pályázó máshon-

nét vesz át szöveget/
szövegrészletet, ak-
kor mindig pontosan 
tüntesse fel az átvé-
tel tényét.

 A	pályázat	jeligés.	Nevezési	díj	nincs,	
a	nevezés	alsó	korhatára	14	év.	
 A pályaműveket e-mailben, csatolmány-
ként várjuk az irodalmidij@gvkik.hu  címre 
(word formátumban), az üzenet tárgyában 
a Gödöllői Irodalmi Díj 2022 szerepeljen.
 A	pályaművekre	csak	a	jelige	ke-
rüljön. A pályaműveken személyes adat 
NE szerepeljen. Az e-mailhez mellékeljenek 
egy adatlapot:	 jelige, név, életkor, kategó-
ria, lakcím, telefonszám, email-cím, pár so-
ros bemutatkozás. 
 Beküldési	határidő:	2022.	augusz-
tus	1.,	éjfél.
 További	információ: Istók Anna (06-
20) 967-1408, vagy istoka@gvkik.hu
https://www.gvkik.hu/godolloi_irodalmi_
dij
	 Támogatónk: Gödöllő Város Önkor-
mányzata
(A	pályázat	teljes	kiírása	megtalálható	
a	www.gvkik.hu	oldalon,	a	szolgalat.
com-on	és	Facebook	oldalunkon.)	

Gödöllői irodalmi díj  
pályázat 2022 – „kiFOGáSOk”

A pályázat témája: Kifogások
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Medvék helyett vaddisznók 
a városban – Mit tegyünk,  
ha találkozunk? 
Nemrég még a medvék meg-
jelenése tartotta lázban a la-
kosságot,  mostanában viszont 
egyre többször olyan jelzés 
érkezik az önkormányzathoz, 
miszerint vaddisznót észlelnek 
az utcákban és a kertekben.

L apunk megkereste az önkormányzat 
megbízásából eljáró vadgazdálkodási 
mérnököt, Molnár Balázst, aki város-

unkban is a rendészeti vadkilövéssel fog-
lalkozik. Megkérdeztük: Mi a teendő, ha 
vaddisznóval találkozunk, milyen mód-
szerekkel dolgozik, hogy megelőzze vagy 
csökkentse annak kártételét?
 – Már 10 éve ezzel a tevékenységgel fog-
lalkozom és valóban alátámaszthatom, hogy 
a korábbi évekhez képest, idén magasabb 
a belterületen megjelenő vaddisznók szá-
ma. Hogy ennek mi az oka, teljes bizonyos-
sággal nem tudjuk, de feltételezhető, hogy 
hozzájárult a covid miatti kijárási korlá-

tozás is, hiszen az elmúlt két évben sokkal 
nagyobb volt a nyugalom a közterületeken 
a korábbiaknál. Azok a malacok és süldők, 
akik ebben az időszakban születtek és 
a kocák belátogattak velük bel-
területre, nem félnek annyira 
az embertől vagy a kutyától, 
s ma már a kismalacaikkal 
térnek vissza – válaszolta 
kérdésünkre Molnár Balázs. 
 Eddig is jellemző volt – 
folytatta –, hogy kora tavasz-
szal a tulipán hagymákat túr-
ták ki a vaddisznók, majd az eperfa, 
cseresznye, meggy, később a szilva, alma, 
körte lepotyogó termését keresi a sertevad.
 Egy-egy jól termő fa, vagy gyümölcsös 
nagyon nagy vonzerőt jelent számukra, ké-
pesek kilométereket megtenni, 2-3-4 tel-
ken és kerítésen átgázolni pár jó falatért.
 A vaddisznó oda megy be, ahová tud – 
ez pedig nagyban függ a kerítés állapotától. 
Egy beton alappal rendelkező, akár fából, 
akár fémből készült, oszlopokkal erősített, 
vagy a kőkerítés távol tartja a vadakat.
 Ha valaki közterületen vagy a kertjében 

vaddisznókkal ta-
lálkozik, az értesít-
se az önkormányza-
tot munkaidőben az 
06-28/529-180-as 
telefonszámon, vagy 
jelezzék írásban a 
vadkamerakepek@
gmail.com e-mail 
címen. Molnár Ba-
lázs a bejelentést kö-
vetően a helyszínre 
megy, ahol megte-
szi a szükséges lépé-
seket, terepszemlét 
tart és javaslatot tesz 
a kártétel csökken-
tésére. Sajnos gyak-
ran ennek ellenére 
sem zárható ki to-

vábbi probléma. Például volt olyan eset, 
ahol kéthetente egy alkalommal jelentek 
csak meg az állatok, így tetten érni őket 
szinte lehetetlen volt. Ilyenkor a kertekbe 
látogató vadak mozgásirányát, váltóját fi-
gyeli meg és ezek alapján tesz lépéseket.
 A helyszínen általában vadkamerát he-

lyez el, hogy lássa, a vaddisznók ko-
rát, mennyiségét és a megjele-

nésük rendszerességét. Ha 
lehetőség van rá megpróbál-
ja elzavarni az állatot. Ez-
zel tapasztalat és szakmai 
ismeretek nélkül senki ne 
próbálkozzon!

 Mivel jellemzően kocák 
malacokkal jelennek meg, el-

riasztásukra tesztelés alatt van 
többféle (kereskedelmi forgalomban lévő) 
önvédelmi gázspray vagy paprika spray. 
Remélhetően lesz eredménye valamelyik-
nek, bár Molnár Balázs kapott már infor-
mációt arra vonatkozóan, hogy a vaddisznó 
a legnagyobb kapszaicin tartalmú papri-
kát is vígan lelegelte, így kétséges a teszt 
sikeressége.
 Azt is leszögezte, ilyenkor nem minden 
esetben cél az állatok kilövése. Lehetőség 
szerint igyekszik az állatot befogni, vagy 
az erdőbe visszaterelni, de ez mind hely-
szín függő, mérlegelni kell, melyik mód-
szert érdemes alkalmazni. 
 A lakosság próbálkozhat villanypász-
tor telepítésével vagy kémiai, illetve elekt-
romos vadriasztó eszközökkel, de a meg-
bízható megoldás a vadak távoltartására a 
megfelelő kerítés telepítése.
 Kérik a lakosságot, hogy az esti sétáknál, 
ha hallják vagy látják a vaddisznókat, ne 
közelítsék meg őket, ha kutyával vannak, 
véletlenül se engedjék el azt! A vaddisznó 
a kutyában nagyobb veszélyt lát, mint az 
emberben, viszont a kutyák nagy többsé-
ge, ha veszélyben van visszafut a gazda lába 
mellé és akkor hozza magával a kellemet-
len meglepetést.
 A kutya és a vaddisznó találkozásából 
még a jól képzett, tapasztalt vadászkutyák 
esetében is, sajnos előfordul, hogy a vad ke-
rül ki győztesen.  (KJ)

A vaddisznó a 
kutyában nagyobb 
veszélyt lát, mint  

az emberben 
 …
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Életmentő  
lOcSOláS 

Tombol a nyár, egyik forró 
nap követi a másikat és 
sajnos a csapadéknak 
igencsak híján vagyunk. 

   Adri 8  
hónapos  
ivaros szuka. 
Közepes  
termetű lesz.

   2 éves ivarta-
lanított szuka. 
Nagy mozgás-
igényű,nagyon 
barátságos.

  8 hónapos  
ivaros kan.  
Közepes  
termetű lesz.

    8 hónapos 
ivaros szuka. 
Közepes 
termetű lesz.

FoGadj örökbe
a Gödöllői Gyep- 
mesteri Telepről! 

Adri

LisA

ÁdÁm

Betti

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

I gen ám, de a növényeknek igen nagy 
szüksége van vízutánpótlásra, legyen 
szó bármilyen növényről. Akiknek réti 

gyepük van, amiben mindenféle más nö-
vény is megtalálható, könnyebb dolguk van, 
mert ha ki is ég, egy majdani eső hamar újra 
zölddé varázsolja, de a friss fűvetések bi-
zony állandó nedvességet kívánnak. Tévhit, 
hogy a szárazságtűrő fűmagnak nincs szük-
sége megfelelő mennyiségű vízre! Amikor 
elvetjük bizony van, hiszen bármely friss 
vetésről beszélünk az állandó nedvesség lét-
fontosságú a keléshez. Elég egy fél nap ki-
hagyás és tönkretehetjük a kelő életet. Az 
örökzöldek ilyenkor is nagyon érzékenyek 
a nedvességre, ők is locsolásra szorulnak, 
de az összes cserje és virág is. 
 Talán nem tudják, de a rózsa például 
szárazságtűrő növény. Ez akár jó hír is le-
hetne, de sajnos nem az, mert ugyan bír-
ja a szárazságot, de ha nem kap megfelelő 
vizet, akkor a virágcsökkenése szembe-
tűnő lesz. Ugyanez érvényes az egynyári, 

de évelő virágainkra is. A levendulák jól 
bírják a száraz időszakokat, de nagy ál-
talánosságban elmondhatjuk, hogy min-
den növény igényli a vizet ebben a forró-
ságban. 
 Mikor locsoljunk? A nagykönyv szerint a 
reggeli locsolás a legjobb, de sajnos vannak 
nekem is olyan napjaim, amikor többször 
is megejtem ezt a programot, ám délben 
ezt ne próbálja senki (kivétel a már emlí-
tett frissen vetett fűmag), mert súlyos égést 
okozhat. Az esti locsolás mellett nem iga-
zán szoktuk letenni a voksot, mert az éjsza-
ka keletkező pára sokszor gombás betegsé-
geket idézhet elő, ennek ellenére még én is 
meglocsolok néha este, mikor olyan száraz 
a levegő és nagy a hőség, hogy a növények 
levelei lekókadnak, pedig reggel is kaptak 
már vizet. 
 Sok növény szereti, ha a levelei le vannak 
spriccelve, hűsíti őket, ideig óráig magasabb 
a páratartalom körülöttük és ezt meg is há-
lálják. Ez a kint nyaraló szobanövényeink-
re kifejezetten jó hatással van. 
 A locsolás mellett nem szabad megfeled-
kezni a tápanyag utánpótlásról sem, hiszen 
akiknek apró teraszuk van és balkonládák-
ban nevelnek növényeket igen kicsi földben 
gazdálkodnak, így érdemes tápokat vásá-
rolni és a megfelelő mennyiségben adagol-

ni. Ez egyébként a kert összes 
növényére is igaz. Összességé-
ben egy dolguk van mostanság. 
A gyönyörű kertjeiket élvezni 
és a megfelelő vízmennyiséget 
megadni a növényeiknek. En-
nél hasznosabb tanácsot nem 
is adhatnék a nyári szünet előtt. 
 Szép nyarat kívánok Önöknek: 

Bujtás Anikó 
www.bujtaskert.hu 
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eb-győztes gémesi csanád és a kardcsapat
  Aranyér-

m e t  nye r t 
a Gé me si Csanád, Szil-
ágyi Áron, Szatmári And-
rás, Decsi Tamás ösz-
szeállítású kardcsapat 
az Antalyában zajló vívó 
Európa-bajnoksá gon, miu-
tán a döntőben nagy csa-
tában, 45-39-re legyőzte 
az ukrán együttest.

 A magyar kvartett a nyolc 
között kezdte meg szerep-
lését a negyedik verseny-
napon, melyen előbb a len-
gyel, majd az elődöntőben a 
francia gárdát is magabizto-
san verte.
 A magyarok a fináléban 
aztán alaposan megszen-
vedtek a világranglistán 
jóval hátrébb álló ukrá-

nokkal, ugyanis nem in-
dult jól a mérkőzés, mert 
Szilágyi Áron és Gémesi 
Csanád is 5-2-re elvesz-
tette az asszóját, így hat 
tussal az ellenfél vezetett.  
A kör befejező embere, 
Szatmári András azonban 
9-5-re nyert Humen ellen, 
azaz két találatra csök-
kent a hátrány (13-15). Az 

ismét sikeresen zárult a gödöllői 
városrészek közti bajNOkSáG

Az „A” liga győztes csapata 
idén a röges-kazinczy csa-
pat lett, a további helyezettek:

 2. Laza Csuklók GAACs
 3. Csanak 1
 4. Fenyves csapata
 5. Idegenlégiósok
 6. Kertvárosi csapat
 7. Centrum
 8. Egyetemi csapat

A „B” liga első helyezettje: 
Máriabesnyőért csapat, a to-
vábbi helyezettek:

 2. Haraszt
 3. Palotakert-KONE
 4. Csanak 2.
 5. Blaháert Társaság
 6. Apukák a lapáton
 7. Szent Imre Lányai
 8. Agyoncsapat Alvég
 9. Blahai Rétisasok

eredmények:

A gödöllői asztalitenisz 
több, mint 70 éves múlt-
ja mindig is a sport, a já-

ték szeretetéről, egymás tisz-

vívás

teletéről szólt, és a csapatok 
most is ezeket az értékeket tart-
ják legfontosabbnak a bajnok-
ságban.

 Az idei évadban a legeredmé-
nyesebb versenyzőjének Bokor 
Árpád ajánlott fel díjat, ame-
lyet Jusztusz Gyula vehetett át 
(Röges-Kazinczy csapat tagja), 
a legeredményesebb hölgy ver-
senyzőnek pedig a Tim-Style 
Kft. ajánlott fel egy gyönyö-
rű kupát, amit Polgári Szilvia  
érdemelt ki (Máriabesnyőért 
csapat tagja).
 Fantasztikus, hogy 1000-nél 
több mérkőzést vívtak a csapa-
tok egyéni és páros számokban, 
és csodálatos, hogy az új aszta-
litenisz csarnok lett az új ott-
hona ennek a különleges baj-
nokságnak, ami a nyári szünet 
után ősztől újra várja a csapa-
tokat.
 Köszönettel tartozunk a tá-
mogatóinknak, a Gödöllői Sport 
Klubnak, az asztalitenisz szak-
osztálynak, az önkormány-
zatnak, a Butterfly Kft-nek, és 
nem utolsó sorban a Csana-
ki és Fenyvesi városrészek lel-
kes csapatainak, akik barátsá-
gos mérkőzéseikkel elindították 
ezt a csodás versenyt. Büszkék 
vagyunk arra is, hogy kisgyer-
mekek és a szépkorúak nagy tá-
bora is önfeledten játszik a baj-
nokságban, a versenyeinken.
 Az idei helyosztókon külön 
bizonyított a Palotakert-KONE 

csapata, az Egyetemi csapat és 
a Kertvárosi csapat is, ők jövő-
re az „A” ligában indulnak!
 Mindenkinek gratulálunk és 
szeptemberben találkozunk az 
asztalitenisz csarnokban! 

Györfi Beáta

asztalitenisz
Nagyszerű érzés, hogy Gödöllőn hagyományt 
teremtettünk a Gödöllői Városrészek közötti Ama-
tőr Asztalitenisz Bajnokság megszervezésével, 
sok lelkes sportoló részvételével, támogatásával. 
Külön öröm, hogy újabb sikeres bajnoki évadot 
zártunk június közepén. A bajnokságban 17 
csapat vett részt, 2 ligában, hónapról hónapra 
csaptak össze a városrészek amatőr csapatai.
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nádházy evelin duplázott  
a MaGyar bajNOkSáGON

S ok döntőben láthattunk 
gödöllői versenyzőt, ami-
nek az értékét növeli, hogy 

ezúttal selejtezők során kellett 
kivívni a részvételt megannyi 
szám döntőjéhez.
 A hétvége kiemelkedő alakjai 
Nádházy Evelin és Simon Virág 
voltak. Evelin a 400 méteres sík-
futás koronáját hódította vissza, 
54.32 másodperces futásának kö-
szönhetően nem talált legyőző-
re. Közvetlenül mögötte érkezett 

a célba edzéstársa, Simon Virág, 
aki 54.89 szekundum alatt ért 
körbe az egy körös távon. Mind a 
két lány tagja volt a 4x100 méteres, 
illetve a 4x400 méteres váltónak 
is. A 4x100 méteren azzal a két fi-
atal hölggyel egészültek ki, akik 
nemsokára az U18-as Európa-baj-
nokságon is megcsillogtathatják 
magukat. Sulyán Alexa, Kriszt 
Sarolta, Simon Virág és Nádházy 
Evelin váltója 4x100 méteren má-
sodikként ért a célba, 45.41 má-

sodperces időt fut-
va. A 4x400 méteres 
női váltót még mindig 
senki sem tudja meg-
verni az országban. 
Ismételten nagyon 
magabiztos teljesít-
ménnyel hódították 
el a hölgyek a bajno-
ki címet. 3:42.84 per-
ces idejük még a ta-
valy futott idejüknél 
is jobb a Simon Vi-
rág, Dobránszky La-
ura, Németh Nóra és 
Nádházy Evelin né-
gyesnek. 
 Dobránszky La-
ura nem csak a vál-
tóban, hanem 400 
méter gáton is reme-
kelt. Izgalmas hajrá-
nak is köszönhető-

en új egyéni csúccsal, 60.57-el a 
harmadikként ért célba Laura. 
Szabó Diana kiválóan időzítette 
idei legjobb formáját, hiszen 390 
centiméteres ugrásával a dobo-
gó harmadik fokára állhatott fel 
rúdugrásban. A férfiaknál szin-
tén bronzérmet szereztek a gödöl-
lőiek, Bánovics József 510 cen-
tis eredménnyel lett a harmadik. 
 Sulyán Alexa kiválóan robo-
gott a 200 méter döntőjében, 
ahol szuper egyéni csúcsot elér-

ve, 24.27 másodperccel ötödik-
ként ért célba. Kriszt Sarolta az 
erős távolugró mezőnyben bi-
zonyította rátermettségét, 606 
centiméteres új egyéni csúcsá-
val a hatodik helyet szerezte meg. 
Pataki Anna az ötödik lett 5000 
méteren, Eszenyi Napsugár pe-
dig a hetedik lett a gerelyhajítás 
döntőjében.
 A férfiak közül az U20-as Világ-
bajnokságra készülő Soos Leven-
te 400 méter gáton éppen, hogy 
lemaradt a bronzéremről, 52.02-
es futásával a negyedik lett. Szin-
tén negyedik lett Karai Levente 
5000 méteren, aki nagyon takti-
kusan, jó érzéssel futotta végig a 
versenyt és teljesített nagy egyéni 
csúcsot, 14:46.86 perc lett az ide-
je. Pápai Márton is negyedik lett 
1500 méteren, ideje 3:43.90 perc. 
Marci 800 méteren ezúttal a he-
tedik helyen futott a célba 1:51.67-
es idővel. Rúdugrásban Mihály 
Ádám 460 centivel lett az ötödik, 
Bánházi Botond 440-el a hatodik. 
Szintén hatodik lett a magasugró 
Guth Mátyás, aki most 208 cen-
timéterig jutott. 
 Edzők: Karakasné Hasznos 
Jutka, Körmendy Katalin, Mol-
nár Krisztina, Máté Alpár, Lő-
rincz Milán, Kovács Zoltán, Kárai 
Kázmér és Kovács Gábor Krisz-
tián. Forrás/fotó: MATE-GEAC

atlétika

Június utolsó hétvégéjén rendezték Magyarország 
127. Atlétikai Bajnokságát, ami ezúttal háromnapos 
volt, hiszen már pénteken elkezdték az atléták a 
versengést. A MATE-GEAC összesen hét érmet gyűjtött.

egyéniben nyolcadik helye-
zett Gémesi 7-3-ra lelépte 
Capot, ezzel megfordult az 

eredmény (20-18).  
A háromszoros 
olimpiai bajnok 
Szilágyi is magára 
talált, 5-3-ra nyer-
te asszóját, mivel 
nem zavarta meg 
Humen furcsa, ug-
rálós stílusa. Az 
ukránok legjobb-
ja, Jagodka 9-4-

re nyerte az asszóját Szat-
mári ellen, ezzel a második 
kör végén egy tussal megint 
az ukránok vezettek (29-30).
 Gémesi két találattal volt 
jobb Humennél és Szatmári 
is Capnál, így a befejező em-
ber, Szilágyi 40-37-es állás-
nál léphetett pástra. A fegy-
vernem klasszisa ebben az 
asszóban vívott a legjobban, 
fantasztikus találatokkal 5-2-
re verte Jagodkát, majd a 45-
39-es sikert és az aranyérmet 

örömtánccal ünnepelte meg 
társaival a páston.
 A MATE-GEAC sportolója 
a döntőt követően a követke-
zőt nyilatkozta: „Nagyon örü-
lök, hogy eredményes voltam 
ezen a napon is! Egész más 
körülmények között lettünk 
Európa-bajnokok négy évvel 
ezelőtt, mint most, de még-
sem tudok különbséget tenni 
a két aranyérem között, ked-
ves számomra mindkettő…!” 
Forrás: MTI, fotó: hunfencing.hu
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MEGFEJTÉS:  
Magyar költő, Ady Endre egyik múzsája

BEKülDÉSI HATáRIDő:  
2022. JúlIuS 15.  
A BAGOly KöNyVESBOlT 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:  
Nádudvari József , Balogh-Szűcs Noémi

A Dűlő BORKERESKEDÉS 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte:  Juhász József, Gyulai László

A HAPPy BOx (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os  
utalványát nyerte:  Forró-Bodor Melinda

A VáROSI MOzI ajándékát nyerte:
Vitányi Attila, Plihal Cordelia

A VáROSI MúzEuM ajándékát nyerte: 
Bankó József , Selmeci Zsolt 

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

rejtvény

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 27-től július 3-ig
AlMA GyóGySzERTáR
Gödöllő, Dózsa György út 2., Tel.: 06-30/204-1365

2022. július 4-től 10-ig
EzüSTKEHEly GyóGySzERTáR 
Petőfi Sándor u. 1., Tel.: 06-70/502-1901

2022. július 11-től 17-ig 
KíGyó GyóGySzERTáR 
Gábor Áron u. 3., Tel.: 06-70/502-1901

0-24 óRáS GyóGySzERTáRI NyITVATARTáS:
VölGy PATIKA (OMV kút mögött)
2142 Kistarcsa, Szabadság út 56. Tel.: 06-28/999-615

GyóGySzERTáRI ÉJSzAKAI üGyElET  
BuDAPESTEN 20.00-Tól 08.00 óRáIG:
öRS VEzÉR GyóGySzERTáR – Budapest,  
Örs Vezér tere 23., Tel: 06-1/221-3861, vagy 06-1/422-0382
TERÉz GyóGySzERTáR – 1067. Budapest, Teréz krt. 41. 
(Teréz krt. – Szondi utca sarok) 
Tel: 06-1/475-0295, vagy 06-1/311-4439
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hirdetés

egészséges  
mozgás szervek  
és a táplálkozás

  Egész testünk minden szervé-
vel és az összes sejtjével állan-
dó áramlásban van. Ezért még 
egy tartósnak tűnő kóros állapo-
ton is lehet javítani, sőt, akár tel-
jesen meg lehet gyógyítani.
 Kisgyerekként, kamaszkorban 
és fiatal felnőttként még minden-
ki legyőzhetetlennek érzi magát, 
lelkesnek és erőtől duzzadónak. 
Ez a szervezet normál állapo-
ta. A testnek van egy veleszü-
letett intelligenciája, ami mindig 
ehhez az állapothoz akar visz-
szatalálni. 
 Az idő múlásával szükséges 
néhány segítséget adni testünk-
nek, hogy továbbra is megköze-
lítsük ezt az optimalitást.
 Ilyen a rendszeres testmozgás, 
a megfelelő tápanyagok, a víz és 
némi öngyógyítás.
 Ezek közül most a táplálkozás-
sal kapcsolatban szeretnék meg-
osztani néhány gondolatot.
 Először: csökkentsük a cu-
korbevitelt. Miért? A cukor az-
által, hogy az izom fehérjéihez 
tapad, megkeményíti, merev-
vé teszi azokat. Ha ez a kemé-
nyedési folyamat hosszú ideig 
fennáll, a test a sérült szövetet 
idegennek fogja érzékelni és rá-
támad, vagyis kialakul a gyulla-
dás.

 Helyettesítsük cukorpótlók-
kal: stevia, inozitol, agávészirup, 
nyers méz.
 Továbbá: hidratáljunk, hidratál-
junk. A legjobb, ha szénsavmen-
tes tiszta vizet iszunk. Akkor is, ha 
nem érezzük a szomjúságot. Ál-
talában 2-3 liter víz ajánlott, me-
leg időben ennél is több.
 Használjunk minél több extra-
szűz olívaolajat ételeink elkészí-
téséhez, mert kiváló gyulla dás-
gát ló vegyületeket tartalmaz.
 Kiváló segítség ízületeink szá-
mára néhány táplálékkiegé szí  tő 
szedése.
 Ilyen a halolaj, ami omega-3 
zsírsavban gazdag, így gátolja a 
fájdalomért és gyulladásokért fe-
lelős prosztaglandin nevű kémiai 
anyag termelődését.
 Rendszeres magnézium szedé-
sével elkerülhetjük az izom me-
revedésével járó kellemetlen tü-
neteket.
 MSM: a kén természetes formá-
ja, mellyel a test kötőszöveteit építi.
 C-vitaminnal kiküszöbölhető az 
ízületek gyulladása és segíti a szö-
vetek gyógyulását.
 Végezetül legyünk sokat a sza-
bad levegőn, használjuk ki a nap 
áldásos hatásait megfelelő fény-
védelem mellett. Csodás nyarat 
kívánok.  sz.A.

egészség és életmód

ÁCS, TETŐFEDŐ 

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

csatorna javítása, cseréje
Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk! +36-30/919-4694

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREK AlAPTól

           A TETőig

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS

Minőségi klíMák  
raktárról azonnal

Klíma szerelés rövid határidővel

KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!

Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk, 
több típusra és árkategóriában.

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

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

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

További részleTek: cukraszda.solier.hu

Cukrászmestereink 
ajánlják Önnek!

ebéd menü

SOLIER CAFE - Cukrászda, Kávéház & Catering
2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.

TorTarendelés: +36-20-396-55-12 • Menü Megrendelés: +36-20-350-40-11
www.solier.hu • ebéd Menü: https://etterem.solier.hu/hu/heti-menu-2

Ebéd menük helyben fogyasztása  
és elvitelre történő átvétele továbbra  

is a cukrászdában lehetséges!
AZ EBÉDMENÜT HÁZHOZ IS SZÁLLÍTJUK!

https://etterem.solier.hu/hu/heti-menu-2

KülönlegességeKKel  
várjuK önt júniusban is!

Solier Fagylalt

az akció 2022.07.30-ig 
tart

a siemens logót töröljük 
ki és tegyük be helyette 
a Liebherr -t.’’

 Gyors ügyintézés • Kedvező hitellehetőségek • Szállítást vállalunk
Telefonon történő rendelés esetén otthonában fizethet

2100 Gödöllő, Gábor Áron u. 7.  
(Petőfi térnél) 

Tel.: 06-28/514-540, 06-30/990-3924
Keressen a facebooK-on is!

Mosó-,
szárítógép,

hűtőgép,
fagyasztó- 
szekrény

AKCIÓ!
Mosogatótálcák, csaptelepek

széles választékban

BeéPíTheTő GÁzfőzőlaP
éS villanySüTőSzeTT vÁSÁr

2022. július 30-ig!

konyhai
 készülékek
 széles választékban

 (kézi és tálasrobot,
 botmixer, turmix, aprító)

Partnereink:

k edves Erika, 
kérlek, mu-
tatkozz be, 

és mutasd be a 
vállalkozásodat. 
 – Üdvözlök min-
denkit, a nevem Jak-
abházi Erika, férjem-
mel tavaly év végén 

indítottuk a vállalkozást. Egy olyan egye-
di szolgáltatást szerettünk volna létrehozni, 
amely innovatív és értéket is teremt.

– Milyen egyedi szolgáltatások talál-
hatóak nálatok?
 – Ahogyan a nevünk is mutatja – Spine 
Up - gerinctudatos edzésmódszerről van szó. 
A gerinctorna segíti a gerinc épségének fenn-

tartását, tehát nemcsak a gerinc-
bántalmak kezelésének, hanem 
azok megelőzésének – prevenci-
ójának is fontos eszköze életmód-
tól és életkortól függetlenül. 
 A környéken egyedülállóan nálunk ta-
lálható 3 db Power Plate® Pro 7 edzést támo-
gató eszköz, mely a jövő generációjának egyik 
leghatékonyabb edzésmódját kínálja. Ez a for-
radalmi edzési technológia harmonikus rez-
géseket közvetít a szervezetbe, természetes 
reflexet stimulál, az izmok másodpercenként 
25–50 alkalommal húzódnak össze – és az 
izomrostok akár 98 %-a dolgozik egyszerre. 
Azaz az idő töredéke alatt maximális kalória-
égetést produkálhatunk, és mindezt töredék 
idő alatt, a hagyományos edzéshez képest.
 Hatékonyan éget zsírt, növeli az izom-
tónust, javítja az egyensúlyérzéket, erősít.  
A Power Plate® géppel a stúdió vendégei tel-
jes testedzést végezhetnek, melynek során 
nyújtó, egyensúlyjavító, erőközpont, erősítő 
és masszázs gyakorlatokra kerül sor. Mind-
ezt alig 30 perc alatt.

– Kiknek ajánlod a Spine Up Mozgás-
stúdió szolgáltatásait?

 – Tulajdonképpen mindenkinek, olyan 
embereknek, akiknek fontos az egész-

ségük. Az első találkozáskor fel-
mérem az általános erőnléti álla-
potot, beszélünk a már meglévő 
problémákról, betegségekről, il-

letve az elérendő célokról is. Fon-
tosnak vélem, hogy preventív szemlé-

letű edzésmódszerekkel tudjam segíteni 
őket céljaik elérésében legyen szó alakformá-
lásról, fogyásról, derékfájdalmak megelőzé-
séről és megszüntetéséről vagy egyszerűen 
megtalálni az utat az egészséges életvitelhez.
 Tavaly év végi indulásunk óta ugrássze-
rűen megnőtt a vendégek száma. Ma már 
elmondható, hogy tagjaink között vannak 
kismamák, sportolók, idősek, fiatalok, és 
apukák, anyukák.   (x)

spine Up-poWer plAte mozgásstúdió
Helyszínünk Gödöllő, ahol egy 
nemrég indult vállalkozás kínál 
egyedi sportolási, mozgási lehe-
tőséget az érdeklődők számára. 

elérhetőségek
web: www.spineup.hu
tel.: +36-70-606-3316
e-mail: erika@spineup.hu
facebook: https://www.facebook.
com/spineupgodollo



INGATLAN
 •  Elcserélnénk Gödöllő, Kör utcai 62 
nm-es, erkélyes és Dózsa Gy. úti 44 nm-
es, bútorozott lakásunkat kisebb ker-
tes házra értékegyeztetéssel, Gödöllő, 
Veresegyház vagy Szada településen. 
+36-20-483-2670 

 •  SÜRGŐSEN KERESEK! Két kedves idős 
hölgynek keresek max. 1.emeleti 1-1.5 
szobás lakást Gödöllőn, 30-32 MFt-ig, 
köszönöm! Tel: 20/539-1988

 •  Kossuth L. utcában, központi részen 
első emeleti 60 m2-es, nappali+ két há-
lószobás lakás, zárt udvari parkolóval 
eladó! Iár: 44.9 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+ négy-
szobás ház közel 600 m2-es telken el-
adó! Iár: 87.9 MFt! Tel: 06-20/539-1988

 •  Antalhegyen 140 m2-es, nappali+ há-
romszobás családi ház eladó! Iár: 80 
MFt! Tel: 06-20/539-1988

 •  Kertvárosban több lakrészből álló 
ingatlan 712 m2-es telken eladó! Köz-
pont sétatávolságba. Iár: 79.9 MFt! Tel: 
06-20/539-1988

 •  Családi házat, építési telket keresek 
Gödöllőn és környékén ügyfeleim ré-
szére, kedvező irodai jutalékkal! Tel: 
06-20/944-7025

 •  Eladó Gödöllőn a Kökény utcában egy 
nappali + 2 fürdőszobás, 2 hálószobás, 
teraszos téglából épült, szigetelt csalá-
di ház gyönyörű panorámás környezet-
ben 69 M Ft–ért. Érd.: 06-20-919-4870 

 •  Eladó Gödöllőn a Királytelep és a Kert-
város 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 telekrésszel. 
Iár 65 M Ft. Egyben és külön-külön is 
eladó. Érd.: 06-20-919-4870 

 •  Eladó Gödöllőn egy 120 nm-es 2 la-
kásos társasháznak az emeleti része 
700 nm saját telekrésszel. Nappali + 3 
szoba, 2 fürdőszoba, egy nagy mére-
tű terasszal + két erkéllyel, garázzsal 64 
M Ft irányáron. Érd.: 06-20-919-4870 

 •  Eladó Gödöllőn egy 82 nm-es, 4 szo-
bás, összkomfortos öröklakás 2 WC-vel, 
erkéllyel a belvárosban 49,9 M Ft-ért. 
Érd.: 06-20-919-4870

 •  Eladó Gödöllőn a kastély vonzáskör-
zetében egy nappali + 3 szobás össz-
komfortos, 2 fürdőszobás, felújítandó 
sorházi lakás garázzsal, kertkapcsola-
tos terasszal, egy 30 nm-es szuterén-
nel, 500 nm-es telekrésszel. 73 M Ft. 
Érd.: 06-20-919-4870

 •  Eladó Gödöllőn, a Királytelepen 
egy téglaépítésű, 140 nm alapterü-
letű, földszinti 4 szoba összkomfor-
tos, teraszkapcsolattal épült csalá-
di ház 70 M Ft irányárért. És az 1000 
nm-es telken teljes közmű, ásott 
kút, gyümölcsfák, örökzöldek, ga-
rázs, melléképület, pince. Érd.: 06-
20-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
 •  Városközpontban 1,5 szobás bú-
torozatlan lakás kiadó augusztus-
tól, irodának is alkalmas. Tel: 06-70-
615-1528 

ÁLLÁS  
•  Munkatársat keresünk Gödöllőre a 
Hekó Mini Fánk büfébe: 06-20-972-
5209

•  Munkaidő pótlékkal műanyag feldol-
gozó gödöllői kft. felvesz BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, 
FORGÁCSOLÓT, KARBANTARTÓT és 
FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdí-
jasokat is szívesen fogadunk. Érd: 06-20-
9423-112, uzemvezeto@plastexpress.
hu www.plastexpress.hu 

 •  Gödöllői Kft. azonnali kezdéssel fel-
vesz 2-3 fő szobafestésben és hom-
lokzatszigetelésben jártas szakmun-

E-mail: godollomedia@gmail.com
Web: www.szolgalat.com

Tel.: 06-20-5255-366
Cím: Gödöllő, Szabadság tér 7. 
(Irodaépület az önkormányzat parkolójában)
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KERESEK mEGvÉTELRE  
Gödöllőn és pest megyében 

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

Gödöllői szolgálat • 2022. június 29. hirdetés  Ӏ  27

Szeretne egy megbízható háttérrel  
rendelkező munkahelyen dolgozni?

Jelentkezzen a green tyre zrt. játszótéri gumilap  
gyártással foglalkozó, Ikladon található telephelyére!

Betölthető álláslehetőségek:

gumilaPgyÁrTÓ munkÁS
Jelentkezni az alábbi elérhetőségek egyikén lehet:

2181 iklad, Cservölgyi ipartelep
Mobil: +36-30-188-6153
E-mail: karrier@greentyre.hu
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kást. Magas bérezés, megállapodás 
szerint. 06-20-435-9650

 •  Szadán a Szűcs Fogadója étterem-
be keresünk SZAKÁCS, FELSZOLGÁ-
LÓ, KONYHAI KISEGÍTŐ kollégákat fel-
vételre. Érd: 06-20-9430-746 

SZOLGÁLTATÁS
 •  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, 
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szak-
fordítókkal, tolmácsokkal! Kedvezmé-
nyes, áfamentes díjak. I.L.I. Fordítóiroda, 
Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 06-20-556-
2653, 06-20-543-1775, e-mail: info@ili.

hu, ili.godollo@gmail.com 

 •  Language Cert akkreditált, nemzet-
közileg elismert, egynyelvű nyelvvizs-
ga Gödöllőn az I.L.I. Nyelviskolában! 
Ugyanitt egyéni és kiscsoportos nyelv-
tanfolyamok kedvezményes díjon. Ér-
deklődni: I.L.I. Kft., 20/543-1775, 20/556-
2653, info@ili.hu 

 •  KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! 
Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, 
fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés, gyep-
felújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotáci-
ós kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés. 
Ágak, levelek elszállítása. Ereszcsator-
na tisztítás. Kerttakarítás. Kerítésfestés. 
Gépi permetezés. Kerti tavak tisztítása. 
Talajfúrás. 06-30-747-6090 

 •  KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér-
számfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, 
Szada. Elérhetőségek: 0630-592-1856, 
zacsekne.danuta@gmail.com

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

 •  SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hív-
jon bizalommal, házhoz megyek. Szá-
mítógép szerelés, rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás garanciával. 
Hétvégén is! Tel: 06-30-333-9201 

 •  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nél-
kül. Ázások csőtörések megszüntetése. 

kákat is vállalunk. Érdeklődni: Báránka 
Tibor 06-70-6577-921

 •  FUVAROZÁST, lomtalanítást, teljes 
lakás kiürítését vállalom a pincétől a 
padlásig, éjjel-nappal, hétvégén is. To-
vábbá telektisztítást, fakivágást, bo-
zótirtást, kisebb épületek bontását, 
zsákos, ömlesztett sitt szállítását, épí-
tőanyagok fuvarozását. Számlaképes 
vagyok. 06-30-232-1060 

 •  ÁCS-TETŐFEDŐ-BÁDOGOS Új tetők 
készítése, régiek javítása, tetőszerke-
zeti munkák, ereszcsatorna, ereszdesz-
kák festése, kúpcserép lekenése, ja-
vítása, zsindely, pala javítása, Lindab 
lemezelés. Egyéb kőműves munká-
kat is vállalunk (szigetelés, burkolás, 
stb.) Nyugdíjasoknak kedvezmény! 
06-70-222-1974

 •  ABLAK ÉS KIRAKATTISZTÍTÁS! Szeret-
né, ha ragyogóan tiszták lennének az 
ablakai? Bízza ránk! Vállalunk általános 
ablaktisztítást, illetve felújítás vagy ab-
lakcserét követő takarítást. A kirakato-
kon és a kirakatváltás során keletkezett 
szennyeződések eltávolítását is elvé-
gezzük. Péter és Csilla: 06-20-266-0104

Vécék tartályok csapok szifonok cse-
réje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERE-
LÉS. 06-20-491-5089

 •  REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 
2 órán belül! Új redőny azonnal meg-
rendelhető! Péter úr, 06-20-3685-888 

 •  Fűnyírást, fűkaszálást vállalok. 06-
30-512-9593

 •  NAPELEMES rendszerek uniós tá-
mogatással! Ne függjön az áramszol-
gáltatótól! Legyen akár nulla forintos 
villanyszámlája! Sokéves szakmai ta-
pasztalat, pályázat írás, szaktanács-
adás! Regisztrált kivitelezői csapat! 
+3620-297-3510 

 •  TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítá-
sa, tetőszerkezeti munkák, ácsmunka, 
zsindelyezés, bádogos munka, eresz-
csatorna, Lindab tetőfedés, lécezés, 
fóliázás, ereszdeszkák, madárdeszkák 
festése, palajavítások, kúpcserép leke-
nése, leszögelése. Bármilyen kisebb ja-
vításokat is vállalok. Nyugdíjasoknak 
10% kedvezmény! 06-30-526-8532, 06-
70-362-7324 

 •  FESTÉS, MÁZOLÁS gyorsan, szaksze-
rűen! Üres ingatlanra, tisztasági festés-
re kedvezmény! Rövid határidő, precíz 
munkavégzés! 0620-247-0023 

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

 •  Ács, bádogos munka, régi tetők, eresz-
deszka javítása festéssel, kerti munkák, 
fakivágás elszállítással. Kőműves mun-

KOZMETIKA

Szeretettel várok 
minden szépülni, 

pihenni,  
relaxálni vágyó  

hölgyet!

Bejelentkezés: +36 70 949 8446 • Facebook: PINK ROSE KOZMETIKA
2100 Gödöllő, Köztársaság út 37.

Szemöldök formázás
Tartós szemöldök és szempillafestés

Arcmasszázs • Tisztító arckezelés
Feltöltő, hidratáló arckezelés • Bőrfeszesítő arckezelés

Szempilla Lifting • Gépi arckezelés
Gyantázás • alkalmi smink

VízVezetékszerelés
duguláselhárítás

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén.
Nyugdíjas kedVezméNy!

fürdőszobák  
felújítása, átalakítása

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

mosógépek bekötése, kádak cseréje,  
rövid határidővel, garanciával

Sebők Richárd 
egyéni vállalkozó

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

gödöllőn!

Elvárások:    Felsőfokú műszaki, 
szakirányú vég-
zettség (gépész-
technikus/gépészmérnöki, villamosmérnöki diploma 
előnyt jelent), legalább 3 éves, üzemeltetés területen 
szerzett tapasztalat, épületgépészetben való jártasság 
és épületfelügyeleti rendszer ismeretek, B kategóriás 
vezetői engedély.

Előnyt jelent:    Gödöllő és környéki lakhely. 

Fizetés:    Megegyezés szerint. 

Jelentkezési határidő: 2022. július 3.
További részletek a www.genmegorzes.hu  
vagy a www.nodik.org weboldalakon. 
Érdeklődni az nbgk@nbgk.hu e-mail címen lehet.

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési 
Központ gödöllői Haszonállat-gén- 
megőrzési Intézetéhez felvételt hirdet 

Gondnok – osztályvezető
munkakör betöltésére. 
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 •  KERÍTÉSEK készítése és SZERELÉ-
SE! Drót, fa, fém kerítések készíté-
se. Kész kerítésrendszerek felállítása. 
Kerítés lécek cseréje. Régi kerítések 
BONTÁSÁT VÁLLALJUK. Tel: 06-20-
9463-409

 •  RÉGI UTCAI KERÍTÉSEK felújítása! 
A lábazat rendbetétele, a kapuk be-
állítása, szükség esetén cseréje. Új 
gondozásmentes fém kerítés ele-
mek felszerelése Magyarország egyik 
LEGOLCSÓBB gyártójától. Az ügyin-
tézésben tudunk segíteni. Tel: 06-20-
9463-409

 •  LAKÁSKARBANTARTÁSI munkákat 
vállalok előzetes telefonos egyez-
tetés alapján. Tel 06-20-9463-409

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
 •  Lábápolás: gombás köröm, tyúk-
szem, bőrkeményedés, szemölcs ke-
zelése, hagyományos pedikűr. Bá-
rándi József 06-20-532-7275

OKTATÁS
 •  ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást 
vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás, 
vizsgaelőkészítés és korrepetálás terü-
letén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvta-
nár. Tel: 06-70-559-3918 

 •  Angol nyelvvizsgára, szintfelmérő-
re, pótvizsgára és egyéb igényekre a 
nyári szünetben középiskolai tanár-
ként felkészítést vállalok Gödöllőn. 06-
30-4464-709

 •  Angol, kémia és fizika oktatást 
vállal egyetemet végzett, gimná-

ziumi tanár házaspár. Angolból kö-
zépfokú és felsőfokú nyelvvizsgára, 
kémiából és fizikából emelt szintű 
érettségire felkészítést is. Tel: 06-
70-2468-303, 06-28-748-467 

 •  Matematika és fizika tantár-
gyakból felzárkóztatást és pót-
vizsgára való felkészítést vállalok 
5. osztálytól érettségiig 2022 jú-
nius 27-től folyamatosan. Tel: 06-
30-908-4130.

TÁRSKERESŐ
 •  Fiatalos, 70 éves, özvegy, ápolónő. 
Keresem a párom egy becsületes, 
vallásos, 67-72 év körüli özvegy férfi 
személyében. Egyedül él, de ugyan-
akkor szeretetben, és békességben 
a gyermekeivel is. Kézzel írott fény-
képes önéletrajzot és telefonszámot 
kérek. Jelige: őszinteség. Gödöllő 1. 
sz. Posta. Pf: 33. 

Tel.: 06-30-218-7023
Hívjon mosT!  

fűkaszálás  
rövid határidővel!

fakivágást, gallyazást  
vállalunk alpintechnikával  

akár elszállítással is.  

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

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

vízszerelés

KONTÉNERES SITT-  
és 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.

Kardos Ferenc  
szobafestő, mázoló, tapétázó mester 

06-70-576-8925 
•    szobafestés, mázolás, tapétázás
•    kisebb-nagyobb javítási munkák 
•    faházak karbantartása
•    kültéri, beltéri festések
•    kerítések és széldeszkák  

mázolását vállaljuk
Hívjanak  

bizalommal!

Kor-Mon nyílászáró Kft.
 Minőséget kínálunk!

Gyártási határidő: 8 hét
Kizárólag lengyel és Cseh méretrenddel dolgozunK, 
nincs lehetőséG eGyedi Gyártásra.
Kivitel:   egyszárnyú, kétszárnyú nyíló ajtók, falban futó,  

fal előtt futó ajtók, csukló ajtók
szerKezet:   papírrácsbetét, MDF, fenyő
Fólia:   Greko alap fólia, Prémium, CPL
OpcióK:   biztonsági üvegek,  

kilincsek, automata küszöb, stb.

realtherm műanyaG nyílászáróK és BOrOvi 
Fenyő nyílászáróK Gyártása és Beépítése!

KérJen helyszíni Felmérést, szaKtanácsadást – Bemutató termünk: Gödöllő, Kossuth l. u. 26.  
nyitva: h-p: 8.30-16.30, szo: 9-12 • ElérhEtőségEink: 06-30-280-93-75, 06-30-398-48-15, 06-28-423-739,  
ÚJ cím!! kormonnyilaszaro@gmail.com • www.kormon.hu • www.realtherm.hu

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

•    Fix, bukó, bukó-nyíló  
ablakok, erkélyajtók

•    Toló-bukó, emelő-toló rendszerek

•    Íves, alakos 
 szerkezetek

•    Bejárati ajtók

•    Kiegészítők: párkány,  
takaróléc, redőny, 
szúnyogháló

típusÚ Beltéri aJtóK Gyártása és Beépítése!
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ÜDÜLÉS, TÁBOR
 •  Míves kerámia tábort szervezünk 8-18 
év közötti alkotókedvű fiatalok számára 
Gödöllőn. Időpontok: 2022. június 20-
24, 2022. július 11-15, 2022. augusztus 
1-5, 2022. augusztus 22-26. Max 8 fő je-
lentkezését tudjuk elfogadni egy-egy 
táborba. A tábor díja: 30 000 Ft. Rész-
letekről bővebben telefonon a 30/919-
6217 illetve a gyorgyi.retsaghy@gmail.
com emailben tudtok érdeklődni. 

ADÁS-vÉTEL
 •  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs 
díjtalan kiszállással vásárol antik búto-
rokat, festményeket, órákat, mindenfé-
le szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüs-
töt (hibás és hiányos darabokat is), régi 
pénzeket, könyveket, bizsukat és ék-
szereket, borostyánt, mindenféle ré-
giséget és HAGYATÉKOT. Legmaga-
sabb áron vásárolunk első vevőként! 
Tel: 70/942-0806, 70/603-7642
 •  KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vásá-
rolok festményeket, ezüstöket, bron-
zokat, órákat, bútorokat, porceláno-
kat, katonai tárgyakat, stb. hagyatékot. 
Üzlet: 06-20-280-0151, herendi77@
gmail.com 
 •  Meggy, cseresznye őszi- és sárga-
barack, valamint szilvafélék rendel-
hetők. Szállítás érési időtől függően. 
UNIBOND BT. Gödöllő, Kőrösi Cs.S. u. 
33. Tel: 06-28-432-941, 06-30-406-5898
 •  Felnőtt női kerékpár jó állapotban 
10.000 Ft-ért és használt 2x1 m-es vas-
ajtó 5.000 Ft-ért eladó. Gödöllő 06-70-
228-4917 
 •  Eladó ventilátor (álló és asztali), por-
szívó (új Zanussi), kovácsoltvas csillár, 
vízforraló kancsó, párásító készülék, 

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

www.tulipanbutor.hu
Szeretettel várunk Új üzletünkbe!

tuliPán bÚtorHáz
Minden aMi otthonába kell,

bútorok azonnal, vagy Méretre készítve

Új helyre költöztüNk!
címüNk: Gödöllő, MátyáS király utca 83.

HorvátorszáGi apartman  
kerékpárral, légkondicionálóval, 
magyar műholdas csatornákkal,  

a tengertől 70 m-re  
165.000 Ft helyett csak 150.000 Ft.  

Érdeklődni: 06-70-773-6525

összekötő szőnyeg (2db, kék). Érdek-
lődni este 18h után: 06-28-414-798 

JÁRmŰ, ALKATRÉSZ
 •  AKKUMULÁTOR minden típusú 
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy 
kiszállítással. Szolgáltatásaink: besze-
relés, bevizsgálás, töltés-mérés, szak-
tanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. 
Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel 
szemben) 06-30-536-4300, 28/611-728 
www.akkugodollo.hu 

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

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

BorkereSkedéS

2100  
GödöLLő,  
petőfi tér 13.

h-P: 10-18,  
szo: 10-12




