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Augusztus 20. GÖDÖLLŐN

A

ugusztus 20-án számos program várta a gödöllőieket: Megnyílt Keleti Éva
legújabb fotókiállítása, a gyerekprogramok mellett a Művészetek Háza és a város
főtere – az ünnepi kenyérszentelés mellett –
több koncertnek volt a helyszíne.
(folytatás a 2-5. és 16. oldalon)

Fotó: Tatár Attila

A gödöllői Szent István-napi rendez
vények sok érdeklődőt vonzottak a
Művészetek Házába és a főtérre is.
Ezen a napon vehette át díszpolgári
kitüntető oklevelét Gémesi Csanád
olimpiai bronzérmes kardvívó
és Ullmann Péter nyugalmazott
premontrei kormányzó perjel is.
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Augusztus 20. GÖDÖLLŐN
KITÜNTETÉSEK: DÍSZPOLGÁROK, VÁROSÉRT DÍJASOK, EZÜSTÉRMESEK

(folytatás az 1. oldalról)

D

íszpolgári oklevelet vehetett át
Gémesi Csanád olimpiai bronzérmes kardvívó és Ullmann Péter
Ágoston atya, nyugalmazott premontrei
kormányzó perjel.
Gödöllő Városért Díjjal ismerték el Sebő
Györgyné Marika munkáját, aki több civil szervezetnek is aktív tagja és vezetője,
Varga András, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola egykori igazgatójának az oktatásban és a gödöllői sportéletben végzett
tevékenységét, valamint a WG-WG Alapítványt, ami holland testvérvárosunkból, Wageningenből lassan három évtizede segíti a gödöllői szociális intézmények
munkáját.
Mindezek mellett Polgármesteri
Ezüstérem Gödöllőért kitüntetésben
részesült Dolányi Péter, aki aktívan vállalt részt a gödöllői adományok Beregszászba való eljuttatásában. Az oroszukrán háború kitörését követően négy
alkalommal járt Gödöllő kárpátaljai
testvérvárosában.
A rendezvényen Gémesi György mondott köszöntőt. A díjazottakat méltatva kijelentette: Rengeteg érték van ebben a városban, ami mögött személyek, közösségek
állnak, amik méltók az elismerésre.
Úgy fogalmazott: Szent István napjának
igazán méltó megünneplése az, hogy megnézzük, mivel járulhatunk hozzá a közösség építéséhez.
„Ő országot épített, mi várost építünk.
És ennek a közösségnek, ennek a városnak az itt lévő kitüntetettek aktív segítői.
Boldog lehet az a város, ahol ilyen személyek, ilyen teljesítmények vannak” – mondta Gödöllő polgármestere.
A díjazottakat köszöntő műsorban
Mikulik Márton, és a Gödöllői Premontrei Szkóla közreműködött.

Díszpolgáraink:
1977: Remsey Jenő György
1986: Csiba József
1996: dr. Habsburg Ottó
1997: dr. Fényi Ottó
1998: Kirchhofer József
1999: dr. Mészáros István
2000: Steiner László
2001: dr. Vámos János
2002: dr. Bodó Szilárd
2003: Heltai Miklós,
Winkler Nándor
2004: dr. Fallenbüchl Zoltán
2005: Szendrő Szabolcs
2006: dr. Makra Csaba
2007: Szecsődi Péter
2008: Tóth Krisztina
2009: dr. Fábri Mihály
2010: Pécsi Ildikó
2012: Oszvald Marika
2013: Szűcs Lajos
2014: Ferenczi Anna
2015: Vass Károlyné
2017: Vancsó Imre Gyuláné
2018: Szekeres Erzsébet
2019: dr. Ángyán József
2020: dr. Révész T. Mihály
2021: Katona Szabó Erzsébet,
Gémesi Csanád
2022: Ullmann Péter Ágoston

Fotók : Tatár Attila

Augusztus 20. alkalmából a
Művészetek Háza színháztermé
ben átadták Gödöllő városának
legrangosabb kitüntetéseit.
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AZ ELMARADT TŰZIJÁTÉKOT A BELVÁROSI NAPOKON PÓTOLJÁK
Az augusztus 20-ai programok már reg gel elkezdődtek gyerekeknek szóló
kézműveskedéssel, arcfestéssel és Czelleng Réka zenés foglalkozásával a Művészetek Házában. ahol a Hurrá zenekar is
fellépett. Délután Potvorszki
Anita és Nuszbaum Ferenc, valamint a Boquilla Negra zenekar koncertje várta az érdeklődőket.
Az ünnepség este a főtéren
zárult, ahol elsőként a Rokkka
zenekar adott koncertet.
Ezt követően került sor a hagyományos kenyérszentelésre.
Az új kenyeret Ullmann Péter
Ágoston szentelte meg.
A hagyományokat folytatva
az új kenyeret a polgármester
vágta fel, majd az Urbán Verbunk fiatal táncosai osztották
szét az ünneplők között.
Az est zárásaként könnyűzenei koncert várta az érdeklődőket: a színpadon Puskás Peti és
a The Biebers lépett fel – a sok
száz fős tömeg nagy örömére.
Az ünnepi programot hagyományosan záró tűzijáték ez alkalommal a katasztrófavédelem
rendelkezése alapján elmaradt.
A látványosságot a Belvárosi
Napok záróeseményeként fogják megrendezni.
TA-KJ
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Augusztus 20. GÖDÖLLŐN
Dr. Gémesi György ünnepi gondolatai
Gödöllő város polgármestere beszédében az
ünnepek, a hagyományok megtartásának
és az összetartás fontosságát emelte ki.

N

em kevés vita volt, a
Facebookon arról, hogy
van-e mit ünnepelni ma
Magyarországon. Az én véleményem, hogy nem csak hogy
van mit, hanem kell is, ünnepelni! Nem szabad, hogy
a mindennapi életünket egyre jobban terhelő folyamatok
úgy hatalmasodjanak el bennünk, hogy megfeledkezzünk
tradícióinkról, értékeinkről –
fogalmazott.
Augusztus 20. Szent István
mellett az új kenyér ünnepe
is, azé a kenyéré, ami jóval
több, mint fizikai táplálék. Ennek kapcsán Reményik Sándor Mindennapi kenyér című
versét idézte, melyben a költő
gyönyörűen fogalmazta meg, a
kenyér lelki táplálék is, amikre szintén nagy szükségünk
van, hogy át tudjuk hidalni a
mindennapok nehézségeit.
Szükségünk van a kapaszkodókra „…amiknek a segítségével nem egymás ellen for-

dulunk, nem a gyűlölködés,
nem a feszültség lesz mindennapi életünk része, hanem
az együttműködés, az együvé tartozás és az egymásfelé
fordulás. Az ünnep nem lehe t á ldoz at a a m i ndennapi politikai
k ü zdelmek nek .
Szeretném, ha
Az ünnep nem leitt, Gödöllőn
ez a békesség
het áldozata a minmegmaradna!
dennapi politikai
It t, nek ü n k
küzdelmeknek
most eg y ütt
egy fantasztikus
– Szent István hite
lehetőségünk van,
és ereje adjon hitet és
hogy demonstráljuk, hogy
kapaszkodót nekünk a követegyüvé tartozunk, hogy a mai kező időszakban! Szent István
feszült világban nem fognak intelmeinek az egyik fontos elemegosztani minket az ellenté- me a hit. Ez a hit azt jelenti, hogy
tek” – mondta Gémesi György. van jövő, lesz jövő ebben az orBeszédében megemlékezett szágban és ebben a városban is.
államalapító királyunkról is.
Úgy fogalmazott: Szent István országot épített és stabilitást adott teljes uralkodása
alatt.

Ebbe kapaszkodjunk mindazzal
a sok-sok értékkel, amit ez a város magába foglal! Legyünk mi
itt, Gödöllőn olyan példa, ami
más városoknak, embereknek
példát mutat, ami alapján mindannyian gondolkodhatunk a jövőben!
KJ

Az ünnepi Új kenyér
Az ünnepi kenyér a Tóth
Pékség ajándéka volt az
ünneplő Gödöllőnek. A városunkban több üzlettel jelenlévő vállalkozás szép
szakmai sikert könyvelhetett el a napokban, a Magyar Pékszövetség által
meghirdetett XI. Kenyérversenyen a Szent Istvánnapi kenyér kategóriában
II. helyet ért el.

Bővebben a www.szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon, valamint
a GodolloNetTV Facebook-oldalán.
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HÁBORÚS fotókiállítás
MAGYAR FOTÓSOK SZEMÉVEL
Megnyílt az Ukrajnát ért orosz katonai
agresszió életképeit – magyar fotósok objek
tívein keresztül – bemutató fotókiállítás a
Várkapitányi Lak földszinti helyiségeiben.
az erőt, amivel nem csak gondolatban , szívben és lélekben,
hanem tettben is igyekszünk
segíteni a háború miatt szenvedő embereken. Legyen ez ennek a kiállításnak az üzenete –
mondta dr. Gémesi György.
A dokumentumfotó-kiállításnak eredetileg a Gödöllői Királyi Kastély adott volna otthont,
de mivel ott jelenleg nem volt
lehetőség a megrendezésre, a
Várkapitányi Lakot ajánlották
fel erre a célra.

Nataliia Radyvynchuk, az
ukrán nagykövetség másodtitkára – aki Nepop Liubov nagykövet képviseletében vett részt
az eseményen – megköszönte dr. Gémesi Györgynek és dr.
Ujváry Tamásnak, a Gödöllői
Királyi Kastély igazgatójának a
lehetőséget, és köszönetet mondott a magyar embereknek is,
akik kiálltak az ukrán nép mellett és segítséget nyújtottak nekik. Úgy fogalmazott: a kiállításon a magyar fotósok szemén
keresztül láthatják, mi folyik jelenleg Ukrajnában.
Az orosz-ukrán háború azon
a napon tört ki, amikor a kas-

télyban elkészültek az első ukrán nyelvű audioguide-ok – ezt
dr. Ujváry Tamás, a kastély igazgatója mondta köszöntőjében,
aki szomorúan jegyezte meg, a
turisták helyett ezeket a menekültként itt tartózkodók használják.
– Ha megnézik a képeket, rájönnek, hogy ami számunkra
természetes, hogy
eg y ütt vag y unk,
kultúráról beszélgetünk – az egyáltalán nem természetes… Hiszen amit a
képeken látnak, az
a szomszédunkban
zajlik – hívta fel a
figyelmet a kastély
igazgatója.
A megnyitót De
siree Bonis, a Holland Királyság nagykövete, valamint
holland testvérvárosunk, Wageningen

küldöttsége, és osztrák testvérvárosunkból, Laxenburgból
Susanne Feicht inger is megtisztelte jelenlétével.
A rendezvényen Polina Sta
ritsyna ukrán énekesnő közreműködött.
A kiállítás szeptember 11-ig
tekinthető meg a Várkapitányi
Lak nyitvatartási idejében. (j.)
Fotó: Tatár Attila

U

krajna magyarországi
nagykövetségének fotókiállításán bemutatott fényképek olyan magyar újságírók
és fotóriporterek dokumentumfotói, akik életüket kockáztatva
Ukrajnába utaztak, hogy saját
szemükkel meglássák és megmutassák honfitársaiknak az
orosz támadás pusztító következményeit.
A három szerző Földes András, a Telex újságírója, Huszti István, a Telex fotóriportere és Vörös Szabolcs, a Válasz
Online fotóriportere. Egymástól függetlenül jártak Ukrajnában, de ugyanazt a rombolást
és szenvedést látták.
A megnyitón elsőként dr.
Gémesi György, Gödöllő polgármestere mondott köszöntőt, aki úgy fogalmazott: Ez a
kiállítás a mindennapi problémákkal küszködő embereket
helyezi a középpontba, azokat,
akik egyik pillanatról a másikra mindent elvesztettek.
Emlékeztetett arra, Gödöllő
kárpátaljai testvérvárosa, Beregszász bár nem a harcok által sújtott területen fekszik, de
az itt élők egyre többet szenvednek a háború miatt. Mint
mondta, ma is beszélt Babják
Zoltánnal, Beregszász polgármesterével, a városban egyre
nagyobb az elkeseredés.
– Március 24-én tartottunk
egy háború ellenes megmozdulást – talán egyedül az országban – arra gondolva, hogy
hamarosan véget ér. Nem így
lett. Remélem, ez a kiállítás talán újra felébreszti bennünk azt
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TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM
Energetikai felújítás, tanév eleji kirándulások
szeptember 5-én kezdődik a tanítás

  Nyár eleje óta folyik a Gödöllői Török Ignác Gimnázium
1988-ban átadott épületének
energetikai felújítása. Korszerűsítik a fűtés- és villanyrendszert, kicserélik a nyílászárókat és felújítják a tetőt.
A szoros határidő miatt a
2022/23-as tanévet szándékosan úgy kezdik a gimnáziumban, hogy a tanítás
szeptember 5-én, hétfőn kezdődik, a gyerekek szeptem-

ber 1-jével osztálykirándulásra
mennek.
Fábián Bertalan igazgató érdeklődésünkre
elmondta, az eredeti tervek szerint
a munkák befejezési határideje
november 30., a
garanciális javításoké december 31. Hozzátette: szeptember 30-ig a
belső munkák 90 százaléka
készen lesz.
Némi kényelmetlenséget
az jelenthet, hogy a tető felújítása még nem fejeződött
be, és a nyílászárók cseréje is még folyamatban van.
Elképzelhető, hogy egy-egy
évfolyam diákjainak egy-egy
héten otthonról kell majd tanulniuk.
A.

ISKOLAI
FŰTÉS:

Fával vagy gázzal?
   Bizonytalansággal indul a tanév sok szülő és diák számára, miután megjelentek azok a hírek,
miszerint fafűtésre állítanák át az
oktatási intézményeket a gázfűtésről. Az elképzelés sok kérdést
felvetett mind gazdasági, mind
környezetvédelmi szempontból,
ezek tisztázása nem a mi feladatunk. Sok szülővel egyetemben
arra voltunk kíváncsiak, fel vannak-e készülve erre a gödöllői iskolák, és meg vannak-e ennek a
lehetőségei. Megkerestük városunk oktatási intézményeit, valamint a Dunakeszi Tankerületi
központot, tervezik-e az átállást.

A tankerület tájékoztatása
alapján inkább a gáz biztosítására törekszernek, figyelemmel
kísérve a nemzetközi és hazai
fejleményeket.
Az iskolák is a jelenlegi fűtési
rendszerek használatára készülnek, derül ki a hozzánk eljuttatott
válaszokból, bár a legtöbb intézményben még nem foglalkoztak
mélyrehatóan ezzel a problémával.
Az azonban kiderült, az iskolákban a fafűtéses átállásnak nincs
meg a technikai lehetősége. Ha
a tankerület valamilyen takarékossági intézkedést rendel el, arról tájékoztatni fogják a szülőket.

A MATE-ra felvett gólyák több mint
fele az AGRÁRIUMOT VÁLASZTOTTA
– emelte ki Dr. Gyuricza CsaGödöllő, 2022. július 25. – Szeptemberben 2555 magyar és várhatóan
ba, a MATE rektora a felvétetöbb mint 400 külföldi hallgató kezdheti meg tanulmányait a Magyar
li eredmények kapcsán.
Agrár- és Élettudományi Egyetemen. A felvett hallgatók 49%-a a MATE
A legtöbb gólya Gödöllőn
kezdheti
meg tanulmányait,
tíz töretlenül legnépszerűbb képzésére nyert felvételt, melyek közül kilenc
hiszen a Szent István Campusnapjainkban kiemelt fontosságúnak számító agrártudományi képzés.
ra 959 fő, a Budai Campusra

A

legmagasabb létszámmal, 227 fővel a mezőgazdasági mérnöki
alapképzés indulhat a MATE
campusain, melyet 192 felvett
hallgatóval a kertészmérnöki
alapképzés, 174 fővel az élelmiszermérnöki alapképzés, 146
fővel a tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzés, majd
105 fővel az évek óta népszerű

gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés követ.
„A MATE-ra felvett elsőéves hallgatók több mint fele,
1424 fő agrár- és élelmiszer
tudományi képzésekre nyert
felvételt. Az ő szerepük kiemelt
fontosságú, hiszen olyan ös�szetett kihívásokkal még nem
nézett szembe az agrárszektor,
mint ami napjainkban tapasz-

talható. Egyre több embernek
kell ugyanis élelmiszert biztosítani egyre kevesebb területről, miközben a klímaváltozás
és az orosz-ukrán válság hatásai is súlyosbodnak. Ezekre a
hallgatókra tehát számos kihívás, ugyanakkor biztos megélhetés is vár, amelyhez minden
naprakész elméleti és gyakorlati tudást átadunk számukra”

708 fő, a Kaposvári Campusra
445 fő, a keszthelyi Georgikon
Campusra 208 fő, a gyöngyösi
Károly Róbert Campusra pedig 235 fő nyert felvételt.
A MATE stratégiai céljaival
összhangban tovább erősödik
a külföldi hallgatók képzése,
így a jelenlegi adatok alapján
várhatóan az elsőéves hallgatók 16 százaléka külföldi állampolgárságú lesz.
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REZSI: újabb szigorítás
KOMOLY TÖBBLETTERHEK A VÁROSI SZOLGÁLTATÓ CÉGEKNEK
Mindenkit sokkolt, amikor a kormány
bejelentette az új rezsidíjszámításokat.
Az árak jelentős többletterhet jelentenek
városunk szolgáltatást végző cégei számára is.
A Kalória, a VÜSZI és a Városi Mozi vezetőjét
kérdeztük: Hogyan látják a helyzetet?

V

árosunk közétkeztetését
végző Kalóra Nonprofit
Kft-t rendkívül rosszul
érinti a rezsidíjak emelkedése.
A képviselő-testület legutóbbi
ülésén Hatolkai Máté igazgató
drámai képet festett a helyzetről,
ami azóta folyamatosan romlik.
– A 2021-es évben a rezsiárak
emelkedése nagyságrendileg

100 millió Ft többlet költséget
eredményezett, ami azt jelenti,
hogy a felhasznált nyersanyagok árán kívüli költségeink 25
százalékkal emelkedtek csupán
csak a rezsidíjak miatt – mondta az igazgató.
– Jelen helyzetben a gázszolgáltatók az elmúlt évek gyakorlatától eltérően fix áras szerződéseket már nem is kötnek, így az

ipari fogyasztók teljesen ki lesznek téve a piaci folyamatoknak.
Várakozásunk az, hogy a 2021es gázárak további 200-300 százalékkal emelkednek. 2021-ben
20 millió Ft volt a vásárolt gáz
értéke, ez 2022-ben 36-40 millió Ft lesz, 2023-ra pedig 100120 millió Ft a várakozás. Ugyan
ez elmondható az áramdíjakról
is. A Kalória összes
költsége rezsivel,
bérekkel, járulékokkal, mindennel
együtt 670 millió Ft
2022-ben. Ez 2021ben 560 millió körül volt. 2023-ra pedig megközelítheti a
850 millió Ft-ot.
A közétkeztetés,
mind gyermekjóléti szociális szolgáltatás nem része
a rezsicsökkentésnek, nem vonatkozik
ránk az élelmiszer
ársapka, Európa legmagasabb, 27 százalékos ÁFA kulcsa alá
esik. Gondoljunk csak bele: Magyarországon a közétkeztetésben a szülő a térítési díj képében
csak az alapanyag költséget fizeti, tehát azt az élelmiszert vásárolja meg, amit a közétkeztető
a gyermekének elkészít. Ha ezt
a boltban teszi, 5-18 százalékos ÁFA-t fizet zömében, ha a
közétkeztetőn keresztül, akkor 27 százalékot. Logikátlan.

Évek óta lobbizik a
szakma, hogy csökkentsék a szolgáltatás ÁFA-ját, mind
sikertelenül, holott,
ha mondjuk, mint
a gyermekvédelmi
törvényben meghatározott kötelező
szolgáltatást adómentessé tennék,
most térítési díjakat se kellett volna
emelni.
Nem látjuk még
pontosan, men�nyivel fognak nőni
a költségeink, de
az tény, hogy 2022.
első félévében (mivel a térítési díjak
emelését kormányrendelet tiltotta), 20 millió forinttal kellett kiegészítenünk a térítési díjakból befolyt összeget, hogy
ételt tudjunk tenni a gödöllői
gyerekek asztalára. A rezsi növekmény pedig nyilvánvalóan a
fenntartók, így az Önkormányzat és az egyházak költségvetését fogja tovább terhelni.

– Az üzemanyagár-emelkedése havi szinten 300 ezer forintos többletet jelent. Jelenleg
vizsgáljuk, milyen munkafolyamatokat tudunk összevonni, hogy ezt valamilyen szinten
csökkentsük. Ráadásul számolnunk kell azzal, hogy alvállalkozóink is érvényesíteni fogják
felénk a költségek emelkedését. Jelentősen érint bennünket a gáz árának változása is,
itt közbeszerzést fogunk tartani, igyekszünk a legjobb feltételek mellett beszerezni a szükséges mennyiséget.
A Gödöllői Városi Mozi vezetője, Reményi Richárd még nem
tudja, hogyan fog hatni a világítás és a fűtés díjának emelése az intézmény működésére –
A Gödöllő városüzemelte- mondta lapunk megkeresésére.
tési feladatait ellátó VÜSZI
Szerződés alapján vásárolja az
Nonprofit Kft. számára is ko- áramot, amit év végéig garanmoly problémát jelent a rezsi- tált áron kap. Az eddigi emelédíj és az üzemanyag költségek sekből csak minimálisan hárídrasztikus megemelkedése tott át a mozilátogatókra, ám a
– tudtuk meg Lukács Gábor jegyek árának emelése már eligazgatótól.
kerülhetetlen volt idén is.(k.j.)
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ÚJ HELYEN VÁRJÁK a megújuló
intézményekbe járó gyerekeket

A tervek szerint indul a nevelési év a városi bölcsődékben
és óvodákban annak ellenére, hogy két jelentős fejlesztés is
kezdetét vette a nyáron. Mint arról már beszámoltunk, új
bölcsőde épül a korábbi Mézeskalács Ház Bölcsőde helyén.
Megújul a palotakerti óvoda is, ahol felújítás zajlik.

A

nevelési évre való felkészülésről Dr.
Pappné Pintér Csillával, a Gödöllői
Városi Óvodák vezetőjével és a Varga Gyöngyivel az Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde vezetőjével beszélgettünk.
– A Mézeskalácsház bölcsőde területén
hamarosan megkezdődnek a munkálatok,
ehhez azonban a nyár folyamán ki kellett
költöznünk az épületből. Ezzel együtt kiköltöztünk a Kossuth Lajos utcai Mesevilág
bölcsődéből is, aminek a területét megvásárolta a Református Líceum – tájékoztatta lapunkat Varga Gyöngyi. A gyerekek a
Mesék Háza óvoda épületében kaptak he- lyet, ahol négy csoportszobában 52 férőhelyet biztosítottak a számunkra. A nyár folyamán megérkeztek a szükséges hatósági
engedélyek is, így augusztus elsejével már
az új helyen tudtuk fogadni a gyerekeket.
– Elegendő ez az ellátáshoz?
– A korábbinál 22 fővel kevesebb jelenleg a férőhely, de az elmúlt években mindig szabad helyekkel zártuk a nevelési évet.
Igaz, az új, magas rezsi díjak bejelentését
követően megnőtt az igény a bölcsődei ellátásra, a tapasztalatok alapján már az első

napokban sokan meggondolják magukat.
Általában a jelentkező gyerekek 30 százaléka nem jelenik meg, vagy lemorzsolódik
az első héten.
– A bölcsőde is a Mesék Háza óvoda
4-es épületében kapott helyet – vette át a
szót dr. Pappné Pintér Csilla. – Ehhez itt
is szükség volt intézményen belüli költözésre, két csoport és az óvoda vezetése is
új helyre került. Eközben komoly feladatot jelentett, hogy a palotakerti óvodában
zajló munkák miatt ott is költöztetni kellett az egyik blokkot. Az ott lévő három
csoport a Fenyőliget óvodában, illetve az
óvoda területén lévő, régi logopédiai iskola egyik termében kapott helyet, ez utóbbit korábban a református óvoda használta. Itt is megkezdődhet szeptemberben a
nevelési munka. A Palotakerti munka egy
évet vesz igénybe a tervek szerint, addig
itt lesznek a gyerekek.
A Palotakerten maradt csoportok közül
is néhányat költöztetni kellett az intézményen belül, de náluk is sikerült elkészülni,
így kezdődhet a nevelési év.
Ezt a hatalmas munkát nem tudtuk volna elvégezni a szülők partnersége nélkül,
ezt külön meg kell, hogy köszönjük, és ki
kell emelni az intézmények munkatársait is, akikre jelentős többletfeladatot rótt,
hogy minden készen álljon, mire a gyerekek visszatérnek.
– A Gödöllői Bölcsődének is sok köszönetet kell mondani a segítségért:
A GlaxoSmithKline az Orange Day keretein belül segítettek a költözésben, de meg
kell említeni Rab Zoltánt, Falk Lászlót és
Bartus Istvánt is, valamint a Török Ignác
Gimnázium diákjait.
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WAGENINGEN – GÖDÖLLŐ:

Középpontban a szociális szféra
Holland testvérvárosunk, Wageningen küldött
ségét fogadta városunk a múlt héten. A delegá
ció, Floor Vermeulen polgármester vezetésével
látogatott Gödöllőre. A vendégek a pénteki
napot szociális intézményeink látogatásával,
valamint a városi civil szervezetekkel való
ismerkedéssel töltötték, augusztus 20-án
pedig részt vettek az ünnepi programokon.

W

ageningen és Gödöl- múltra tekint vissza. Ez idő
lő testvérvárosi kap- alatt holland részről mindig kicsolata már 30 éves emelt szerepet játszott a szociális intézményekkel
és a rászorulókkal
való törődés. Most
is fontosnak tartották, hogy ellátogassanak az Egyesült
Szociális Intézmény
Ady sétányon lévő
idősek otthonába,
és a Forrás Szociális
Segítő és Gyermekjóléti Központba.

HAMAROSAN!
  Már készül a GÖDÖLLŐI
MAGAZIN következő száma. A
sokak által kedvelt kiadvány ez
alkalommal a természet szépségeit helyezi a középpontba.

Városunk környezeti értékei
mellett megismerhetik a gyerekek kedvenc állatait, valamit
azokat a négylábúakat, akik
városunk hírnevét öregbítették.

A látogatás során tájékozódtak az idősek és a hajléktalanok ellátásáról és megtekintették azokat a fejlesztéseket
is, amik az elmúlt évtizedekben
wageningeni segítséggel, pontosabban a „Jóléti és Egészségügyi
Alapítvány – Wageningen- Gödöllő” (WGWG) támogatásával
valósultak meg.
Ezeket a támogatásokat megköszönve a WGWG Alapítvány
nemzeti ünnepünkön Gödöllő
Városáért Díjat vehetett át.
A WGWG Alapítvány most
újabb kezdeményezést indít: Az
idősek otthona számára egy akadálymentes kisbusz megvásárlására indít gyűjtést, amivel az
otthon kerekesszékes lakóit is
könnyen és kényelmesen tudják szállítani.
A szociális szférával való ismerkedés a Nefejelcs Napközi-

Szóba kerülnek legendák
és legendás helyek, megtudhatják az olvasók, mi a vonzó a természetjárásban itthon
és külföldön, és milyen izgalmakat rejt a természetfotózás.
Mindezek mellett többek között szó lesz arról is, hogyan

ben zárult, ahol az otthon lakóival közös programon vettek
részt.
Mindezek mellett holland
vendégeink városunk sport életével is ismerkedtek, így többek
között a vívócsarnokba is ellátogattak.
A WGWG Alapítvány
által, az akadálymentes
kisbusz költsége
45 000 Euro. Adományokat banki átutalással az alábbi számlaszámra várnak:
12001008-0015533005900005
A közlemény rovatba
kérik feltüntetni:
Akadálymentes 		
minibusz

alakul, változik környezetünk,
és mit tehetünk annak érdekében, hogy sokféleségét megőrizzük a következő generációk számára is.
Mindez persze csak ízelítő a
Gödöllői Magazin már készülő
következő számából.
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ÚJRA EGYÜTT
Jubilált a Nemzetközi Ifjúsági Tábor
10. alkalommal rendezte meg Gödöllő Város Önkormányzata a
Nemzetközi Ifjúsági Tábort, Balatonlellén. 2022. július 2-9. között
Gödöllő testvér- és partnertelepüléseiről – Csíkszereda, Dunaszerdahely, Forssa, Waldemoro, Zenta, Zywiecz és Gödöllő – érkeztek
gyermekek, hogy egymás kultúrájával, hagyományaival ismerkedjenek, tovább mélyítsék a különböző népek közötti kapcsolatot.

A

tábor iránt minden esztendőben
óriási az érdeklődés, de mivel az elmúlt két esztendőben a covid miatt
elmaradt, idén a szokottnál is jobban várták a résztvevők. Hogy kik vehetnek részt
az egyhetes programon, arról minden településen helyben születik meg a döntés.
Városunkat ez alkalommal a Török Ignác
Gimnázium diákjai képviselték, a diákok

a tanárok javaslatai alapján kaptak meghívást. A résztvevők mindig mások, hogy
minél többen lehetőséget kapjanak.
A gyerekeket az egyhetes program során csoportos feladatok, játékok, sportfoglalkozások, kirándulások várták, a középpontban idén is egymás, a különböző
kultúrák, v a l l á s o k megismerése, megértése és elfogadása állt. Természetesen terítékre kerültek azok a kérdések, problémák is, amik a kamaszokat foglalkoztatják.
A szervezők mindezeket a fiatalok „nyelvén” igyekeznek megközelíteni, így a feladatok között a videoklipek és a tik-tok vide- világjárvány miatt kényszerültek a szerók készítése is helyet
vezők. Érezhető volt,
kapott. Mivel a köhogy az elmúlt időzösségi média egyszak bezártsága, az
re inkább jelen van
„online lét” miatt a
a gyerekek mindengyerekek minden
napjaiban így ezeeddiginél jobban
ket a lehetőségeket
vágytak a közösségörömmel használre, a személyes kapták a feladatok elkécsolatokra.
szítése során is.
A tábor az EuróMint megtudtuk,
pai Unió és Gödöllő
a tábor különlegesVáros Önkormánységét növelte a két
zata támogatásával
év szünet, amire a
valósult meg.

CIVIL Ӏ 11

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. augusztus 24.

Testvérvárosi találkozó
CSÍKSZEREDÁBAN
Erdélyi testvérvárosunkba, Csikszeredába látogatott városunk
delegációja augusztus elején. Ekkor rendezték meg a Csíkszeredai
Városi Napokat, ahová a testvértelepüléseket is meghívták.

G

ödöllőt dr. Pappné Pintér Csilla
és Molnár Gergely önkormányzat
képviselők (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub) és Lukács Gábor, a VÜSZI igazgatója képviselte, akik többek között Koródi
Attila polgármesterrel és Sógor Enikő alpolgármesterrel is találkoztak
A találkozón lehetőség nyílt megismerkedni a város vezetésével, valamint a testvérvárosok (Székesfehérvár, Gyula és Cegléd) képviselőivel. A résztvevő települések
városházán mutatkoztak be, Gödöllőről majd a városi programokon vettek részt.
dr. Pappné Pintér Csilla tartott előadást, Ennek része volt a Pityóka fesztivál, ami a

kötetlen beszélgetésekre adott lehetőséget.
Mindezek mellett a résztvevők ellátogattak a
Csíki Székely Múzeumba és Csíksomlyóra is.
A találkozón szakmai tapasztalatok cseréjére is sor került a VÜSZI részéről épp
úgy, mint az óvodai programok esetében, a
megbeszélések során pedig a jövőbeli szélesebb körű, civil együttműködések elősegítését tűzték ki célul.

DUFLEX IFJÚSÁGI FOTÓPÁLYÁZAT 2022
A Duflex Fotográfiai Stúdió a fotózás
népszerűsítése céljából idén is meghirdeti ifjúsági és diák fotópályázatát.
1.  A pályázatra 2002. december 31. után
született, Gödöllőn alap és középfokú
tanintézményekbe járó tanulóktól, illetve Gödöllőn lakó fiataloktól várunk
képeket digitális formátumban, három
kategóriában:
		
A: Kötetlen téma
		
B: Természetfotó
		
C: Gödöllőn fotóztam
2.  Színes vagy fekete-fehér képek egyaránt beküldhetők. Előnyben részesítjük az újszerű, egyéni látásmódú
képeket.
3.   Az A kategóriában megengedett bármilyen képmódosítás, B és C kategóriában csak képkivágás, szín és tónusbeállítás végezhető.
4.  Egy pályázó kategóriánként maximum
négy képpel, összesen maximum tizenkét képpel nevezhet. A képek hosszabbik oldala minimálisan 2000 pixel legyen.
5.  A képek formátuma: jpg, sRGB színtérben.
6.  A képek elnevezése: Kategória_
BeküldőNeve_Születési éve számmal_Kép címe

Például: B_FotósJózsef_2005_Szép
kép. JPEG
7.  A képeket elektronikus levélben kérjük
beküldeni a: duflex2018@gmail.com
e-mail címre.
8.  A beküldött képekről listát kérünk mellékelni, ami tartalmazza a képek címét, 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 képek
beküldésével a pályázó és kiskorú pályázó esetén annak törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy kizárólag a
pályázat népszerűsítése illetve az eredmények közlése céljából a Duflex a beküldött képeket a szerző nevének feltüntetésével díjmentesen felhasználja
közösségi oldalán, az elektronikus médiában, illetve a sajtóban. A pályázat során a Duflex tudomására jutott személyes adatokat kizárólag csak a pályázat
céljára használjuk.
12.  Zsűritagok: Danis János EFIAP/p, Pető István
AFIAP és Tóth Péter
13.  A zsűri két korosztályban
külön értékeli a 2008. ja-

nuár 1. után született és a 2003. január 1. és 2007. december 31. között
született pályázók képeit.
14.  Díjazás: kategóriánként I. II. és
III. helyezett képeket oklevél és
archív fotóalbum díjazásban részesítjük. Különdíjak: Legjobb emberábrázolás, legjobb állatfotó,
legkülönlegesebb kép.. A zsűri
fenntartja a jogot, hogy megfelelő minőségű kép hiányában vis�szatarthasson díjat, vagy több
érdemes kép esetén kategóriánként maximum három további díjat, oklevelet adjon ki.
15.  A pályázat eredményéről minden pályázónak 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 kiállításán a Gödöllői Civil Házban bemutatjuk.
Eredményes fotózást és sikeres
pályázást
kívánunk! 
DUFLEX
Fotográfiai
Stúdió,
06-30/9227-265
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Máriabesnyői
ÜNNEPEK
A nyár folyamán mintegy húszévnyi szünet után visszatértek a kapucinus szerzetesek Máriabesnyőre. A kolostor
újranyitása alkalmából a Máriabesnyői Nagyboldogaszszony-bazilikában ünnepi szentmisét tartottak, amit Virth
József OFM Cap. atya, a bazilika új plébánosa celebrált.

A

z ünnepi szertartás során bemutatta a kolostorba érkezett kapucinus szerzeteseket, akik közül
egy Olaszországból, egy Csángóföldről, egy pedig Szlovákiából érkezett, van aki már
jól beszél magyarul, de van
aki még csak most tanulja a
nyelvet.

A kapucinusok Máriabesnyőre
visszatérését Roberto Tadiello
OFM Cap. tartományfőnök és világi részről Hammang János, az
egyházközség világi elnöke köszöntötték, de több országból érkeztek
vendégek a jeles eseményre.
A Nagyboldogasszony főbúcsúra már a rend visszaköltözését követően került sor. Az

ünnepi szentmisét Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatta be.
A kegyhely következő jeles eseménye szeptember első
hétvégéjén a Kisboldogasszony
Nagybúcsú lesz. A szeptember
4-ei ünnepi szentmisét dr. KissRigó László, szeged-csanádi megyéspüspök fogja bemutatni.

Gödöllői Akadémia
2022. II. félévi előadásai
Egészségügyi, játékos és kulturális
programkavalkáddal várjuk az ÉRDEKLŐDŐKET 2022. október 1-én a IV. Gödöllő Városi
Egészség és Szűrőnapon, a Tormay Károly
Egészségügyi Központ részvételével!

8 SZERVEZET
80 ÖNKÉNTES
800 SZŰRÉS/ MÉRÉS
8000 LÉPÉS
és számos meglepetés a gyógyulásban és
a tudatos egészségmegtartásba vetett hitért!

2022. szeptember 9. péntek 16.00.
Az idősek biztonsága közös felelősségünk
– előadó: Csizmadia Kékes Mónika főhadnagy

2022. október 7. péntek 16.00.

Bemutatkozik a Talamba Ütőegyüttes
– előadók: Az együttes tagjai Zombor Levente vezetésével

2022. november 11. péntek 16.00.

Állati kulisszatitkok – előadó: Halász Árpád állatkoordinátor

2022. december 2. péntek 16.00.
Gödöllő zászlaja lengett a Kilimandzsárón
– előadó: Halász Levente senior jógaoktató

Helyszín: Művészetek Háza Gödöllő, Rendezvény és Kiállítóterem
A belépés díjmentes, de kérjük az előadások
költségeinek támogatását adomány formájában.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: M
 űvészetek Háza: 06-70/709-7308
Sebő Györgyné: 06-30/709-1097
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A fiatalokra és forrásokra
van szükségük A CIVILEKNEK

   Gödöllőre is ellátogattak a
Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága
munkatársai a megyejárás során. Ahogy a múlt esztendőben,
úgy idén is felkeresték a helyi civil szervezeteket.
A Királyi Kastély Erzsébet verandáján lezajlott találkozáson

dr. Kecskés Péter főosztályvezető fontosnak nevezte az interaktív beszélgetéseket, amelyek
lehetőséget adnak a problémák
átbeszélésére és a programok
megismerésére.
Mint mondta, a tapasztalatok
szerint mindenhol a források szűkössége a legnagyobb probléma,
és sajnos a jövő év sem a forrás-

bőségről fog szólni.
A másik nagy kihívásnak a fiatalok minél szélesebb körű
bevonását nevezte.
A találkozón a gödöllői civil életről a
Civil Kerekasztal
vezetéséből Szabó
Csaba tartott beszámolót. Kiemelten szólt azokról a
rendezvényekről,
amelyek minden évben nagy
sikert aratnak, mint például a
lakosságot megcélzó Civil Utca,
Civil Karácsony és Civil Szalon.
De beszélt a Civil Kerekasztal tevékenységéről és arról, hogyan
támogatja a város a helyi szervezetek, alapítványok munkáját.
A rendezvényen a kötetlen
párbeszédre is lehetőség nyílt.

EMLÉKEZÉS
a Kiskormányzóra

ÚJRA
2022. szeptember 10-11.,

szombat és vasárnap 9.00-17.00

GÖDÖLLŐ, ALSÓPARK

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület idén ismét a Belvárosi Napok
keretében rendezi meg a nagy hagyománnyal bíró Civil Utcát szeptember 10-11-én, szombaton és
vasárnap 9.00-17.00 óráig, melynek a szervezés jelenlegi állása
szerint a Művészetek Háza mögötti terület ad majd otthont.
A Civil Utca minden évben nagy
népszerűségnek örvend, mind a
résztvevők, mind az ellátogatók
körében, ahol a civil szervezeteknek lehetőségük van
•  bemutatni tevékenységüket
az érdeklődőknek, bevonni
őket munkájukba;
•  megismerhetik egymást,
új kapcsolódásokat
alakíthatnak ki;
•  kötetlenül találkozhatnak és
gondolatokat cserélhetnek a
város polgáraival, vezetőivel.
Az előzetes meghirdetésre már
sokan jelentkeztek, így a különböző standokon idén is sokféle színes program nyújt majd lehetőséget a civil szervezetekkel való
ismerkedésre. Augusztus 28-ig
várjuk még a további jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken. A
szervezésben nagy segítséget jelent most is a kitelepüléshez szükséges eszközök (sátor, asztalok,
székek) önerőből való biztosítása.

ország kormányzó-helyettese halálának évfordulója alkalmából koszorúzást tartott
augusztus 19-én kora este a
   Vitéz Nagybányai Horthy Gödöllői Királyi Kastély parkIstván (1904–1942), Magyar- jában, a „Kiskormányzó” szob-

ránál a Történelmi Vitézi Rend.
A részvevők a szobornál koszorúikkal tisztelegtek. Gödöllő
Város Önkormányzata nevében Bárdy Péter alpolgármester koszorúzott.

Bódis Emese,
gdck.info@gmail.com
Kecskés Judit,
kecskesj.civil@gmail.com
Tel.: +36 20/508 3802
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TANÉVKEZDÉS:
Visszaszámlálás
Az elmúlt hetekben egyre-másra jelentek meg a közösségi média
oldalain a posztok, ahol a gondos szülők és nagyik már a tanévre
készülve gyakoroltatják a gyermekeket. (Hogy erről a gyerekek mit
gondoltak, azt már nem posztolták.) Tény, már csak néhány nap, és
megkezdődik a 2021/2022-es tanév. Talán nincs is olyan diák, aki ne
tenné fel a kérdést: Miért kell iskolába járni? És ha őszinték akarunk
lenni, olyat sem nagyon találunk – még a sokszor oly felelősségteljes
szülők és tanárok között sem – aki egyszer-kétszer (vagy sokszor)
ne próbálkozott volna meg elbliccelni egy-egy órát, vagy napot.
A gyerekek jelentős része el sem tudja képzelni, hogy voltak olyan
idők, amikor iskolába járni, tanulni nem jog volt, hanem kitüntetés.
rültek ismét elő. Az arisztokrata
családokban persze más volt a
helyzet, de ott is leginkább az
elsőszülött fiú taníttatására helyezték a hangsúlyt.
A történelmi Magyarország területén a legősibb tanulmányi műhely
a 996 -ban a lapított Pannonhalmi
Főapátsághoz köthető. Később a Szent István király törvényében előírt tíz falu templomai mellett
már létesültek plébániai iskoA XIII- XIV. században a lovagi neveéd- és nagyszüleink elbeszéléseiből, lák, ahol azokat a fiúkat nevelték, akik lés került előtérbe az úri családoknál, de
valamint Móra Ferenc és Gárdonyi a papi pályát választották.
itt még inkább a testi erő, a bátorság és az
Géza írásaiból tudhatjuk, a gyerekeknek nem volt
mindig meg az a kiváltsága,
hogy napjaik egy részét az
iskolapadban ülve, tanulással töltötték! A földeken meg a ház körül végzett munkát sokszor még
a szülők is előbbre valónak tekintették, mint,
hogy a gyerek az iskolapadot koptassa. Nem csoda
hát, hogy amint tavasszal
megkezdődtek a munkák,
el-el maradoztak a gyerekek, és sokan csak a betakarítási munkák után ke-

D
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ügyesség számított
ElrenA Gödöllői Városi
erénynek.
delte az Múzeum helytörténeti kiMária Terézia
egyházi
állítása bepillantást envolt az, aki felisiskolák
ged az egykori oszmerte az oktatás
állami
denki számára megnyílt a tanutálytermek falai
jelentőségét. 1777tör vények
lás
lehetősége.
közé.
ben adta ki az áltaszerinti iráAzóta persze sok víz lefolyt a Dunán,
lános és teljes oknyítását, s állaŐfelsége valószínűleg igencsak meglepődtatási rendeletét, a Ratio Educationist, mi iskolákat hozott létre. A rendelet nek, ha ma besétálna egy-egy iskolába.
ami célul tűzte ki az általános műveltség a tanköteles kort 6-12 évig határozta
Korunk nebulói igencsak meglepődnéemelését a felvilágosodás szellemében. meg, kötelezővé tette a népoktatást, to- nek dédszüleink iskolai felszerelésén, mint
vábbá kimondta, hogy a 100 évvel ezelőtti iskolások azon, mi kea szülőnek erkölcsi rül a táskába. Hol van már az az idő, amikötelessége gyere- kor a palatábla és a palavessző elegendő
két iskolába külde- volt?!
ni. A népiskolákban
Eltűntek az egykori iskolapadok, és igena “hűséges alattva- csak meglepődnének a diákok, ha elvárnák
lók nevelése” mel- tőlük, hogy hátra tett kézzel üljék végig a
lett írás-olvasást, 45 percet.
számolást és hitS, hogy milyen volt a régi idők iskolája?
tant is oktattak. A Gödöllői Városi Múzeum helytörténeÍgy történet te- ti kiállítása bepillantást enged az egykori
hát, hogy min- osztálytermek falai közé.
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Keleti Éva: PÁRBAN
FOTÓKÜLÖNLEGESSÉGEK GÖDÖLLŐN

Óriási érdeklődés
mellett nyílt meg Gö
döllőn, a Művészetek
Házában Keleti Éva
Kossuth- és Balázs
Béla-díjas fotóművész
képeiből a Párban
című kiállítás.

A

közönséget dr. Gémesi
György polgármester
köszöntötte, aki úgy fogalmazott: Ezek a képek a nívós,
igényes és értékes magyar kultúrát közvetítik, a rajtuk megjelenő művészek ennek a képviselői épp úgy, mint a fotókat
készítő Keleti Éva. A jövő akkor lesz erős, biztos és kiszámítható, ha ez a kultúra, ez az
igényesség, ez az elképesztő
professzionizmus által közvetített értékrendszer megmarad.
Mint elhangzott, a kiállítás
alapját egy korábbi tárlat adta,
amihez idén új képek készültek. Napjaink jelentős személyiségei közül Molnár Piroskát Pogány Judittal, Hernádi
Juditot a lányával, Tarján Zsófival, Lukács Sándort Máté
fiával, Baráth Emőkét a test-

vérével, Nórával, vagy éppen
Gémesi György polgármestert
Bürgivel láthatjuk, – hogy csak
néhányat említsünk. Mellettük
azonban a magyar művészeti
élet olyan nagyjai jelennek meg
a képeken mint, többek között,
Ruttkai Éva Latinovits Zoltánnal vagy Orosz Adél a kislányával.
A megnyitón a fotóművés�szel L. Péterfi Csaba, a kiállí- lelkét, belső gondolatait és azt
tás kurátora beszélgetett.
a szeretetet, amit ők éreznek
és szeretnének a közönségnek
visszaadni – mondta képeiről
Keleti Éva.
– Ez a kiállítás egy picit az
én köszöntem azoknak a művészeknek, akik nekem nap mint
nap örömet okoztak. Köszönöm
mindazoknak a művészeknek
és alkotóknak, akik eljöttek ide
– és rajtuk keresztük a magyar
művésztársadalomnak – hogy
ilyen hallatlan alázattal, ilyen
nehéz körülmények között nem
hagyják meghalni a magyar
művészetet. Remélem, Gödöllő zászlaja alatt megmentjük a
– Soha nem gondoltam arra, művészetet! Én elöl fogom vinni
miközben dolgoztam, hogy mi- ezt a zászlót. Gödöllő nélkül ez
lyen célra készül, arra gondol- nem történt volna meg. Itt csatam, hogy szépet, jót, igazat pat van, itt mindenki ugyanazt
mutassak. Hogy megpróbál- akarja. Kívánom, ez a csapat
jam megkeresni a művészek sokáig együtt maradjon! – fogalmazott.
A rendezvényen 91. születésnapja alkalmából köszöntötték az
1931. augusztus 18án született fotóművészt.
A rendezvényt a
kiállított fotókon
szereplő művészek
közül személyesen
is megtisztelte jelenlétével Molnár
Piroska, Pogány
Judit, Szűcs Nel-

li, Hernádi Judit, Egri Márta,
Peremartoni Krisztina, Jordán
Adél, Székely Kriszta, Baráth
Emőke, Baráth Nóra, Gálvölgyi
János, Gálvölgyi Judit, Lukács Sándor, Oszvald Marika
és Csáky Attila.
A kiállítás 2022. október 30ig ingyenesen megtekinthető
a Művészetek Házában.
(A.J.)
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Vendégségben
Gödöllői művészek mutatkoztak
be az aszódi Podmaniczky
kastélyban.

könyvesbolt

AJÁNLÓJA

A

L e ve ndu la Galéria
szer vezésében augusztus
19-én megnyílt
tárlaton harminckilenc képző- és
iparművész munkáit mutatták be. A
festmények mellett többek között szobrok, textilek,
kerámiák és ékszerek szerepelnek a tárlaton. A kiállítás átfogó képet adott a művészeti közösség sokszínűségéről.
A vendégeskedés mellett Gödöllőn is különleges képek fogadják a betérőt a Levendula Galériában. Jelenleg Bodó Károly
festőművész különleges hatású
képei díszítik a falakat. A kiállítást az Ars Sacra fesztivál kiállítása váltja majd. Az országos eseményso- meg, idei jelmondata: „Úgy szeressétek egyrozatot szeptember 17-25. között rendezik mást, ahogy én szeretlek titeket.”

GÖDÖLLŐI IRODALMI DÍJ:

Több mint négyszáz
pályamű
   Lezárult a Gödöllői Irodalmi Díj pályázata. A kiírásra több mint négyszáz pályamű
érkezett az ország minden részéből. A 2012ben alapított Irodalmi Díjat első alkalommal tették országossá a szervezők.
A szervezők már a meghirdetéskor számítottak arra, hogy nagy lesz az érdeklődés, ugyanis kevés az ilyen jellegű irodalmi pályázat, ami országos, amatőröknek
szól ugyanakkor pénzdíjas. A Kifogások
címmel meghirdetett megmérettetésre

BAGOLY

a magyar nyelven alkotó, magyarországi lakcímmel rendelkező, amatőr szerzők
nevezhettek, akiknek még nem jelent meg
önálló kötetük.
A kiírásra háromszázhat pályázó nevezett,
százkilencvenhét novellával és kétszázharminchárom verssel. Gödöllőről húsz pályaművet adtak be.
Jelenleg az előzsűrizés zajlik, ezt követően a legjobb 50 pályamű kerül a zsűri – Kiss
Judit Ágnes és Karafiáth Orsolya – elé.
Az eredményhirdetésre és az ünnepélyes
díjátadóra 2022. október 9-én, a Könyves
Vasárnap programsorozat keretein belül kerül sor.

A BULI
ASZTALÁRA
   Vendégek
jönnek és valami különlegeset szeretnél tenni az
asztalra? Van
köztük vega
vagy vegán?
Válogass a
mezzék közül!
Hogy mi az a
mezze? Tulajdonképpen
partikaja. A több ezer éves múlttal bíró étkezési forma lényege, hogy sokféle, falatka, mártogatós, kis adagokban felszolgált
étel kerül az asztalra, amit – és itt jön a
lényeg – közösen fogyasztanak el a család tagjai, vagy a barátok. A büféasztalos
étkezés e keleti változata rengeteg zöldségből, gyümölcsből készült ételt tartalmaz, így a különböző mezzéket tartalmazó, most megjelent szakácskönyv remek
segítség lehet mindenkinek, akinek a családjában, vagy baráti körében vegetáriánusok, vegánok vannak.
Bár első olvasatra az ember azt gondolná: A hozzávalók itthon beszerezhetetlenek, vagy drágák, de hamar rájön: téved. A különleges hangzású harissza,
labneh – és még sok más – ugyanis otthon is elkészíthető – a recepteket a könyv
is tartalmazza. Persze aki húsos mezzét
szeretne készíteni, az is talál magának
érdekes recepteket. A mezze lehet hideg,
meleg, édes, sós, ízlés szerint.
A könyv egyszerre szakácskönyv,
gasztronómiai kaland és szórakoztató olvasmány, aminek segítségével elmerülhetünk a keleti kultúrában, ugyanakkor a
finom falatokkal elkápráztathatjuk ismerőseinket egy-egy vendégség alkalmával.
(Ghille Basan: Mezze
– Kis fogások, nagy társaságok )
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Tovább hódítanak SISI RUHÁI
Újabb különlegességekkel bővült az Erzsébet-ruhák sora.
A Czédly Mónika által készített rekonstrukciókat már könyvből
is megismerheti a nagyközönség. Katrin Unterreiner „Oh,
wie shöne Sie ist!” című kötete, ami a haltburni kastélyban
látható kiállításhoz készült, hatalmas siker Ausztriában.

A

könyv Erzsébet királyné ruháit mutatja be, köztük azokat is, amiket
Czédly Mónika már rekonstruált.
Katrin Unterreiner a korabeli fotók, festmények mellett ezekkel a hosszas kutatás
után, a lehető leghitelesebben megvalósított alkotások fotóival illusztrálta könyvét.

A Sisi kollekcióból húsz látható
a könyvben. Bár a könyv csak
német nyelven olvasható, mint
megtudtuk, készül egy magyar
változat is – igaz ez a már elkészült ruha rekonstrukciókat
fogja bemutatni, és bepillantást
enged majd a munka folyamatába.
Mivel Czédly Mónika folyamatosan
kutatja Erzsébet királyné ruháit, a rekonstrukciók sora
nemrég tovább bővült. Nyáron megnyitotta kapuját a látogatók előtt
Korfun az Achilleon parkja, itt
mutattak be két újonnan elkészült ruhát – egy fehéret és egy
kék mintásat - amik Sisi korfui
tartózkodásához kapcsolódnak.
Ezeket nap-mint nap láthatják

az ide látogatók, amikor „Erzsébet királyné” a parkban sétál. A két újdonság már a
könyv nyomdába kerülése után készültek el.
A kékmintás ruha eredetije Mária Valéria
hagyatékából került
elő és jelenleg Schön
brunnban látható.
Apropó Schön
brunn: Czédly Mónika ruhái szerepelnek
abban a kisfilmben is,
ami nemrég készült
el, és Bécsben járva
találkozhatnak vele
a turisták. A napjainkban oly népszerű
virtuális szemüvegen
keresztül bepillanthatunk a királyi család életébe .

Erdélyben járt a gödöllői
FORRÁS KÓRUS
   Négynapos utazás és koncertek vártak a Székelyudvarhelyen kórustalálTápai Dóra vezette Forrás kórusra, amely kozón vettek részt.
többek között Nagyváradra, Zsobokra, KoA városi művelődési ház szerlozsvárra látogatott el. Programjuk során vezésében a helyi férfikar, akik a
154 éves Székely Dalegylet keretein belül,
már 25 éve énekelnek együtt, a velük
sok éve kapcsolatban álló Jászberényi Vegyeskar és a Forrás kórus lépett fel.
A Forrás programjában
klasszikus egyházi énekek, népdalfeldolgozások, spirituálé, modern filmzene és még rockdal is

szerepelt. A kórustalálkozó végén közös
éneklésre is sor került.
Koncertet adtak a
Forrás tagjai Oroszhegyen is, ahol között Bartók, Kodály, Galga menti
népdalfeldogozások,
egyházi énekek is
szerepeltek a műsorban. Elemér Imre
Bálint polgármester az alábbi bejegyzésben emlékezett meg az előadásról:
„Megható közös élményben volt részünk.
A nagykorúsított fiataljaink és az egész
közösségünk nevében köszönjük a vendégszereplést!”
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ÚRRÉTI TÓ – Csak az időjárás
tudja pótolni a szükséges vizet
Az Úrréti tó évek óta városunk egyik éke, és sokak számára fontos, amit jól mutat, milyen sokan fogtak össze
és próbálták megakadályozni a kiszáradását – sajnos eredménytelenül. Sok hazai és külföldi tó, folyó és
patak mellett a blahai városrész gyöngyszemének medrében sem látunk vizet. Bár most szomorú látvány
fogadja az arra járókat, a szakemberek szerint kellő mennyiségű csapadék képes visszatölteni a tavat.

Már az elmúlt napokban lehullott csapadék is pozitív
változást hozott, ismét gyűlik a víz a mederben

A

mikor a kiszáradási folyamat elindult, Molnár
Gergely önkormányzati
képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) és a városvezetés megkezdték az egyeztetést a vízügyi
szakemberekkel, hogyan lehetne megmenteni a tavat.
Mint azt Molnár Gergely lapunknak elmondta, az első lépés a halak pénteki kimentése
volt, ezeket szakmai egyeztetést

követően az Isaszegi tavakba
szállították át. Sajnos minden
hal kimentésére nem volt lehetőség, a jogszabály ugyanis tiltja invazív fajok – mint például
a törpeharcsa – áttelepítését.
A halmentést követően került
sor arra az összefogásra, aminek eredményeként közel negyvenen kitisztították az Akácfa utcai átereszt, hogy amennyiben
lesz csapadék a tó vízgyűjtőjén,
az akadály nélkül folyhasson át
a tóba. Az önkéntesek egyúttal
karbantartási munkákat végeztek a tóparti fűzfapolipon is.
A lakosság részéről ötletként
merült fel, mi lenne, ha feltöltenék vízzel a tavat, például tűzcsapról. Ám hiába
a jószándék, sőt az adományként ide szállított víz,
mint kiderült ez több okból sem megfelelő megoldás. Mint azt Domonkos

Ernő, a Polgármesteri Hivatal mérnöki
irodájának csoportvezetője lapunknak elmondta, egyfelől jogszabályi akadálya van a tó
ivóvízzel történő feltöltésének.
A 147/2010 (IV.29.) kormányrendelet szerint „A tavak feltöltésére, illetve táplálására csak olyan
felszíni vizet szabad felhasználni, amely minőség, hőmérséklet,
lebegőanyag-, vegyianyag-tartalom, valamint mikrobiológiai
szennyezettség szempontjából a
hasznosítási célnak megfelel. A
vízellátást a vízszétosztó rendszerből, illetve a vízszétosztásra
igénybe vett belvízcsatorna szakaszokból szabad tervezni” – áll
a jogszabályban.
De, mint Domonkos Ernőtől
megtudtuk, jogszabályi alapelv,
hogy felszíni vizet jóléti célra
nem lehet felhasználni.
Másfelől a tűzcsapról történő vízvétel a városi ivóvízhálózat igénybevételét jelentené
és ahhoz az üzemeltető DMRV

Zrt. engedélye szükséges, ami
pár héttel a várost érintő I. és
II. fokú ivóvízkorlátozások után
igencsak irreális igény, a szállítás költségeiről nem is beszélve.
A jelenlegi helyzet azonban
lehetőséget ad egy már régen
tervezett munka elvégzésére. A
tóban néhány éve megjelent a
süllőhínár, amit eddig kaszálással távolítottak el. A jelen helyzetben a mederkotrás elvégzésére
ideálisabb körülmények vannak,
így most az ehhez szükséges műszaki, jogi, környezetvédelmi és
vízügyi szempontok elemzése és
az engedélyek beszerzése zajlik.
Arra a kérdésre, hogy az Úrréti tóban mikor láthatunk ismét
vizet a következő válasz adható:
Mivel a tó forrásvidéken helyezkedik el, vizét csak az időjárás
tudja pótolni, (abból is minimum 50-100 mm-re lenne szükség rövid időn belül, kisebb esők
formájában), minden más megoldás szabálytalan és/vagy irreális környezetvédelmi, műszaki
és gazdasági szempontokból.
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FOGADJ ÖRÖKBE
a Gödöllői Gyepmesteri Telepről!

Azok a sokat
tudó fák …
Amelyekről nem is hinnénk,
mennyire intelligensek és
sokat segítők lehetnek az
elkövetkezendő években.

L

áttuk, éreztük az idei nyarat. Csapadék
szinte semmi, perzselő forróság ellenben hónapokon keresztül, amit nem
csak mi, emberek viseltünk rosszul, de a
kertjeink is szép számmal mentek tönkre.
Rengeteg helyen olvashattunk a szárazságtűrő kertekről, én is nem egy helyen hívtam fel a figyelmet, hogy bizony érdemes a
szemléletünkön változtatni, mert ugyan bízunk benne, hogy jön a csapadék, de az elmúlt telet is számba véve mondhatjuk azt,
hogy tragikusan állunk.
Hogy jönnek akkor ide a fák?
Nagyon egyszerű a válasz. A szárazságtűrő kertek kialakításánál nem szabad rögtön
a berögzött növényekre gondolni és a sivatagra sem! Ezekbe a kertekbe is lehet, sőt
kell fákat ültetni, nem is egyet! Ők biztosítják ugyanis azt a későbbi árnyékolást, amely
a meglévő kertünket hűsíti és árnyékot szolgáltat majd, akár a gyepfelületeinknek is.
El kell kezdeni a fák ültetését, hogy az
egyre melegebb nyarainkon védelmet biztosítsanak.

Amikor fákat telepítünk a kertjeinkbe,
nem kell feltétlenül szárazságtűrőkben
gondolkodni, mert amikor a kertünk tervezésén törjük a fejünket vagy éppen már
a kialakítási szakaszban vagyunk sokat tudunk változtatni. Már akkor sokat teszünk
a kertjeinkért, ha 60-40 %-ban olyan növényeket választunk, melyek bírják a hónapokig tartó szárazságot, a maradék lehet
olyan növény, amely a szívünknek kedves.
Gondoljanak bele! Ezzel az aránnyal már
60 %-al csökkentjük a locsolások mértékét
és ez borzasztóan sokat jelent!
Jön az ősz és jön a második szezon a
kertészkedők körében. A jó hír az, hogy a
gödöllői kertészetekben elképesztő men�nyiségű és kiváló minőségű fákat lehet vásárolni mindenféle méretben. Így most,
hogy a forró hőség kezd majd alábbhagyni, el is lehet kezdeni az ültetését is. Ne
csak díszfákban gondolkozzanak! A gyümölcsfák is kiváló árnyékolók, tavasszal
meseszép virágokkal. Miért ne ültethetnének abból fasort?
Szakítsanak a régi, berögzött elképzelésekkel és nyissanak az újra! Egy gyümölcsfával árnyékolt kert, nemcsak gyönyörű, de
még hasznos is lesz pár éven belül, hiszen
termést hoz, amit leszüretelhetnek. A dísz
és gyümölcsfákat ötvözni a kertjükben pedig kifejezetten különleges látványt fog nyújtani, a nyár délutáni beszélgetéseket, melyeket
az árnyékukban élvezhetünk pedig külön öröm lesz.
Önöknek, a barátaiknak és a
családjuknak is.
Gondolkozzanak a héten a
fákról és vigyázzanak magukra!
Bujtás Anikó,
www.bujtaskert.hu

ADRI
   Adri 8
hónapos
ivaros szuka.
Közepes
termetű lesz.

LISA
   2 éves ivartalanított szuka.
Nagy mozgás
igényű,nagyon
barátságos.

ÁDÁM
8 hónapos
ivaros kan.
Közepes
termetű lesz.

FOLTI
    1 éves, ivartalanított kan.
Nagyon barátságos, pórázon
szépen sétál.

A GYEPMESTERI
TEVÉKENYSÉGHEZ

KAPCSOLÓDÓ TELEFONSZÁMOK
(Gödöllő közigazgatási határain belül):

KÓBOR EBEK BEJELENTÉSE:
06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
GYEPMESTERI TELEP:
06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
ÁLLATTETEM BEJELENTÉS:
06-30-630-3415, naponta 8-20 óráig
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ATLÉTIKA EB: 10. a női váltó
az Európa-bajnokságon
Nagyszerűen futott a Nádházy Evelin, Bartha-Kéri Bianka, Rapai Fanni, Molnár Janka
összetételben pályára lépő 4x400 méteres magyar váltó a Münchenben megrendezésre
kerülő Európa-bajnokságon. A váltó az erősebbnek mondható előfutamban kapott helyet,
amelyben 3:29.39-cel ötödikként ért célba, amivel a 10. helyen zárta az Európa-bajnokságot.

A

4 x 4 00 m vá ltóba n
a M AT E - GE AC -ból
Nádházy Evelin léphetett pályára és kezdő emberként óriásit futott.
A magyar váltó első embereként Nádházy Evelin kezdett: „A
rajt után próbáltam közel maradni a 7-es pályán lévő cseh
lányhoz, akivel korábban sokszor futottam már egy mezőnyben. Ez jól is ment, ahogyan
összességében a teljes futás is
annak ellenére, hogy a végén
egy picit bezsibbadtam. Az utolsó méterekre még kell egy kicsit gyakorolnom, de idővel az
is rendben lesz.”
A váltó teljes összeállítása
Nádházy Evelin, Bartha-Kéri
Bianka, Rapai Fanni és Molnár Janka. A gödöllői egyesüForrás: Magyar Atlétikai
let reménységei Simon Virág és senyt. Nagy büszkeség, hogy említeni, hogy Sarolta a legfiaSzövetség, MATE-GEAC,
Kriszt Sarolta tartalékként néz- ilyen fiatalon kijutottak felnőtt talabb bejegyzett atléta volt az
fotó: Magyar Atlétikai Szövetség
hette végig a színvonalas ver- világversenyre és érdemes meg- egész Európa-bajnokságon.

ATLÉTIKA EB: ERDÉLYI ZSÓFIA
6 ÉVVEL A RIÓI OLIMPIA UTÁN
JUTOTT KI ISMÉT VILÁGVERSENYRE
  A müncheni Európa-bajnokság nyitónapján rendezték a maraton futás versenyszámát, ahol a gödöllői, de
csömöri színekben versenyző Erdélyi Zsófia 2:48:03 alatt
teljesítette a 42 195 méteres
távot, amivel a 48. helyen végzett. Az aranyérem a lengyel

Aleksandra Lisowska nyakába került.
„25 kilométer körül egy picit
beszúrt az oldalam, ekkor egyszer-kétszer meg kellett állnom,
mert nem nagyon kaptam levegőt. Próbáltam összeszedni magam utána, és mindent megtenni, hogy célba érjek. 2:38-2:39

volt a célom, de most annak
örülök, hogy sikerült befejeznem
a versenyt” – mondta a kétszeres olimpikon Erdélyi Zsófia, aki
a 2016-os riói olimpia után hat
évvel, kétgyermekes anyukaként jutott ki Münchenbe.
Forrás/fotó:
Magyar Atlétikai Szövetség
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VILÁGBAJNOKI EZÜSTÉRMES
Gémesi Csanád és a férfi
kardcsapat
Július 15. és 23. között rendezték meg a
vívó-világbajnokságot Kairóban. A férfi
kard csapatversenyben ezüstérmet nyert
a Gémesi Csanád, Szilágyi Áron, Szatmá
ri András és Decsi Tamás összetételű
magyar csapat ezüstérmet szerzett.

A

z egyéniben világbajnok Szilágyi
Áron, valamint Gémesi Csanád,
Szatmári András és Decsi Tamás
alkotta együttes július 20-án, szerdán a
vietnámiakon (45:30) és a spanyolokon
(45:33) túljutva várták a csütörtöki versenynapot, amelyen a törököket (45:30)
és az olaszokat (45:42) is legyőzték, így a
döntőben az olimpiai bajnok, sorozatban
háromszoros vb-győztes, címvédő Dél-Korea ellen léphettek pástra.
A fináléban szinte végig az ázsiai csapat vezetett, akik végül 45-37-re győztek is. A döntőt követően a MATE-GEAC kiválósága a következőket nyilatkozta az MTI-nek: „Nagyon
készültünk már a világbajnokság előtt, hogy

Dél-Koreával
döntőt
fo gun k
vívni. Ez volt a terv, és nyilván az volt a
cél, hogy megverjük őket, de ma is erősebbek voltak, mint mi. Legutóbb, a budapesti
világbajnokságon nagyon kicsin múlt, most
azért jobbak voltak nálunk. Dolgozunk rajta folyamatosan, hogy egyre közelebb kerüljünk hozzájuk, én azt gondolom, hogy
jó úton vagyunk, de ez nem az a mérkőzés volt. Nagyon dinamikusak, olyan ruganyos, rugalmas az izomzatuk, hogy mi
nem is nagyon tudjuk utánozni az ő mozgásukat, úgyhogy nekünk más fondorlatokat

VÍVÁS:

kell bevetni ellenük. Hát, ezeket próbáljuk
kialakítani, és vannak is már fegyvereink,
de mondom még egyszer, ez nem az a mérkőzés volt, amelyen ezeket sikerült jól felhasználni…"
A magyar kardcsapat sorozatban az ötödik vb-t zárta éremmel. Az előző négyen háromszor második, egyszer harmadik lett:
2016-ban az oroszoktól, 2017-ben és 2019ben a dél-koreaiaktól kapott ki a döntőben,
2018-ban pedig bronzérmet szerzett.
Forrás: MTI, fotó: hunfencing.hu

EZÜSTÉRMET SZERZETT
Kriszt Sarolta, az U18-as EB-n
Kriszt Sarolta

ATLÉTIKA
  Július 4-7. kö- Sulyán Alexa
Kriszt Sarolta a
zött rendezték az U18-as Euróversenyt követően
pa-bajnokságot Jeruzsálema következőt nyilatben. A népes magyar csapat
kozta: „Örülök neki,
tagja volt a MATE-GEAC két fihogy az első nematalja, Kriszt Sarolta és Sulyán
zetközi versenyeAlexa is.
men helyt tudtam
A 15 éves Kriszt Sarolta új
állni.”
U18-as magyar csúccsal ezüstA másik gödölérmet szerzett hétpróbában.
lői sportoló, Sulyán
A fiatal gödöllői sportoló 5794
Alexa 3. lett a futapontot gyűjtött két nap alatt, benmában és csupán 1
ne új egyéni csúcsokkal 100 m gáton (14:01 s), század másodperccel maradt le a döntősúlylökésben (12.36 m), gerelyhajításban ről 200 méteren, ezzel a 9. helyet szerezte
(42.55 m) és 800 méteren (2:24:94) is.
meg. 
Forrás/fotó: MATE-GEAC
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Beküldési határidő:

2022. SZEPTEMBER 7.
A BAGOLY KÖNYVESBOLT
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Kovács Zsuzsanna, Jánoskáné Farda Edit
A DŰLŐ BORKERESKEDÉS 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Lipták Ferenc, Pete Márta
A HAPPY BOX (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte: Zsolnay Gáborné
A VÁROSI MOZI ajándékát nyerte:
Palotai Katalin., Guba László

3
1 8

A VÁROSI MÚZEUM ajándékát nyerte:
Szlovák Istvánné, Pálinkás Benőné
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mailen küldik be a
megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket
is adják meg!

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
GÖDÖLLŐI KÖZFORGALMÚ
GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI IDŐSZAK:
hétköznap és szombaton: 20.00-22.00 óráig
vasárnap és ünnepnapokon: 8.00-22.00 óráig

2022. augusztus 22-től 28-ig
EZÜSTKEHELY GYÓGYSZERTÁR
Petőfi Sándor u. 1., Tel.: 06-70/502-1901
2022. augusztus 29-től szeptember 4-ig
KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR
Gábor Áron u. 3., Tel.: 06-70/502-1901
2022. szeptember 5-től szeptember 11-ig
SANITAS GYÓGYSZERTÁR
Gödöllő, Thegze L. u. 2. (Tesco) Tel.: 06-28/545-585
0-24 ÓRÁS GYÓGYSZERTÁRI NYITVATARTÁS:
VÖLGY PATIKA (OMV kút mögött)
2142 Kistarcsa, Szabadság út 56. Tel.: 06-28/999-615
GYÓGYSZERTÁRI ÉJSZAKAI ÜGYELET
BUDAPESTEN 20.00-TÓL 08.00 ÓRÁIG:
ÖRS VEZÉR GYÓGYSZERTÁR – Budapest,
Örs Vezér tere 23., Tel: 06-1/221-3861, vagy 06-1/422-0382
TERÉZ GYÓGYSZERTÁR – 1067. Budapest, Teréz krt. 41.
(Teréz krt. – Szondi utca sarok)
Tel: 06-1/475-0295, vagy 06-1/311-4439
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KÖZHASZNÚSÁGI
MELLÉKLET
A KALÓRIA Gödöllői Nonprofit
Közhasznú Kft. 2021. évéről
Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki
Törvényszék Cégbírósága, 13-09-125782
Adószám: 20609474-2-13
1. Számviteli beszámoló (adatok e Ft-ban)

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

A. Befektetett eszközök
220 416
B. Forgóeszközök
205 900
C. Aktív időbeli elhatárolások 4 323

D. Saját tőke
69 078
E. Céltartalékok
23 756
F. Kötelezettségek
322 702
G. Passzív időbeli elhatárolások 15 103
Források összesen:
430 639

Eszközök összesen:

430 639

2. Költségvetési támogatás felhasználása: a társaság
TB kifizetőhely, így a TB alapoktól 76 e Ft. költségtérítést kapott, melyet a társaság a céljainak megfelelően
használta fel.
3. Uniós forrásból kapott cél szerinti juttatás: A COVID-19
járvánnyal összefüggésben Ágazati bértámogatásban
részesült 16 848 e Ft értékben, melyet a társaság a céljainak megfelelően használta fel.
4. A helyi önkormányzattól kapott cél szerinti juttatások
és felhasználásuk
a.) Juttatás: A helyi önkormányzattól az alaptevékenység
keretében ellátott gyermekétkeztetéshez 350 063 e Ft
rezsiköltség térítést kapott.
b.) Juttatás felhasználása: a társaság a céljainak megfelelően használta fel maradéktalanul a kapott összegeket.
5.  Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Induló tőke (2000. 03. 10.)

3 000 e Ft

Tárgyévi adózott eredmény

8 858 e Ft

Tárgyi eszközvásárlás

11 024 e Ft

6. A társaság egyéb központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, egyéb helyi önkormányzattól, önkormányzati társulástól és mindezek szerveitől támogatást nem kapott.
7. Közhasznú tevékenység rövid értékelése:
A társaság közhasznú tevékenysége: 56. 29’08 TEÁOR számú Egyéb vendéglátás. A társaság a közhasznú tevékenységét az elvárt színvonalon látta el.

2100 Gödöllő,
Petőfi tér 13.
BORKERESKEDÉS H-P: 10-18, Szo: 10-12
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HIRDETMÉNY – A 2022.
évi népszámlálás számlálóbiztosainak toborzásáról
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal
A KIVÁLASZTÁSNÁL
FONTOSABB TUDNIVALÓK
ELŐNYT JELENT:
számlálóbiztosok jelentkezését
AZ
ALÁBBIAK:
• legalább középfokú végzettség,
várja a 2022 októberben
• magabiztos számítógépes ismeret,
A számlálóbiztos feladata:
és novemberben tartandó
• körzet bejárása, a körzethez tartozó cí- • megfelelő tájékozódási, térképkezeléországos népszámláláshoz.
si képesség,
mek felkeresése,

A

népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok látják
el a 2022. október 17. – 2022. november 20. közötti időszakban.
Jelentkezni e-mailben lehet a
grznar.edit@godollo.hu vagy a lorincz.
marianna@godollo.hu e-mail-címen a
személyes adatok és elérhetőségek megadásával.

• adatfelvétel, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval (ahol nem
töltötték ki a kérdőívet interneten),
• a címek pontosítása, esetleges új címek
felvétele,
• folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.
Előreláthatólag 100–140 címen kell kérdőívet kitöltenie, tableten keresztül, amit a
KSH biztosít az adatfelvétel idejére.

• Gödöllő területén helyismeret.

A SZERZŐDÉSKÖTÉS FELTÉTELE:
• a jelentkező kiválasztása,
• az e-learning formában megvalósuló
képzés sikeres teljesítése.
A számlálóbiztosok a KSH által biztosított,
védett elektronikai eszközzel (tablet) végzik
az adatgyűjtést. Az eszközök már a feladatellátást kiszolgáló szoftverekkel telepítve kerülnek a számlálóbiztosokhoz. Kizárólag a
A feladat teljesítésének időkerete: rendszer kérdőívmodulja fut a felhasználó
eszközén, minden más modul elérhetetlen.
2022. október 17. – november 20.
A díjazás mértéke a számlálóbiztos által a teA számlálóbiztosok felkészítését
repen végzett adatgyűjtés alapján lakáson- KÖVETELMÉNYEK A
e-learning-rendszerben a KSH valósítja
ként és személyenként külön jogszabályban SZÁMLÁLÓBIZTOSSÁ VÁLÁSHOZ: meg.
(362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. szá- • nagykorú, cselekvőképes személy,
A képzésben való részvétel után a vizsmú melléklet) meghatározottak szerint válto- • saját eszköz megléte interneteléréssel ga teljesítése előfeltétele az éles terepmunzik: várhatóan kb. bruttó 170.000.- Ft
a felkészüléshez (pl.: okos telefon, PC) kának. Az oktatási rendszer 2022. szept– 230.000.- Ft/számlálóbiztos
ember 15-től érhető el.
• e-mail-cím, telefonszám.
A számlálóbiztosokkal a felTovábbi információ a 06/70adat ellátására megbízási szer886-8706 telefonszámon vagy a
ződést köt a Gödöllői Polgárgrznar.edit@godollo.hu e-mail
mesteri Hivatal. Számlálóbiztos
címen kérhető.
csak nagykorú, cselekvőképes
dr. Kiss Árpád jegyző
személy lehet.
helyi népszámlálási felelős

DÍJAZÁS:

ÁLLÁS
  A Gödöllői Damjanich János Általános Iskola gondnok-karbantartót keres részmunkaidőben, heti
20 órában.
Szívesen fogadunk nyugdíjas, műszaki, legalább középiskolai végzettséggel rendelkező kollégát is.
Jelentkezéseket a titkarsag@
godollo-damjanich.hu e-mail címre
kérjük küldeni.
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Cukrászmestereink
ajánlják Önnek!
Az Ország TOrTájA 2022
Magyarország TorTája: Huncut Szilva Herceg
Magyarország CukorMenTes TorTája: nagyi kedvence
További részleTek: cukraszda.solier.hu

Huncut
Szilva
Herceg

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

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

SOlier caFe - cukrászda, kávéház & catering
2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.
TorTarendelés: +36-20-396-55-12 • Menü Megrendelés: +36-20-350-40-11
www.solier.hu • ebéd Menü: https://etterem.solier.hu/hu/heti-menu-2

Gépi földmunka
tereprendezés
www.gepifoldmunka-tereprendezes.hu
• Gépi földmunka
• tereprendezés
• telektisztítás
• tuskózás
• alap ásás
• placcolás
• tükör készítés

EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD
NÉHÁNY SZÓ
A GERINCFERDÜLÉSRŐL
  Nemsokára új tanév kezdődik,
gyermekeink a nap nagy részét az
iskolapadban ülve fogják tölteni.
Ezért fontos, hogy kicsit felidézzük,
amit a gerincferdülésről tudni lehet.
A gerincferdülés az egyik leggyakoribb gyermekkori gerincbetegség. Időben való felismerése nagyon lényeges, ezért a rendszeres
szűrések, gyerekorvosi, iskolaorvosi vizsgálatok, szükség esetén
ortopédiai szakvizsgálatok rendkívül fontosak.
A gerincferdülés egy háromdimenziós rendellenesség, amely a
gerinc oldalra fordulásával és csavarodásával jön létre.
A gerincferdülésnek két fajtáját
különböztetjük meg.
• Funkcionális scoliosis esetén a csigolyákban nincs csontos
elváltozás. Az esetek nagy többségében ez egy tartási rendellenesség. Általában lábhossz különbség, gyors növekedés, gyenge
izomzat vagy, rendszeres egyoldali terhelés okozhatja. A kezeletlen
funkcionális scoliosis átalakulhat
strukturálissá.
• Strukturális scoliosisnál a csigolyatesteken csontos elváltozás
látható. Nemcsak oldalirányú elhajlással jár, hanem a csigolyák
elfordulnak, a mellkas deformálódik, bordapúp alakul ki. A mellkas
deformitás hatással van a légzésre
és a keringésre is. A scoliosis a növekedés leállásáig romlik általában.

hirdetés

telefon: 06 20 261 7666
ingyenes
árajánlat

Nagyobb görbület esetén azonban
felnőtt korban is évi 1 Cobb fokot
romolhat. Az esetek 90%-ban a kialakulás oka ismeretlen, lányoknál
gyakrabban alakul ki.
A GERINCFERDÜLÉS FAJTÁIT
ÉLETKORI BESOROLÁS ALAPJÁN IS KATEGORIZÁLJÁK
• Csecsemőkori gerincferdülés –
születéstől 3 éves korig
• Fiatalkori gerincferdülés – 4 és
9 éves kor között
• Serdülőkori gerincferdülés – 10
és 18 éves kor között
Gerincferdülés kezelésérére állapotfelmérő diagnosztikai és orvosi vizsgálat után gyógytorna terápia javasolt.
EGYIK ILYEN SPECIÁLIS
TORNA A SCHROTH MÓDSZER
• A kezelés elsődleges célja hogy
megállítsa a görbület romlását,
megéreztesse a rossz tartást,
megtanítsa a korrigált helyzet
fenntartást, így a páciens egyedül is meg tudja találni a neki
legmegfelelőbb helyes tartást.
• A Schroth terápiát általában 8
éves kortól lehet elkezdeni, de
a torna bizonyos elemeit kisebb
gyerekek is elsajátíthatják.
• A módszer alkalmazható más
gerinc betegségeknél is, ahol
a görbületek megváltoznak
(pl.: Scheuermann, lapos hát,
Bechterew kór).
SZ.A.
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Hirdetésfelvétel,
lapinformáció
E-mail: godollomedia@gmail.com
Web: www.szolgalat.com

06-20-5255-366

Tel.:
Cím: Gödöllő, Szabadság tér 7.

(Irodaépület az önkormányzat parkolójában)

NYITVATARTÁS:

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

LAPZÁRTA:

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

INGATLAN
•  Eladó Gödöllőn 1100 nm-es telken egy 108 nm-es összkomfortos, 2 szoba+ nappalis családi ház.
Kandallós, vegyestüzelésű kazánnal is kiépítve +50 nm-es szuterénes garázzsal, 100 nm-es beépíthető tetőtérrel. Iár: 89,9 M Ft. Érd:
06-30-210-0028
•  Eladó Gödöllőn a Kökény utcában egy nappali + 2 fürdőszobás, 2 hálószobás, teraszos
téglából épült, szigetelt családi ház gyönyörű panorámás
környezetben 69 M Ft–ért. Érd.:
0620-919-4870
•  Eladó Gödöllőn a Királytelep és
a Kertváros szomszédságában egy
nappali + 2 szobás téglából épült
2 fürdőszobás iker családi ház 400
nm-es telekrésszel. Iár: 49,9 M Ft.
Ugyanott eladó 2 szintes fitneszterem, mely átalakítható lakássá,
ehhez hozzáépítve egy kétállásos 60 nm-es garázs. 700 nm-es

IMPRESSZUM
Kiadó: Magyar
Önkormányzatiság
Fejlesztéséért Alapítvány

telekrésszel. Iár 65 M Ft. Egyben bás bútorozatlan, konvektoros •  Gödöllői családi ház kertjének
és külön-külön is eladó. Érd.: 06- öröklakás. 110 e Ft + 2 havi kau- folyamatos karbantartásához heti
két alkalommal hat órára hozzá20-919-4870
ció. Érd.: 0620-919-4870
értő férfit keresek. Érdeklődni a
•  Eladó Gödöllőn a kastély von- •  Kiadó Gödöllőn egy 60 nm-es,
06-30-9397091 számon.
záskörzetében egy nappali + 3 téglaépítésű, 2 szobás, földszinti,
szobás összkomfortos, 2 fürdő- nagy erkélyes, felújított Szabad- •  Nyugdíjas, megbízható asszony
szobás, felújítandó sorházi lakás ka utcai öröklakás bútorozottan. vagyok, 4-5 órában vállalok takagarázzsal, kertkapcsolatos teras�- 130 e Ft + 2 havi kaució. Érd.: 06- rítást nagy gyakorlattal. 06-70354-4875
szal, egy 30 nm-es szuterénnel, 20-919-4870
500 nm-es telekrésszel. 73 M Ft.
Gyászközlemény
Érd.: 06-20-919-4870

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

•  Eladó Gödöllőn, a Királytelepen
egy téglaépítésű, 140 nm alapte- •  10nm-es üzlethelyiség kiadó Görületű, földszinti 4 szoba összkom- döllő központjában. Érdeklődni:
fortos, teraszkapcsolattal épült +36309509396
családi ház 70 M Ft irányárért és
az 1000 nm telken teljes közmű,
ÁLLÁS
ásott kút, gyümölcsfák, örökzöldek, garázs, melléképület, pince. •  Munkaidő pótlékkal műa ny a g f e l d o l g o z ó g ö d ö l Érd.: 06-20-919-4870
•  Eladó Aszódon egy 60 nm-es 2. lői kft. felvesz BETANÍTOT T
em, 3 szobás, panorámás tégla- MUNK ÁSOK AT, SZERSZÁM építésű teljesen felújított örök- K É SZÍ TŐT, FO RGÁC SO LÓT,
lakás kis erkéllyel 39,9 M Ft irány- KARBANTARTÓT és FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugárért. Érd.: 06-20-919-4870
díjasokat is szívesen foga•  Eladó Gödöllőn a Belvárosban dunk. Érd: 06 -20 -9423-112,
egy 95 nm-es, 3 szobás, felújíuzemvezeto@plastexpress.hu
tott családi ház melléképülettel,
www.plastexpress.hu
nyári konyhával rendezett kerttel, 3 kocsibeállási lehetőséggel •  Gödöllői cukrászdába mosoga720 nm-en. 66 M Ft iár. Érd.: 06- tó, takarító munkakörbe, munkatársat keresünk! Érdeklődni lehet:
20-919-4870
+36203220372

Mély fájdalommal tudatjuk,
mindazokkal, akik ismerték,
szerették és tisztelték Őt, hogy
Vértes Istvánné szül. Thuróczy
Anna 2022. augusztus 18-án,
életének 71. évében elhunyt.
2022. szeptember 5-én 15 órakor veszünk végső búcsút tőle
a dányi katolikus temetőben.
Tisztelettel kérjük a megemlékezőket, egyetlen szál virággal
búcsúzzanak Tőle.
A gyászoló család

SZOLGÁLTATÁS

•  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal,
tolmácsokkal! Kedvezményes,
áfamentes díjak. I.L.I. Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.:
06-20-556-2653, 06-20-543-1775,
e-mail:
info@ili.hu, ili.godollo@
•  Szadán a Szűcs Fogadója étteALBÉRLET KIADÓ
gmail.com
rembe keresünk SZAKÁCS, FEL•  G ödöllő központjában 1 szo- SZOLGÁLÓ - PULTOS, KONYHAI •  Language Cert akkreditált, nemzetbás, felújított lakás kiadó, nem do- KISEGÍTŐ - MOSOGATÓ kollégá- közileg elismert, egynyelvű nyelvhányzó, állattal nem rendelkező kat felvételre. Érd: 06-20-9430- vizsga Gödöllőn az I.L.I. Nyelviskoláközépkorú pár vagy egyedülálló 746
ban! Ugyanitt egyéni és kiscsoportos
részére. 06-20-248-0001
•  Munkatársat keresünk angol nyelvtanfolyamok kedvezményes
•  Gödöllő Babati u. 2 szám alatt nyelvű összetett adatfeldolgo- díjon. Érdeklődni: I.L.I. Kft., 20/543szuterén kiadó: 48 nm, amerikai zó irodai munkára. A fényképes 1775, 20/556-2653, info@ili.hu
konyhás, berendezett, fürdő, WC,
önéletrajzokat az info@adjuvo- •  KERTGONDOZÁS. Bízza most
előszoba. Fiatal pár jelentkezését
online.com e-mail címre várjuk. rám! Fakivágás, sövényvágás, bovárjuk. Tel: 06-20-566-9767.
Főbb feladatok: kapcsolattartás zótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Fü•  Kiadó Gödöllőn a Szabadka ut- a szállítókkal és a vevőkkel, tanú- vesítés, gyepfelújítás, vegyszeres
cában 1.em. téglaépítésű 2 szo- sítványok feldolgozása, adatbázis gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyepkezelés. Középfokú angol nyelv- szellőztetés. Metszés. Ágak, levelek
tudás, outlook és excel ismeret elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás.
elengedhetetlen, felsőfokú vég- Kerttakarítás. Kerítésfestés. Gépi
zettség előny. 6-8 órás munkaidő, permetezés. Kerti tavak tisztítása.
Talajfúrás. 06-30-747-6090
bér megegyezés szerint.

GÖDÖLLŐI
SZOLGÁLAT

www.szolgalat.com
Lokálpatrióta lap
Alapítva: 1992

Társadalmi mb. felelős szerkesztő: L. Péterfi Csaba
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság út 6. • Postacím: 2101 Gödöllő, Pf. 385
Web: www.szolgalat.com • E-mail: info@szolgalat.com
Tel.: 06-20-5255-366
Nyomdai előállítás: EDS Zrínyi Zrt., 2600 Vác, Nádas utca 8.
Felelős vezető: Vágó Attila
A nyomdai előállítás ideje: a megjelenés előtti nap.
Megrendelési szám: 132022 • ISSN 1218-2087

HIRDETÉS Ӏ 29

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. augusztus 24.
•  KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada. Elérhetőségek: 0630-592-1856, zacsekne.
danuta@gmail.com

szolgáltatótól! Legyen akár nulla
forintos villanyszámlája! Sokéves
szakmai tapasztalat, pályázat írás,
szaktanácsadás! Regisztrált kivitelezői csapat! +3620-297-3510

•  TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítása, tetőszerkezeti munkák, ácsmunka, zsindelyezés, bádogos
munka, ereszcsatorna, Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, madárdeszkák festése,
palajavítások, kúpcserép lekenése, leszögelése. Bármilyen kisebb
•  SZÁMÍTÓGÉPES problémája van?
javításokat is vállalok. NyugdíjaHívjon bizalommal, házhoz mesoknak 10% kedvezmény! 06-30gyek. Számítógép szerelés, rend526-8532, 06-70-362-7324
szer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: •  FUVAROZÁST, lomtalanítást, teljes lakás kiürítését vállalom a pin06-30-333-9201
cétől a padlásig, éjjel-nappal, hét•  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás
végén is. Továbbá telektisztítást,
nélkül. Ázások csőtörések megfakivágást, bozótirtást, kisebb
szüntetése. Vécék tartályok csa- épületek bontását, zsákos, ömpok szifonok cseréje. Csatorna lesztett sitt szállítását, építőanyakamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20- gok fuvarozását. Számlaképes va491-5089
gyok. 06-30-232-1060
•   REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár •  ÁCS-TETŐFEDŐ-BÁDOGOS Új te2 órán belül! Új redőny azonnal meg- tők készítése, régiek javítása, tetőrendelhető! Péter úr, 06-20-3685-888 szerkezeti munkák, ereszcsatorna,

•  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, régi fűtési
rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK,
KONVEKTOROK karbantartása felújítása, javítása. Tel: 06-20-9527289, 06-28-476-229

•  NAPELEMES rendszerek uniós tá- ereszdeszkák festése, kúpcserép
mogatással! Ne függjön az áram- lekenése, javítása, zsindely, pala

fakivágást, gallyazást
vállalunk alpintechnikával
akár elszállítással is.

vízszerelés

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

javítása, Lindab lemezelés. Egyéb
kőműves munkákat is vállalunk
(szigetelés, burkolás, stb.) Nyugdíjasoknak kedvezmény! 06-70222-1974

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás

06-70-502-5620

•  Szobafestés mázolás tapétázás. kisebb konyhabútorok készítése.
Kültéri, beltéri festéseket, keríté- Függönykarnisok felrakása. Péter
sek és széldeszkák mázolását vál- 06-20-266-0104
lalom! Hívjon bizalommal! Tel: 06•  R ÉGI UTCAI KERÍTÉSEK felújí70-576-8926
tása! A lábazat rendbetétele, a
•   TAKARÍTÁS, RENDRAKÁS. Vál- kapuk beállítása, szükség eselalunk általános nagytakarítást tén cseréje. Új gondozásmentes
és ablaktisztítást. Pincék, padlá- fém kerítés elemek felszerelésok, mindenféle tároló helyisé- se Magyarország egyik LEGOLgek rendbetételét is elvégezzük CSÓBB gyártójától. Az ügyinÖn helyett. Péter és Csilla 06-20- tézésben tudunk segíteni. Tel:
266-0104
06-20-9463-409
•  Belső építőipari munkák! Nyílászárók cseréje, csempézés, járólapozás, laminált parketta lerakása,
gipszkartonozás, válaszfalak felhúzása, padlás, szuterén szigetelése, bútorok összeszerelése és

•  KERÍTÉSEK készítése és SZERELÉSE! Drót, fa, fém kerítések készítése. Kész kerítésrendszerek felállítása. Kerítés lécek cseréje. Régi
kerítések BONTÁSÁT VÁLLALJUK.
Tel: 06-20-9463-409

VízVezetékszerelés
duguláselhárítás
gödöllőn!

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

fűkaszálás

rövid határidővel!

Hívjon mosT!
Tel.: 06-30-218-7023

fürdőszobák
felújítása, átalakítása

Sebők Richárd
egyéni vállalkozó

Kisebb munKáKat is vállaloK!

06-30-353-99-03
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OKTATÁS

tós kapcsolat reményében lehetőleg Gödöllő és környékéről. Ha
•  ANGOL és SPANYOL nyelvoktaszereted a kultúrát, kertészkedést,
tást vállal FILMSZINKRON, könyvutazást, kirándulást, hívjál: 06-20fordítás, vizsgaelőkészítés és kor922-4400
repetálás területén jártas FIATAL,
tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70ADÁS-VÉTEL
559-3918
•  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat,
vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi
pénzeket, könyveket, bizsukat és
ékszereket, borostyánt, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT.
Legmagasabb áron vásárolunk
TÁRSKERESŐ
első vevőként! Tel: 70/942-0806,
•  Fiatalos, 70 éves, özvegy, ápo- 70/603-7642
lónő. Keresem a párom egy be- •  Alma-, körte-, szilvafélék, vacsületes, vallásos, 67-72 év körüli lamint szőlő fajták rendelhetők.
özvegy férfi személyében. Egye- Szállítás érési időtől függően. Eldül él, de ugyanakkor szeretet- tartható zöldség- és gyümölcsfében, és békességben a gyerme- leségek a tőlünk megszokott szokeivel is. Kézzel írott fényképes lid árakon. UNIBOND BT. Gödöllő,
önéletrajzot és telefonszámot ké- Kőrösi Cs.S. u. 33. Tel: 06-28-432rek. Jelige: őszinteség. Gödöllő 1. 941, 06-30-406-5898
sz. Posta. Pf: 33.
•  Helyszűke miatt kiárusítom a már
•  Angol, kémia és fizika oktatást
vállal egyetemet végzett, gimnáziumi tanár házaspár. Angolból középfokú és felsőfokú nyelvvizsgára, kémiából és fizikából
emelt szintű érettségire felkészítést is. Tel: 06-70-2468-303, 0628-748-467

•  Egyedülálló 58 éves technikus nem használt gépeimet, berendeférfi keresi hozzáillő párját tar- zéseimet, anyagkészletemet. Az

Kor-Mon nyílászáró Kft.

Minőséget kínálunk!

realtherm műanyaG nyílászáróK és BOrOvi
Fenyő nyílászáróK Gyártása és Beépítése!

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

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

• Íves, alakos
szerkezetek
• Bejárati ajtók

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

• Kiegészítők: párkány,
takaróléc, redőny,
szúnyogháló

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

KérJen helyszíni Felmérést, szaKtanácsadást – Bemutató termünk: Gödöllő, Kossuth l. u. 26.
nyitva: h-p: 8.30-16.30, szo: 9-12 • ElérhEtőségEink: 06-30-280-93-75, 06-30-398-48-15, 06-28-423-739,
ÚJ cím!! kormonnyilaszaro@gmail.com • www.kormon.hu • www.realtherm.hu
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eszközökről bővebb felvilágosítást
adok a 06-30-406-5898 telefonszámon. Helyszín: Gödöllő, Kőrösi Csoma S. 33. UNIBOND telephelyén. Horváth Gábor

akasztós, polcos szekrénysor na- neműtartós kanapé ingyen elvigyon jó anyagból és állapotban, hető. 06-20-412-1077
kb 4,5 m hosszú, nagyon olcsón.
Egész nap megtekinthető, Attila
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
u. 5. Tel: 06-30-581-3827
•  Gödöllőn eladó egy csináltatott, •  Két személyre ágyazható, ágy- •  AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés, szaktanácsadás. MicímüNk: Gödöllő, MátyáS király utca 83.
nőségi akkuk, új akciók. Gödöllő,
Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30-536-4300, 28/611-728
www.akkugodollo.hu

Új helyre költöztüNk!

tuliPán bÚtorHáz

Minden aMi otthonába kell,
bútorok azonnal, vagy Méretre készítve

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

www.tulipanbutor.hu
Szeretettel várunk Új üzletünkbe!

BŐRGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS
„Az egészséges bőrért”

Minőségi, stílusos beltéri és kültéri lámpák széles
választéka. Várjuk szeretettel és szakértelemmel!
IskolakezdésI 10% akcIó a nálunk kIállított
íróasztalI lámpákra a hIrdetés felmutatójának.

www.julialampa.hu • facebook.com/julialampabolt
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vagy telefonon: 06-30/881-8998 (hétköznap 8-20 óráig)

kedvező árAk!

Gödöllő Átrium ÜzlethÁz,
Gábor Áron utca 2-10. 1. emelet.
REndElés: hétfő

www.szeverborgyogyasz.hu

•  Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Repce, Akác-, Hárs-, Akác-hárs-,
Napraforgóméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 06-28/417-913

Kistarcsa, Szabadság út 36.
Tel.: 06-28/200-177

bejelentkezés online:

bőrgyógyász, nemibetegségek
szakorvosa és kozmetológus

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

Lámpastúdió

M
• cserepes lemez fedés
• széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
• tetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréje

Dr. Széver
Krisztina
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Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

+36-30/919-4694

2100 GÖDÖLLŐ,
Petőfi tér 13.

BORKERESKEDÉS

H-P: 10-18,
Szo: 10-12

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

hűtés-Fűtés

hívjon most!

Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk,
több típusra és árkategóriában.

Ingyenes felmérés

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

