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GÖDÖLLŐN MÁR RÉGÓTA NAGYON FONTOS SZEMPONT AZ

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Napjaink központi kérdése az energia
hatékonyság. Egyre több településről ér
keznek hírek intézménybezárásokról, mivel
az önkormányzatoknak megoldhatatlan
feladatot jelent a rezsi kifizetése. Gödöllőn
már több mint egy évtizede irányadó a
takarékosság, ami most életmentő lehet.

A

város előrelátását olyan projektek példázzák,
mint a Zöld Óvodáé, vagy a Hajós iskola tornacsarnokának felújítása, aminek eredményeként
egy tizedére csökkent a világítási költség, vagy éppen
a közvilágítás korszerűsítése. Korábban úgy tűnt, a
távhőt nem érinti a drágulás, ám a legújabb hírek szerint itt is számítani lehet áremelkedésre.		
(folytatás a 4. oldalon)

TELJESEN
ÚJ ŐSZI-TÉLI

felnőtt- és gyermekruha
választékkal várunk
szeptemberben is!

MITU EXTRA GÖDÖLLŐ
PETŐfI TÉR 14.
Nyitva: H-P: 8-17, Szo: 8-12

www.facebook.com/mituuzletek
ww.mitu.hu
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Képviselő-testületi DÖNTÉSEK
VÁROSHÁZA-BERUHÁZÁS: HÁBORÚS INFLÁCIÓ, MUNKAERŐHIÁNY
Gödöllő város képviselő-testülete kilenc
igen, négy nem szavazattal egy tartózkodás
mellett döntött arról, hogy a városháza
átépítésre a 2023. évi költségvetési előirányzat
terhére 331.822.010 Ft többletfedezetet
biztosít. A költségek emelkedését részben a
többlet műszaki tartalom (vendéglátóipari
egység és ügyfélszolgálati tér), másrészt a
magas háborús infláció és a munkaerőpiac
változása, a munkaerőhiány indokolja.

A

képviselő-testület a
múlt évben a városháza
épületében emeltszintű
szerkezetkész állapotban kialakításra kerülő vendéglátó egység bérbeadására nyílt pályázatot írt ki. A beadott pályázatok
azonban nem feleltek meg a kiírásnak. Mivel a tapasztalatok
szerint a jelenlegi bizonytalan
geopolitikai és gazdasági helyzetben ez a jelentős beruházási
igény távol tarthatja a jelentkezőket, ezért a testület úgy döntött, hogy – a hazai gyakorlatra jellemzően – a kulcsrakész
bérleményt hirdeti meg újra. A
helyiség egyébként jelenleg is
a város tulajdona.
A városháza alsó szintjén lévő
K&H Bankfiók megvásárlásáról
2021-ben született meg a dön-

tés, ezt követően készültek el
a tervek, amelyek szerint az
ügyféltér részévé válnak majd a K&H
lésekor 90 százalébank helyiségei.
kos előleget kell
A most elfogafizetni. Az árak
A város
dott többletfeháromszorosádezet biztosítja
ra
nőttek ahhoz
nem csak
a vállalkozónak
képest, amikátyúzásból
a két új épületkor a vállalkozó
áll
rész kialakításáaz ajánlatot tette,
hoz szükséges többehhez képest csak 20
letköltségeket, valamint
százalékkal magasabb fefedezetet nyújt a háborús inf- dezetet biztosít a város a
láció miatti költségnövekmé- költségnövekményekre (a
nyekre is.
fennmaradó összeget peDr. Kiss Árpád jegyző en- dig a két új helyiség kialanek kapcsán elmondta, a ko- kítására). Kijelentette, a
rábbi díjak két- háromszorosá- többlet biztosítása nem
ért sincs munkaerő, ráadásul ütközik jogszabályba, a
megváltozott az anyagbeszer- közbeszerzés szempontzés rendszere is: a megrende- jából is vállalható tétel.

A lakosság
szolgálatában
A városháza a lakosságot fogja szolgálni, számos szolgáltatásnak fog
helyet adni – ahogy azt
Pelyhe József is (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
leszögezte, ráadásul a Fidesz-KDNP is választási
kampányában arról beszélt, egy helyre kell vinni
az önkormányzati felada-

tok ellátását. Ennek tükrében
igencsak megdöbbentő volt,
amikor Kolozs Csaba (FideszKDNP) bocsánatkérésre szólította fel a városvezetést, amiért ennyit költ a városházára,
az utak kátyúzására meg nem
– ráadásul folyton a kormányzati elvonásokra és a rezsidíjak
emelkedésére hivatkozik.
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tó 6 milliárd 652
millió forintba került a becsült nettó
4 milliárd 355 millió helyett, a Török
Ignác Gimnázium
felújítása az eredeti elképzelésekhez
képest csökkentett
műszaki tartalommal valósul meg, a
bíróság épületének
felújítása hat éve
húzódik, az uszoda pedig lényegében háromszorosába került az eredeti
2,5-3 milliárdhoz
Egyben kitért arra is, nem képest. (Pedig ez utóbbi ketGémesi György polgármester erre reagálva leszögezte: csak a városháza átépítése költ- tőt nem érintette a háborús
Nem a gödöllői városvezetés ségei növekednek: A Magyar infláció – a szerk.)
a felelős az ország politikai és Agrár- és Élettudományi EgyeA polgármester kijelentetgazdasági helyzetéért, de még tem épületeinek energetikai te, a jelenlegi gazdasácsak nem is része annak a po- korszerűsítése netlitikai erőtérnek. A jelenlegi gazdasági helyzetre utalva kijelentette:
„Nem pártpolitikát kell
folytatni, hanem a városért
kell dolgozni, és mi azt tes�szük, hogy a város élhető és
működőképes legyen… Háború van a világban, elképesztő gazdasági folyamatok
vannak, mi pedig békésen próbálunk egy környezetet életben
tartani, előre vinni az adott lehetőségekkel.”

gi helyzetben, amikor csőstül
jönnek a problémák, a politikai alapú támadások helyett
inkább javaslatokat várna a Fidesz-KDNP képviselőitől arra,
hogyan tud a város energiát
megtakarítani. Összefogásra
lenne szükség akkor is, ha sok
mindenben nem értenek egyet.
Kolozs Csaba szavait nem
hagyta szó nélkül Bárdy Péter
alpolgármester sem. Kijelentette: „Nem csak kátyúzni kell!
Mi óvodát építünk, bölcsődét
építünk, közvilágításara költünk, közigazgatást fejlesztünk, smart city beruházásokat csinálunk, az ország egyik
legjobb térinformatikai rendszere a miénk, kerékpárutat
építünk. A város nem csak kátyúzásból áll!” Egyben leszögezte: Ha a városna k nem
kellene jövőre
csaknem 900
millió forint
szolidaritási
adót fizetnie,
és esetleg az
állami támogatás is nőtt
volna, akkor
jobb lenne a
helyzet, több
mindenre
jutna.
KJ

Az ülésről bővebben a www.szolgalat.comon és Facebook-oldalunkon, valamint a
GodolloNetTV Facebook-oldalán.
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ENERGIATAKARÉKOSSÁG

(folytatás a címlapról)

G

ödöllőn már a fejlesztések és a felújítások során
az energiahatékonysági
szempontok évek óta kiemelt
helyet foglalnak el. Bár nem
mindegyik tartozik a látványos fejlesztések közé, jelentős szerepük van abban, hogy
Gödöllő önkormányzata biztosítani tudja a városi szolgáltatásokat.

Például kevesen tudják,
hogy az Egyesített Szociális
Intézmény Ady sétányon lévő
és a Fiume utcai épületében
is kondenzációs kazánokat
szereltek be és napkollektorok segítik a melegvíz-ellátást már 2016 óta.

Jelentős munka volt az Erkel
iskola épületének korszerűsítése, itt 2011-ben és 2014-ben történt meg a homlokzat szigetelése és a nyílászárók cseréje.
A városi iskolákban és óvodákban még 2014-ben megtörtént a világítás energiahatékony
korszerűsítése. Az iskolák felújítása akkor is szempont volt,
miután állami kézbe kerültek,
hiszen falaik között a gödöllői
gyerekek tanulnak. Ennek figyelembevételével pályázott a város és újult meg
a Petőfi Sándor Általános
Iskola, ahol az
épület szigetelésére és a nyílászárók cseréjére került sor
2017-ben.
Szintén ebben az
esztendőben került
sor a Művészetek
Háza felújításának
II. ütemére. Az első
ütemben 2010-ben
a földszinten történtek meg a szigetelé-

ÚTFELÚJÍTÁSOK
   Városunk több pontján is dolgoztak
az utak felújításán az elmúlt hetekben.
Van, ahol még jelenleg is zajlik a munka.
A Gerle utca Lázár Vilmos utca és Perczel Mór utca közötti szakasza új martaszfaltos burkolatot kapott, amivel egy
régi probléma oldódott meg, Itt – mivel
az út nem az önkormányzat kezelésében van – a Magyar Közút Zrt.-vel közösen végezték el a javítást.
Új aszfalt került a Tessedik Sámuel
utca – Repülőtéri út kereszteződésébe
is.
A Haraszti úton is folyik a munka, itt
csapadékvíz-elvezető árok készül, s ezt
követően kerül majd sor több mint 800
négyzetméteren burkolatcserére. (j.)

sek és a nyílászárócserék, a II.
ütemben az épület felső szintje újult meg. Az önkormányzat eredményes pályázatának
köszönhetően a MUZA energia-ellátását hamarosan napelemek is
segítik.
Több ütemben
történt meg a Mesék
Háza óvoda korszerűsítése is, épp úgy,
mint a Kastélykert
óvoda épületéé. Ez
utóbbin még 201213-ban történt meg
a homlokzati szigetelés, jelenleg pedig
folyamatban van egy

a teljes felújításra vonatkozó
pályázat.
Szintén várat még magára
az önkormányzatnak a városi
piac épületének és a Tormay
Károly II. sz. rendelőjének
energetikai felújítására beadott pályázata.
A jelenleg zajló fejlesztések
között, mint a palotakerti óvoda épületeinek korszerűsítése,

az új bölcsőde építése – ami hamarosan megkezdődik – szintén
szempont volt a korszerű, energia- és klímabarát technológiák
alkalmazása.
KJ
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KERÉKPÁRÚT a kastélytól
az ipari parkig

A

Megkezdődött az új, a
belvárost az ipari parkkal
összekötő kerékpárút építése.
Az önkormányzat sikeres pá
lyázatának eredményeként
ismét egy olyan fejlesztés fog
megvalósulni, ami a lakos
sági igényekhez igazodik.

415 milliós projekt célja a városközpont és a Gödöllői Üzleti Park
kerékpáros összeköttetése. Az üzleti parkban több, mint 20 cég működik.
Jelenleg az alkalmazottak, ott dolgozók
száma közel 300 fő, azonban két nagy koreai cég is fejlesztést hajt végre a területen, és beruházásaik megvalósítása után
további 100-200 fő fog dolgozni az üzleti park területén. A több száz fős munkavállalóval rendelkező üzleti park, mint a
tervezett nyomvonal végcélja mellett számos foglalkoztató és intézmény található a
nyomvonalon. A legjelentősebb intézmény
a Váci Szakképzési Centrum Madách Imre
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, ahol több, mint 1000 tanuló járhat
egyszerre. A nyomvonal közvetlen közelében működik jelenleg a Gödöllői Waldorf
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola, valamint a Mandulafa Óvoda, így
ezek is biztonságosan megközelíthetőek
lesznek kerékpárral.

A közbeszerzési eljárást követően a Strabag Építő Kft.-t. szeptember
5-én megkezdte a munkát, ami a tervek
szerint 2022.december 15-ig tart.
A VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 azonosítószámú „Gödöllő Város Fenntartható Közlekedésének fejlesztése III. ütem: A városközpontból a
Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezése”
elnevezésű projekt keretében az
elnyert támogatás 415 482 168 Ft.

ÚJRA INDULNAK
a PEDIBUSZ járatai
Az elmúlt tanévben nagy siker
rel indultak el és folyamatosan
bővültek a PEDIBUSZ járatai.

A

gyerekek gyalogos iskolába járását
az önkormányzat és a városi intézmények munkatársai mellett civilek is segítették. A 2022/23-as tanévben
a PEDIBUSZ-Gödöllő csapata 6 járat indítását tervezi. Ezek egy része már az előző tanévben is rendelkezésre állt, de - az
előzetes jelentkezéseket figyelembe véve vannak új útvonal-javaslatok is.
A tervezett járatok átnézeti térképeit és menetrendjeit a www.godollo.hu/
pedibusz/ oldalon böngészhetik át az érdeklődők. A szervezők, kísérők jelentkezését is várják.

Aki szülőként gyermekét
az idei tanévben valamely
PEDIBUSZ-járatra regisztrálni szeretné, vagy
felnőtt kísérőnek jelentkezne, annak erre egy
online jelentkezési lap
kitöltésével van lehetősége. Az űrlap elérhető GödölA PEDIBUSZ-utasok az új tanévben egy pontgyűjtőfüzetkét kapnak, amibe minden PEDIBUSZ-os
reggelen beragaszthatnak egy
pelikános matricát.
Érdemes minél többször PEDI
BUSZ-szal jönni, mert akinek betelik az albuma, azt menő ajándékokkal jutalmazzák! 

lő város Facebook-oldalán, de
a városi honlapról is letölthető és kinyomtatható, valamint
a Polgármesteri Hivatal Petőfi téri ügyfélszolgálati irodájából papír alapon is elvihető.
A tavalyi évben már PEDIBUSZszal járó gyerekek szüleit is kérik, hogy
az elektronikus űrlapon lehetőség szerint
ők is erősítsék meg, idén is szeretnének-e
részt venni.
Arról, hogy az adott járatok mely időponttól lesznek elérhetők, vagyis szeptember folyamán mikor indulnak be, arról (a
jelentkezések függvényében) a későbbiekben adnak majd tájékoztatást.

6 Ӏ KÖZÉLET 

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. szeptember 7.

A látszat ellenére ütemterv szerint halad a Török Ignác Gimnázium
ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA

ONLINE OKTATÁS?

Engedélyre várva...
Tény, a helyzet közel sem optimális, úgy néz
ki, hogy a gödöllői Török Ignác Gimnáziumban
a gyerekeknek munkától zajos termekben,
magukat egy kissé összehúzva kell tanulniuk.
Az iskola hiába kért, nem kapott engedélyt arra,
hogy legalább szeptember 30-ig átálljanak
online tanításra. Amint befutna a jóváha
gyás, azonnal tájékoztatják a családokat.

N

yár eleje óta folyik a 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 kezdték, hogy
a tanítás szeptember 5-én, hétfőn kezdődött egy rendhagyó
évnyitóval Gödöllő város főterén; a gyerekek szeptember

1-jén és 2-án osztálykirándulásra mentek.
A bűvös dátum azért a szeptember 30., mert az ütemterv
szerint addigra a belső munkálatok 90 százalékával végeznie kell a kivitelezőnek, azaz
az összes tanterem használható állapotban lesz; a nyílászárók a helyükön lesznek és
a villanyszerelést is befejezik.
Az ablakcserék során 4 tantermet kell majd nélkülözniük,
addig azonban komoly „logisztikára”
lesz szükség, hogy
melyik osztálynak
hol találnak helyet.
A 4 terem kiesése
körülbelül 130 diákot érint. (A Törökbe 730 diák jár és 70
dolgozója van.)
Ezzel párhuzamosan természetesen halad a tető
felújítása, a külső
hőszigetelés felrakása, majd ezt követően kerül sor a
tornacsarnokra. A
munkák befejezésének szerződés
szerinti befejezése
2022. november 30.,

a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának végső dátuma pedig december 30.
Fábián Bertalan igazgató
érdeklődésünkre azt mondta,
sajnos, valóban nem egyszerű
az építőipar helyzete, és ez itt
is meglátszik. A munkák kezdete óta folyamatosan érkeztek
az anyagok, de például nem az
új ablakok, hanem a szigetelőanyagokat tudták leszállítani.
Mikor mit tudtak hozni... Lámpatestekből is csak nagy nehezen lehetett beszerezni 184 darab egyformát.
A kivitelezők, a
szülők többsége és
a tanárok hiába értenek egyet abban,
hog y m i n i mu m
szeptember 30-ig
online oktatást kellene bevezetni, az
engedélyt nem kapták meg a Belügyminisztériumtól.
Ami sokakat érdekel, a tető. A
pala fehér azbesztet tartalmaz, de a
vizsgálatok szerint
nagyon kis men�nyiségben, a szakcég pedig precízen
betartja az előírásokat, azaz minden
egyes palát egyesé-

vel szednek le, miután speciális ragasztó anyaggal bevonták
és azonnal zsákokba rakják.
És ami a gyerekek biztonságát illeti, a menekülési útvonalak természetesen biztosítottak,
az éppen aktuális munkaterületeket pedig szigorúan elkerítik. Reggelente az első óráig
szellőztetni fogják az épületet,
utána becsukják az ablakokat
(ahol nem lesz nagyobb munkavégzés, ott bukóra ki lehet
nyitni az ablakokat). Ebédszünetben pedig megint szellőztetés lesz.
TA
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A TANÉV
LEGFONTOSABB
DÁTUMAI

ÜNNEPÉLYES
tanévnyitó a MATE-n
   Közel 4.000 új hallgatóval és kilenc új
ösztöndíj meghirdetésével kezdődött el a
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
második tanéve.
Az ünnepségen Lázár János építési és
beruházási miniszter, a Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetemért Alapítvány Kuratóriumának tagja kiemelte, hogy a most
felvételt nyert fiatalok rendkívül fontos,
számos fejlődési lehetőséget nyújtó pályát választottak, hiszen az agrár-szakemberekre világszerte növekvő kereslet
fog mutatkozni.
Az egyetem több mint száz vállalkozással működik együtt és kihelyezett innovációs műhelyeket is alapított annak érdekében, hogy a hallgatók a lehető legkorszerűbb
gyakorlati tudást sajátítsák el – Emelte ki
beszédében Dr. Gyuricza Csaba, a MATE
rektora. Kitért arra is, a digitalizációs fej-

lesztések és innovációk naprakész oktatása kulcskérdésnek számít, hiszen a MATE
hallgatóin is múlik, hogy világunk egy ökológiai katasztrófába vagy a technológiai paradicsomba tart-e.
Az intézmény vezetője elmondta, a MATE
számára még ebben a nehéz helyzetben is
rendkívül fontos a tehetséggondozás, épp
ezért folyamatos a sportélet fejlesztése, a
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány pedig hat új hallgatói ösztöndíjat és három új PhD-ösztöndíjat hirdet meg, már ebben a félévben.
A 2022/2023. tanév fontos, a komfortérzetet jelentősen javító fejlesztéseket is hoz,
a gödöllői Szent István Campuson ugyanis
mintegy 7 milliárd forintos pályázati támogatás révén kerül sor a nyílászárók cseréjére, valamint a fűtés teljes korszerűsítésére.

(MATE)

RENDŐRÖK az iskolásokért
   Szeptember 1-én Gödöllőn is becsengettek, így a közlekedés során megnövekedett
gyalogos, illetve gépjárműforgalomra lehet
számítani különösképpen az iskolák környékén. A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén a balesetek megelőzése céljából szeptember hónapban fokozott rendőri
jelenlétre, valamint a forgalom segítésre lehet számítani a reggeli órákban azoknak az
iskoláknak a környékén, ahol ezt a forgalmi
helyzet megkívánja.

  A legtöbb diák számára az egyik fő
kérdés szeptemberben: Hány nap van
hátra a következő szünetig? Nos, a
Magyar Közlönyben valamennyi fontos, a tanévvel kapcsolatos információt közzétették.
A megjelentek szerint a 2022/2023as tanév utolsó napja 2023. június
15., csütörtök. A tanítási napok száma 183 nap, a gimnáziumokban és
szakiskolákban egy kicsivel kevesebb,
180 nap lesz. A középiskola végzős
diákjai számára az utolsó tanítási nap
2023. május 4-én lesz, a két évfolyamos részszakmákra való felkészítést
folytató szakiskolákban pedig 2023.
május 31-én fejeződik be az oktatás.
Idén is lesz néhány ünnepnap, amikor nem lesz tanítás - érdemes ezeket
is észben tartani. 2022-ben november 1-je keddre esik – ez beletartozik
az őszi szünetbe –, az október utolsó
hétvégéje négynapos hosszú hétvége lesz, így ne feledkezzetek meg róla,
hogy az október 15., szombat munkanap. A húsvét 2023. április 9-10-re
esik, a pünkösd pedig május 28-29-re.
Az őszi érettségi szezon 2022. október 14-én, pénteken kezdődik, az
írásbeli vizsgák egészen október 27.
csütörtökig tartanak. Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgákat 2022.
november 10-14. között, a középszintű szóbeliket pedig 2022. november
21-25. között tartják.
A 2023-as tavaszi érettségik a magyar nyelv és irodalom írásbelivel kezdődnek 2023. május 5-én, és egészen 2023. május 26-ig tartanak. Az
emelt szintű szóbeli érettségik 2023.
június 7-14-ig tartanak, a középszintű szóbeli érettségi időpontja pedig
2023. június 19-30-ig tart majd.
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FELHÍVÁS!
Súlyos rongálás

Gödöllő Város Önkormányzata a lakosság segítségét kéri!
Az Állomás téren, a vasútállomással szemben lévő parkolóban augusztus utolsó napjaiban
ismeretlenek megrongálták az
egyik villanyoszlopot. A vizsgálatok során kiderült, az oszlop nem csak megdőlt, hanem
el is tört, így cserére szorul. Az
okozott kár megközelíti az egymillió forintot.
A feltételezések szerint az
oszlopnak gépkocsival mentek neki, aminek következtében megdőlt. A rongálás miatt
az önkormányzat feljelentést
tett.
Kérjük, hogy aki a balesetnek szemtanúja volt, vagy arról információval rendelkezik,
jelentkezzen a 28/529-169-es
telefonszámon!
(k.j.)

GÉPJÁRMŰADÓ
MOBILAPPON
Csaknem 1,5 millióan kapnak levelet elektronikus tárhelyükre a Nemzeti Adó- és
Vámhivataltól (NAV) a gépjárműadó második részletéről, illetve korábbi elmaradásukról. Az adó már a NAV
mobilappjában is befizethető,
vagy közvetlenül a levélben található linkről.
A második részletet szep
tember 15-ig kell befizetni. Ha
valaki átutalással fizet, a közlemény rovatba az adószámot
vagy az adóazonosító jelet kell
beírni, nem a rendszámot.
Júliusban elindult a NAV új
ügyintéző felülete, az Ügyfélportál (ÜPO) is. Itt belépés-

MEGJELENT!
   Lapunkkal együtt újra a postaládákba kerül a Gödöllői
Magazin következő száma. Ezúttal városunk természeti értékeinket mutatja be, olvashatnak az érdeklődők többek között az Alsóparkról, a megújult arborétumról és a
Hattyús-tóról.
Megtudhatják, miért
szeret világgá menni
Halász Levente és fia,
dr. Halász Levente, és
bepillantást nyerhetnek Halász Árpád állati paradicsomába.
Kiderül, melyek Gödöllő leghíresebb fái,
és az is, miről volt híres Pap Miska, akinek
ma forrás viseli a nevét.
A lap gasztronómiai
kalandra is hív: Skócia ízeivel ismerteti
meg az olvasókat.
Mindez persze csak ízelítő a Gödöllői Magazin legújabb
számából.
(j.)

VÁROSI NAPTÁR:
255 FOTÓ ÉRKEZETT

kor a felhasználó azonnal látja a nyilvántartott adatait és az
adószámlája nettó egyenlegét.
(NAV)

A hagyományokhoz híven,
idén is elkészül a Gödöllőn
közkedvelt városi naptára,
aminek lapjait ez alkalommal is a gödöllőiek fotói díszítik majd.
A pályázati felhívásra augusztus 31-ig lehetett
beküldeni képeket. A
határidőig több mint
250 fotó érkezett, amin
városunk épületeit,
köztereit, természeti
szépségeit és eseményeit örökítették meg a
fotósok. Ebből tizenhárom kerül majd a kalendárium lapjaira. A
beküldött fotók kiváló

képet adnak Gödöllő szépségeiről és értékeiről.
A városi naptár az év végén valamennyi gödöllői
háztartásba ingyenesen jut
el.
(ny.f.)

?
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III. Rönkvár Csata
Fegyverszünettel ért véget
péntek délután a Rönkvár
ostroma. A csatára nagy
erővel készültek az ifjú
lovagok, a hercegnők is,
no és persze a sárkányok.

A

Gödöllői Lokálpatrióta Klub által szervezett III. Rönkvár Csata idén is
meghirdetett, dr. Pappné Pintér megmozgatta a játszani vágyókat. A gyeCsilla kezdeményezésére meg- rekeket lovagi próbák várták a Rönkvár
játszótéren, ahol a lányok hercegnőkké, a fiúk pedig harcos lovagokká változhattak
a köny vtár csapatának köszönhetően.
Puzzle, lovagos-hercegnős színező, pajzs és kardkészítés, buborék fúvás és számos játék közül választhatott a gyereksereg.
Természetesen a vállalkozó ked-

vű szülők és nagyszülők is bekapcsolódhattak a játékokba.
A támadók és a várvédők végül fegyverszünet kötöttek… a következő Rönkvár csatáig.
A „csatazajról” a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar Rézfúvósai gondoskodtak.

TÖBB FOTÓVAL

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

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK:

ERDEI ZSONGÁS
Természetismereti családi napra várnak minden érdeklődőt a Gödöllői
Arbo-parkba szeptember 17-én. Az Erdei Zsongás 10-től 17 óráig vala
mennyi korosztály számára izgalmas és érdekes programokat kínál.

A

z Erdők a Közjóért Alapítvány tavas�- lői Arbo-park néven, számtalan fejlesztéssel
szal vette át a gödöllői arborétum ke- várja a látogatókat. Az Erdei Zsongás rendezzelését. A létesítmény azóta Gödöl- vényén a természetközeli, ingyenes családi
programok mellett
ezeket is megismerIDŐSZAKOS PROGRAMOK
hetik a látogatók.
9:45-12:45
Főzőviadal
Maci tisztás
S, hogy mi minden
10:00-11:00 A három kismalac című bábjáték
Süni tisztás
vár az érdeklődők11:00-13:00 Erdei önkéntes ki-mit-tud?
Völgy színpad
re? A Gödöllői Arbo11:00-11:40 Állati jó bemutató
Körönd
park minden tisztá13:30-14:00 Főzőviadal eredményhirdetés
Maci tisztás
sán más-más kaland
14:30-15:30 Erdei dallamok kicsiknek nagyoknak
Völgy színpad
és kihívás!

BAGOLY TISZTÁS – Könyvtár kommandó (GVKIK)
KÖRÖND – „Állati jó bemutató” (Tóth
Gábor), madárgyűrűzés, zöld civil szervezetek bemutatkozása.
MACI TISZTÁS – Főzőviadal: Minden,
ami bab! – A versenyre 2-8 fős csapatok
jelentkezését várják. Nevezési határidő:
szeptember 15.
MÓKUS TISZTÁS – Erdei sportolásMinden korosztály kipróbálhatja az erdei
fitneszeszközöket is!
RÓKA TISZTÁS – Őshonos háziállatok:
pannon méh és magyar óriás nyúl bemutató (NBGK HGI).
SÜNI TISZTÁS – Kézműves kirakodóvásár és a Kacagó Bábszínház előadása.
SZARVAS TISZTÁS – Játékos vadismeret (Dr. Fábián Gyula Vadásztársaság).
TÜCSÖK ÉS HANGYA TISZTÁS –
Étel, ital és zene a nemrég elkészült zenepavilonnál.
VÖLGY SZÍNPAD – Zenés műsorok családoknak, családokkal (GÖFME).

További információk,
részletek a Gödöllői Arbo-park
hivatalos facebookon oldalán.
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WAGENINGENBEN
a törökös kórus
Három év kihagyás után,
újra utazhatott a Török Ignác
Gimnázium kórusa, Tápai
Dóra vezetésével Gödöllő test
vérvárosába, Wageningenbe.

K

órustagok, tanárok egyaránt lelkesen
várták, hogy a holland Pantarijn iskola szimfonikus zenekarával együtt
zenélhessenek, tovább építhessék a cserekapcsolatot, mélyüljenek a barátságok.
A kórust Floor Vermeulen, Wageningen
polgármestere köszöntötte és látta vendégül,
és mivel köszönte meg a mindezt a kórus?
Vidám fellépéssel a jó akusztikájú, izgalmas
épülettel rendelkező
városházán. Ismét
ellátogattak az indonéz idősek otthonába, majd a Pantarijn
iskola diákjaival két
közös fellépés következett, Wageningen
könyvtárában és egy
idősek otthonának

nagytermében. Az út programjait jól megérdemelt szabadnap koronázta meg Amszterdamban, ahol megcsodálták a csatornákat, a tulipánpiacot, a bicikliseket, a
Rijksmuseumot, és hajókázásra is maradt
idő. A kirándulás során a kórus spontán utcai éneklést tartott a múzeum
előterében és Amszterdam főterén.
A kórus köszönetet mond a támogatásért Gödöllő városának,
a szülőknek, a wageningeni kollégáknak, a zenekar vezetőjének
Jacob Jansennek, és Tápai Dórának, valamint a Testvérvárosi
Egyesületnek. 
(TIG)

CIVIL PIKNIK – Kapcsolat
építés kötetlen formában

JUBILÁLÓ
KERTBARÁTOK
  Egymást váltják az ünnepi események a Gödöllői Kertbarát Kör életében. A szervezet képviseltette magát
az 50 éves Honvéd kertbarátok évfordulójának ünnepségén, valamint
a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége által szervezett kiállításon a Stefánia palota kertjében.
A találkozók remek lehetőséget adtak
kapcsolatok ápolására. A következő
ünnepre már itthon kerül sor, a Gödöllői Kertbarát Kör ugyanis idén ünnepli fennállásának 45. évfordulóját.

   A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület
idén is nagy sikerrel rendezte meg a már
hagyományosnak számító Civil Pikniket.
A Gödöllőn működő alapítványok, egyesületek nagy számban képviseltették magukat, élve a kötetlen formában történő kapcsolatépítés lehetőségével, a többi közösség
tagjainak és munkájának megismerésével.
A találkozón elhangzott köszöntőjében
Gémesi György polgármester kiemelte: Azt,
hogy a civilek milyen fontos szerepet töltenek be a város életében, jól mutatja, hogy
augusztus 20-án a Gödöllő Városáért díj
mindhárom kitüntetettje (Sebő Györgyné
Marika, Varga András és a WG-WG Alapítvány) a civil szférából került ki.

A Civil Kerekasztal Egyesület vezetősége
megköszönte a résztvevők egész éves munkáját, majd a következő időszak tervezett
feladatairól esett szó, kiemelve a Belvárosi
Napok keretében szeptember 10-én megrendezendő Civil Utca eseményeit.
A Civil Pikniken ez alkalommal a Jazz
enéstelen arcok zenekar gondoskodott, a
hatalmas kondérban főtt paprikás krumpli pedig a szervezők ajándéka volt a résztvevők számára.

TÖBB FOTÓVAL

a www.szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon.
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III. NEFELEJCS
akadályverseny
Vigyázz, kész, futás! Augusztusban
újra megrendezték a Rönkvárnál,
a III. Nefelejcs akadályversenyt.

E

ális Intézmény igazgatója, Kecskés Judit
Gödöllő Város
Ö n kor m á nyzatának civil
z alkalommal a Gödöllőn és épp a
referense és
és térségében fogyaték- Rönkvár
Csaba Antal
kal élő fiatalok, családjaik k ö z e l é az Első Bu
ben járó,
d a p e s t- G ö 
vállalkozó
döl lő L ion s
kedvű verClub elnöke
senyzők vetnyitotta meg. Mitek részt a játével idén több család
kos megmérettetésen.
csatlakozott a programhoz
A rendezvényt dr. Pappné Pin- a környéken sétálók közül, így
tér Csilla, a Gödöllői Városi 4 éves és 52 éves versenyző
Óvodák vezetője, Czeglédi Ing- is vehetett át érmet a verseny
rid a Gödöllői Egyesített Szoci- végén.

Felemelő volt látni, hogyan
szűnik meg a játék örömében az
életkori, fizikai és értelmi különbözőség, hogyan kötődnek pillanatnyi kis barátságok. Az épp
nem versenyben lévők segítettek társaiknak, így az együttes
eredmény öröme minden résztvevő élménye lehetett. Az egymásra figyelés és gondoskodás,
a szülők, barátok és segítők jelenléte, a sport izgalma feledtetni tudta a fogyatékkal élő fiatalok és családok napi küzdelmeit.
Közösségben eredménnyel lenni, hasznosnak és társnak lenni mások számára… Mindezt
nyújtották egymásnak a verseny
résztvevői, a Nefelejcs Napközi
és vendégeink a Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetszolgálat Alapszolgáltatási Központ,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gödöllői Fogadó fogyatékkal élő fiataljai.
A program szervezéséért a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény – Nefelejcs Napközi közössége külön köszönetet mond
Gödöllő Város Önkormányzatának, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény munkatársainak,
az Első Budapest–Gödöllő Lions
Clubnak, a Decathlon CsömörTízpróba Magyarország Kft.-nek,
valamint Bakos Hildának, Tóth
Tibornak, a Gödöllői Békés Otthon Egyesületnek és a Gödöllői
Fele-Más Egyesületnek.

Célba értek az ADOMÁNYOK
   Több mint fél év telt el azóta, hogy egy család háza leégett az Arany János utcában.
Az érintettek – nyolc felnőtt és
két gyermek – rokonokhoz költözött arra az időre, amíg ismét
lakható lesz egykori otthonuk.
Azóta új tető került a házra és

folyamatosan alakítják vissza
a belső tereket. Megsegítésükre jelentős összefogás zajlott az
elmúlt hónapokban, az adományok átadására augusztus 26án került sor. Gödöllő Városi
Nyugdíjasok Egyesületének Általános Nyugdíjas klubja több
mint 140 ezer forintot, 20 ezer forintos
vásárlási utalványt
és tárgyi adományokat, a Városi Mozi
150 ezer forintot
– jótékonysági film-

vetítés bevételét – ,
a Gödöllői Ifjúsági
Testület rendezvényük 30 ezer forintos tombola bevételét adták át a ház
lakóinak. Emellett
a város számlájára a gödöllőiek közel 150 ezer forintot adományoztak.
Az önkormányzat
5 millió forint kamatmentes hi- nek fedezésével – több, mint
tellel, valamint a tűzeset utáni 200 000 Ft értékben – támoromok eltakarítása költségei- gatta a családot.
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ALVÉGI családi délután
Hetedik alkalommal rendezték meg az Alvégi
családi délutánt. Augusztus 27-én a Gébics
utcai játszótéren gyűltek össze a városrész
lakói, akiket színes programok vártak.

N

ehéz lenne eldönteni,
hogy a süteménysütő-,
a palacsinta- vagy a pogácsaevő verseny aratott-e nagyobb sikert, az azonban biztos,
hogy a választék mindenkit elkápráztatott.

Az édes megmérettetések valamennyi korosztályt megmozgatták. A házi sütemények versenyét Molnár Viktória nyerte, a
legifjabb versenyző pedig a hétéves Aladics Hédi volt, aki különdíjat vehetett át saját maga
készítette mákos süteményéért.
A rendezvény egyik különlegessége volt a veterán tűzoltó
autó, amivel Herdlicska Péter
örvendeztette meg az alvégieket.
Mindezek mellett játékos feladatok vártak kicsiket és nagyokat,
valamint különleges fotókiállítás
mutatta be az Egyesített Szoci-

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!

ális Intézmény mindennapjait.
Akik megéheztek, Sáfár Lászlónak köszönhetően mesteri gulyással olthatták éhségüket.
A feladatok és a versenyek
díjainak átadása bőven adott
feladatot Gémesi György polgármesternek és Bárdy Péter
alpolgármesternek. A program
házigazdája és főszervezője az
Alvégi Civil Társaság részéről rióta Klub részéről pedig Nagy
idén is Tusorné Judit a Lokálpat- Nelli volt.

90 ÉVES a
gödöllői repülőtér
    Ennek alkalmából augusztus utolsó hétvégéjén új – egyelőre nem hivatalos – rekordot állítottak
fel a Felhőút Siklóernyős
Egyesület szervezésében,
amikor is egyszerre 53 sik-

lóernyős, motorral a hátán emelkedett a levegőbe.
Ezen a napon a gödöllőiek
sajátos, békés, zümmögő
légiparádét láthattak, ha
felnéztek a történelmi repülőtér légtere fölé.
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Szeptemberi
hagyományok
A szeptember több
okból is különleges
hónap. Egyrészt ekkor
kezdődik az iskola,
másrészt számtalan
szokás kötődik hozzá.

A

szeptember a régi római naptárban a hetedik
hónap volt s ezt a nevét
megtartotta akkor is, amikor
már a kilencedikké lépett elő.
E hónap (a hetedik hónap) 13-ik
napja különösen szerencsétlen
hírű volt a régi Rómában, ami
ellen csak úgy lehetett védekezni, hogy az ember szöget vert a
falba. Nálunk, Magyarországon
főként szeptember utolsó napjának van rossz híre a nép között: ezen a napon nem ajánlatos vetni, mert akkor a vetés
zöld marad és nem érik be.
Szeptember a szüret, a bőség
hónapja is. A népi hagyományok
szerint Földanya havának is hívták a hónapot, hiszen egy termé-

keny, gyümölcsökben gazdag
hónapról van szó. Ráadásul
az aratás lezárásával vetették az új növényeket. Az
anyai gondoskodás mellet a megújulást is jelképezi ez a hónap.
Az időjárásjósló szeptemberi szokások közé
tartozik, hogy régen figyelték a vándormadarakat. Ha már szeptemberben
készülődnek, elindulnak hos�szú útjukra, az a korai lehűlésre utal. Ebben az esetben nem
Egy másik szeptemberi szovárható több hosszan tartó melegebb időszak, közeledik a ko- kás volt a falevelek figyelése. Ha
már szeptemberben lehullanak
rai tél beállta.

a színes levelek, az kemény,
hideg telet jósol.
Szeptember 8. Kisasszony
napja, volt sokfelé a cselédek szolgálatba lépésének
az ideje. Ilyenkor kezdték a
dióverést is. Időjárásjóslás is
fűződik ehhez a naphoz. Bugyborékos vagy ritkaszemű eső –
esős időszakot jósol. Ekkor már
búcsúznak a fecskék is, de még
nem indulnak útnak.
Szent Mihály napját (szeptember 29.) a gazdasági év fordulójaként tartottak számon az
állattartók, és a Szent Györgynapkor legelőre hajtott állatokat
ilyenkor hajtották vissza. Ez volt
a pásztorok elszámoltatásának,
szegődtetésének időpontja is.
E naphoz is kapcsolódik a
női munkatilalom. Aki ilyenkor mos, kisebesedik a keze,
aki pedig mángorol, annak
egész évben dörögni fog a háza
felett az ég.
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Újra Jazz Club!
   Szeptembertől ismét indulnak a jazz estek a Királyi
Váróban. A programsorozat
ebben a szezonban is izgalmas koncertekkel várja a közönséget.
Szeptember 15-én a Vörös
Attila Jazzcraft ad koncertet.
A népszerűi formáció Tagjai
– Vörös Attila, Kovács Zsolt,
Lutz János, Balogh Gyula – valamennyien gödöllőiek. Ez alkalommal Boda Kincső és Csányi
István is csatlakozik az együtteshez.

A Vörös Attila Jazzcraft neve
nem csak a műfaj kedvelőinek
hangozhat ismerősen, a kiváló
zenészek ugyanis rendszeres
vendégei a Levendula Galéria
kiállításmegnyitóinak.
A szeptember 15-én 20 órakor
kezdődő koncertre 3000 forintos áron vásárolhatók jegyek a
Gödöllői Városi Könyvtárban
és a Királyi Váróban.
A Jazz Clubban októberben a
tervek szerint a Nagy János Trió,
novemberben pedig a Good
evening Mr. Blues ad koncertet.

Oroszlán
2022. szeptember 17.
1000 óra, szombat

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy folytatjuk a Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a Gödöllő
Városközponti Lakótelepért Egyesület (LISZI) közös szervezésében működő FILMKLUBunkat.
Következő vetítésünk 2022. szeptember 17-én (szombaton)
10 órakor lesz a Városi Mozi épületében.
A film, mellyel kedveskedünk Önöknek, az OrOszlán című
ausztrál-angol-amerikai életrajzi dráma.
Az öt éves Saroo egyszer csak arra ébred, hogy rossz vonattal utazik
egyes egyedül, egyre távolabb észak-indiai otthonától. A megrettent
és megzavarodott kisfiú másfél ezer kilométerre vetődik el, a nyüzsgő
és átláthatatlan Kalkuttába. Valahogy sikerül boldogulnia az
utcákon, mígnem egy árvaházban köt ki. Ott egy ausztrál házaspár
fogadja örökbe, így biztonságban és szeretetben nőhet fel Hobart
városában. Hogy ne tűnjön hálátlannak újdonsült szüleivel szemben, múltját mélyre temeti, vágyával és
reményeivel egyetemben, hogy valaha viszontlátja szülőanyját és testvérét. Egy véletlen találkozás más
indiaiakkal azonban ismét feltüzeli titkos sóvárgását. Csupán maroknyi emlékkel és egy Google Earth nevű
új technológiával, Saroo korunk legnagyobb és legképtelenebb kutatásába kezd elveszett családja után.

A belépés díjtalan. A vetítésre belépni a helyszínen ingyenesen kiállításra
kerülő névre szóló Lokálpatrióta Filmklub kártyával lehetséges.
Tekintettel a mozi korlátozott befogadóképességére, kérjük, időben érkezzenek a helyszínre.
A belépők érkezési sorrendben kerülnek kiosztásra, teltház esetén
további személyek számára belépési lehetőséget nem tudunk biztosítani.
A vetítéstől függetlenül, de egyéb rendezvényeinkhez hasonlóan a helyszínen
500 forintos támogatói jegy vásárlására (adományozás) is lehetőség nyílik, mellyel hozzájárulhatnak
egyesületünk közhasznú céljai érdekében felmerülő kiadásaihoz. Támogatásukat előre is hálásan köszönjük.

Szeretettel várjuk Önöket! A film megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott!
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MÁR ELŐJEGYEZHETŐ A PÉCSI
ILDIKÓ ÉLETRAJZ
  Az Alexandra
kiadó gondozásában már októberben megjelenik Pécsi Ildikó:
Úgy, ahogy volt
című életrajza,
amit L. Péterfi
Csaba jegyzett le.
A könyv nyíltan, őszintén tárja fel a Kossuthés Jászai-díjas
színművész életét. Nem botránykönyv, hanem egy igaz ember igaz élete, ami
a színház körül mozgott, és sokszor
leginkább arról is szólt.
Pécsi Ildikó a színpadon: csábító
mellékszereplő, drámai hősnő, ragyogó komika, a mozivásznon: elementáris erővel játszó, valamennyi
szerepében messzemenőkig emlékezetes alakítást nyújtó filmikon volt.
Pécsi Ildikó, a közszereplő: látványos férfifaló, aki nem csak az adottságaival, hanem szexszimbólum
státuszával is tisztában van, valamint humoros, temperamentumos,
nagyszájú feleség. És végül Pécsi
Ildikó, az idős színésznő, aki már
nem a szerepei miatt kerül a címlapokra, hanem családi viszályok
miatt. Mindezek mögött azonban ott
van az érzékeny, a szüleit rajongásig szerető, kollégáit istenítő, egyetlen gyermekét anyai szerelemmel
pátyolgató, férjét bizalommal támogató, gyakran sértődékeny és
haragtartó, pályafutását többször
látványosan újra gondoló magánember. Az Úgy, ahogy volt oldalairól most kiderül a „valódi” történet,
és egyedülálló betekintést kapunk
a legendás színésznő életébe.
A könyv október 10-én kerül a könyvesboltok polcaira, jelenleg előjegyezhető az Alexandra könyvkiadónál.
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Boldogság 50 fölött
Az őszi kulturális évad bein
dulásával ismét színházi elő
adás várja a közönséget a Királyi
Váróban. Október 2-án 16 órától
Eric Assous: Boldogság, avagy
élet 50 fölött című romantikus vígjátékát mutatja be
két részben a Spirit Színház.

A

darab hat képben meséli el két ember különös egymásra találását, miközben a szerző sok humorral feszeget olyan kérdéseket, mint hogy 50-en
túl is van-e boldogság, hogy találhatunk
rá akkor, amikor már több van mögöttünk,
mint előttünk, és elérhetjük-e valakivel, aki
csak most toppant be az életünkbe? Meg
tudunk még változni, meg kell változnunk,
egyáltalán? Assous figurái, mint mindig,
most is annyira hétköznapiak, hogy akár
a szomszédaink is lehetnének, és talán a
darab végére mi is elhisszük nekik, hogy
a boldogság egész apró dolgokból fakad és
csak rajtunk múlik, hogy ezt észrevegyük.
Jegyek 2500.- forintos áron a jegy.hu olLouise szerepében Cseke Katinkát láthatja a közönség, Alexandrét Perjés Já- dalon, valamint a Királyi Váróban vásárolhatók.
nos alakítja.

Újabb „CSILLAGOKAT” avatunk
   Szeptember 11-én, vasárnap délután 16
órakor avatják fel a Csillagok falának újabb
kéznyomatait. A Művészek Házában lévő
falra a közönség szavazatai alapján idén
Veiszer Alinda, Csuja László és Halász
Árpád tenyerének nyomatai kerülnek fel.
Az ünnepélyes avatásra ez alkalommal a
Belvárosi Napok részeként kerül sor. A különleges falra először 2020-ban városunk

Kossuth-díjas művészeinek, Oszvald Marika és Pécsi Ildikó színművésznek, Fodor
László klarinétművésznek kézlenyomata került fel. Őket 2021-ben Herczenik Anna és
Baráth Emőke operaénekesek, valamint a
Talamba Ütőegyüttes tagjai követték.
A nyomatokat ez alkalommal is Hernádi Zsolt készítette. A rendezvényre minden
érdeklődőt szeretettel várnak!
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Igényes programokkal
jön az ARS SACRA FESZTIVÁL
„Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket!” – ezzel a
gondolattal indul a 2022-es XVI. Ars Sacra Fesztivál. A népszerű
programsorozat ebben az évben újra szeptember harmadik hetében
jelentkezik magas színvonalú,
műfajilag sokszínű, a történelmi
egyházakhoz kapcsolható művészeti
alkotásokat és produkciókat bemuta
tó ingyenes programkínálatával.

A

rendezvények között ez
alkalommal is több gödöllői eseményt talá-

lunk.
A Levendula Galériában
szeptember 18-án, 17 órakor
nyílik meg Antal András keramikusművész kiállítása. A
tárlaton az alkotó absztrakt
angyalait és szakrális lényeit
mutatja be kerámiába öntve.
Premontrei Auditóriumban
szeptember 24-én, 17 órakor
koncertre várják a közönséget, a Fraxinella Ensemble és
Bodrogi Éva Telemann-estjére.
A hangversenyen
Telemann-kantáták és kamarazenei művek hangzanak
el.

Bodrogi Éva

Ezen a napon
14 órakor a Gödöllői Református templomtól különleges
múltidéző séta indul a barokk jegyében. Ennek keretében betekintést nyerhetnek a résztvevők többek
között Gödöllő város református templomába, a Királyi Kastély régen bezárt,
de ez alkalomra újranyitott
Kastélykápolnájába, valamint megismerkedhetnek a
város szívében lévő Mária- Antal András kerámiája
oszlop történetével.
A fesztivál részeként egy kü- a látogatók előtt: szeptember
lönleges helyszín is megnyílik 17-én és 24-én 10-16 óra kö-

zött a Nagy Sándor-házban
megtekinthető lesz a Gömb
Alkotócsoport és barátainak
Igaz Kép című kiállítása.

BAGOLY
könyvesbolt

AJÁNLÓJA
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Ramirez Kreol miséjével
ünnepel a VEGYESKAR

ERDŐK-MEZŐK
DALNOKA
   Schmidt Egon
nevét számos
helyről ismerheti az olvasó. A
Magyar Madártani Egyesület
tiszteletbeli elnökének ismeretterjesztő írásai számtalan
újságban jelentek meg, rádióműsorai pedig
feledhetetlenek a hallgatók számára. A
kiváló ornitológus legújabb könyve Madárdalos emlékeim címmel jelent meg az
MME kiadásában.
A 2009-ben Kossuth-díjjal is kitüntetett
szerző ebben a kötetben színes történeteken keresztül ismerteti meg az olvasókat
hazánk énekesmadaraival.
Időben és térben egyaránt kalandra
kelhetünk Schmidt Egonnal. Bejárhatjuk hazánk tájait, és a bokrok között megbújva, vagy a nádasokban rejtőzve figyelhetjük az énekesmadarakat, bepillantást
nyerhetünk a madárgyűrűzés fortélyaiba.
Megismerhetjük a rigók, cinkék, fecskék,
poszáták és pintyfélék küzdelmes mindennapjait, s mindeközben megtanulhatjuk felismerni őket hangjuk alapján.
70 műve látott napvilágot, melyek az állatokról szólnak, s tükrözik mély természetszeretetét, lelkes rajongását a madarak, és elhivatottságát a madárvédelem
iránt.
A Madárdalos emlékeim egyaránt érdekes olvasmány a madarakat ismerőknek,
és azoknak a laikusoknak, akik csak néhányat ismernek fel közülük. De akik kézbe veszi, egy életre elköteleződik a tollas
apróságok mellett. 
(Schmidt Egon: Madárdalom emlékeim)

   Különleges zenei csemege szólal meg Gödöllőn, az 50 éves Gödöllői Városi Vegyeskar
(karnagy Pechan Kornél) második jubileumi koncertjén, szept. 24-én a Művészetek Házában.
A kórus ez alkalommal nem egyedül lép
fel, vendégük lesz Hatvan városából a Polifónia Vegyeskar (karnagy Regős Zsolt) és a
Grassalkovich énekegyüttes ( karnagy Molnár Tamás)

A koncerten mindhárom kórus rövid
műsorral mutatkozik be, majd az est fénypontjaként Ariel Ramirez Kreol Miséjét
szólaltatják meg. Ebben két különleges
vendég is segítségükre lesz: a Los Gringos
együttes, mely egyedül játszik az országban autentikus latin-amerikai zenét, eredeti hangszereken és az est sztárvendége:
az equadori születésű Xavier Rivadeneira
tenor énekes.

Vértes Istvánné Ancsa
(1951–2022)
   Városszerte Mindenki Ancsának hívta Őt,
amely az elfogadás, a bizalom, az elismerés
és a szeretet jele volt.
1989–2001-ig közművelődési szakemberként dolgozott az egykori Petőfi Sándor Művelődési Központban. A Török Ignác Gimnáziumban (akkor még Óvónői Szakközépiskola)
szerzett pedagógiai tapasztalatát kamatoztatta a művelődési központban, ahol egy évtized alatt megalapozta és megteremtette az
alkotó kézművesség tevékenység rendszerét. Óvodások, iskolások, óvónők, tanítók és
családok sokasága tanulta meg tőle az általa szervezett körökben, műhelyekben, tanfolyamokon, táborokban, játszóházakban
a kézműves mesterségek (fazekasság, kosár – és csuhéfonás, bőrművesség, batikolás, gyöngyfűzés, tojásfestés, mézeskalács
készítés, tűzzománcolás, játékkészítés,
stb.) alapjait, mesterfogásait, hasznosságát és szépségét – a

hagyományokban gyökerező szellemi háttérrel együtt.
Fő feladatának tartotta a minden emberben benne rejlő kreativitás felfedezését, kibontását és megerősítését.
Munkásságának és személyiségének egyik
jellemző sajátossága a perszonalitás volt: a
személyesség, a barátságosság, a közösségépítés igénye – melegséget, biztonságot teremtett maga körül.
Ancsa rangrejtve élt és munkálkodott.
„…minden egyszerű és igaz…emberi élet
termel valami irreverzibilist, belead a világba valamit…amiről legtöbbször nem is tud.
Nincs neve, nincs rá szavunk. És ami sérthetetlen és visszacsinálhatatlan.”
Aggódtunk érte nagy betegségében. Csodáltuk, hogy milyen méltósággal viseli ezt a
nagy terhet.
2022. szeptember 5-én kísértük el utolsó
útjára a dányi temetőben. 71 évet élt.
Kedves Ancsa! Munkásságod
és emberséged hiteles értékei hiányozni fognak nekünk!
Kecskés József, barátaid,
munkatársaid, tanítványaid
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Szurikáta kölykök születtek
a SZEGEDI VADASPARKBAN

HÓDÍTANAK
A KAKTUSZOK
  Egy év alatt megháromszorozódott az ismertté vált „kivadult" kaktuszállományok száma. A növények
az ország számos pontján megjelentek a természetben.
Hazánkban a 2000-es évek óta ismertek, azaz egy-egy helyszínen már
20 éve megtalálhatók. Egyes kaktuszoknak a -20 fokos fagy sem okoz
problémát a túlélésben.
Ilyen hidegtűrő Amerikából hozott kaktuszok az ördögnyelv-fügekaktusz, a heverő medvetalpkaktusz
(Opuntia humifusa) és a Kolorádói medvetalpkaktusz (Opuntia
phaeacantha).
A szakértők szerint nem a klímaváltozásnak, hanem a felelőtlen kiültetésnek vagy zöldhulladékkal
történő kikerülésnek köszönhető a
medvetalpkaktuszok magyarországi
elterjedése. Komoly probléma azonban, hogy ellenség hiányában kön�nyen kiszoríthatják jelenlétükkel az
alacsonyabb tűrőképességgel rendelkező őshonos fajainkat, mivel azok kevésbé ellenállók a rendkívüli (aszályos, forró) időjárással szemben.
Jelenleg már több, mint 60 természetben való kisebb-nagyobb megtelepedés ismert a szakemberek körében.
A kaktuszok egyes őshonos fajok
kiszorításán kívül megnehezíthetik,
sőt meg is akadályozhatják egy terület mezőgazdasági, illetve rekreációs
célú hasznosítását- ezt nemzetközi
tapasztalatok is bizonyítják.
(Forrás: Agroinform)

   A két kis szurikáta még augusztus elején
született, de már egyre többet bújnak elő
elő – adta hírül a vadaspark.
Hosszú évek teltek el azóta, hogy szurikáták
legutoljára szaporodtak náluk, majd egy új
csapat formálódott fiatal egyedekből a múlt
év elején. Az új családban született két kis
szurikátakölyök világra jövetelének pontos idejét nem ismerik, hiszen a hatalmas
és kiterjedt üregrendszerük mélyén töltik
első napjaikat, így a gondozóik – szülők állapota alapján – csak következtetni tudnak az örömteli eseményre. 2-3 hét múlva, ahogy a picik egyre nagyobbak lesznek,
úgy egyre bátrabbá is válnak, így már meg
lehet őket figyelni a nap legnagyobb részében. Ahogy a természetben, úgy az állatkerti szurikátacsaládoknál is mindenki részt
vesz a legkisebbek nevelésében, beleértve
az idősebb testvéreket is.
A Dél-Afrika félsivatagos területeinek, száraz szavannáinak lakója ez a mongúzféle kisragadozó. Elsősorban kisebb gerincesekkel

és gerinctelenekkel táplálkozik, de szívesen
fogyaszt növényi eredetű táplálékokat is. A
családjaiban többnyire csak a legmagasabb
rangú nőstény és hím szaporodik, a többiek a kicsik nevelését, valamint a csapat védelmét segítik. Mindig van egy őrszem, aki
jellegzetes szurikáta testtartásban, felegyenesedve kémleli a vidéket.
(Forrás: zooszeged.hu)

ÚJ MAGYAR BOGÁR:
rövidormányú zsuzsóka
onal Geographic. A Duna-Ipoly Nemzeti
Park szakembere, Szénási Valentin Esztergom közelében, a Kincses-hegyen végzett felmérés során bukkant rá a bogárra.
Az elvégzett vizsgálatokat követően derült
ki, hogy egy új állatról van szó, ami a rövidormányú zsuzsóka nevet kapta.
A rövidormányú zsuzsóka az ormányosbogarak családjába tartozik, megnyúlt ormányuk a szájszervük módosulásával alakult ki. A nőstény zsuzsókák ezzel fúrnak
be tápnövényeik fejlődő termésébe, ahová
aztán lerakják petéiket. Ettől függetlenül
teljesen ártalmatlan bogarak.
A bogár sárgás-barna színű, a testhossza
átlag 6,5 - 6,7 milliméter, a jellegzetes ormánya még 2,5 millimétert hozzátesz ehhez, így teljes hossza közel egy centiméter.
Az új faj rendkívül ritka, és csak igen
kis egyedszámban bukkantak rá a tipikus,
dombvidéki mészköves, dolomitos élőhe   Új bogárfajt fedeztek fel Magyarországon lyén, hazánk középső tájain, jórészt a Piaugusztusban, adta hírül elsőként a Nati- lisben. 
(Forrás: idokep.hu)
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FOGADJ ÖRÖKBE
a Gödöllői Gyepmesteri Telepről!
RUDI
   1 éves múlt,
ivartalanított
kan. Pórázon
szépen sétál.
Kis testű.

Eljött a szeptember, vele
együtt a csodálatos ősz,
melyet sokan az elmúlással
azonosítanak. Ne tegyék!

A

kertek ilyenkor kezdik megmutatni
gyönyörű színeiket és ilyenkor már
készülhetünk a következő évre is.
Szezon van, rengetegen látogatják ilyenkor a kertészeteket és javaslom, tegyék is
meg! Most van itt az ideje, hogy a teletöltött
árudákban még a levélhullás előtt megtekintsék a fákat, cserjéket és a pompázatos
virágokat.
Ilyenkor rengetegen kezdenek neki a tervezgetésnek és a megvalósításnak. Jól teszik! Az időjárás kezdi az élhető oldalát mutatni nekünk és még hosszú-hosszú hetekig,
ha szerencsénk van, hónapokig alkalmas
lesz a föld az aszályból lassan kikeveredve a művelésre úgy, hogy örömet leljünk a
kertjeink nyári károk utáni rendberakásánál, az új létrehozásánál.
Mit hozhat nekünk az ősz a kertekben?
Színpompát, elég, ha az őszirózsák és a
krizantémok millió színárnyalatát vesszük,
de ott vannak a kúszó vadszőlők, melyre
sokszor mostohán rávágják, hogy macerás,
mert állandóan nyírni kell. Belegondoltak
már, hogy sokkal kevesebbet, mint a füvet?

Most kezdenek a juharok majd őszi lombozatba váltani és sok helyen Kanadával vetekedő színeket láthatunk majd, de nemcsak
a juharok, sok más fánk, köztük a páfrányfenyő is káprázatos és messze világító sárgába megy át, amit már messziről csodálhatunk.
Rengeteg kert ilyenkor festői szépségűvé változik, mert a díszfüvek is lassan a
zöld színekből, sárgás, szénaszerű árnyalatot vesznek fel, melyet nem az elmúlásnak, hanem a díszítőérték megváltozásának értékeljünk.
Ilyenkor learathatjuk a veteményinkből
a termést, végre hűvösebb estéken kiülhetünk a teraszokra, kertekbe.
Érdemes a kerteket ilyenkor is kivilágítani, az ősz beköszöntével is nagyon hangulatos fényjátékokkal örvendeztet meg
minket a színes este.
Jönnek a csodálatos dáliák is, amelyek
szintén megosztóak, de higgyék el, nem temetővirág, mert az ágyásokba elhelyezve,
kiegészítve, a levonuló nyári virágáradatot
pótolva meseszép változást tudunk elérni!
Engedjük el a görcsös ragaszkodást a
„csak nyáron lehet színpompás a kert” elméletünket, mert ez nem igaz! Most jön ám
csak az igazi tűzijáték és ha eddig nem volt
ebben a látványban részük, akkor még most
is tudnak varázsolni és ebben még személyesen is tudok segíteni mostantól Önöknek,
mert ha a gödöllői kertészetbe ellátogatnak,
heti három napon át velem is találkozhatnak és a sok olvasás után, élőben is el tudom Önöket igazítani, ha bizonytalanok.
Így kívánok szép heteket Önöknek:
Bujtás Anikó • www.godolloikerteszet.hu
www.bujtaskert.hu

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

MASZAT
1,5 éves ivaros kan. Igazi
bújós, de egyedüli kutyának
vihető.

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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Hihetetlen sikeres nyáron
van túl a BIKE-ZONE

rajtolva végül a 23. helyen végzett. Vince nem volt ennyire szerencsés, mert az eddigi csapat
Augusztus elején a svájci Capriascában került megrendezésre a Mountain Bike eredmények alapján a 126. helyen rajtolhatott és végül a 104.
Ifjúsági Európa-bajnokság, amelyre egyesületünk két versenyzője nevezett.
helyig sikerült előre küzdenie
Kiss Nikoletta a magyar U15-ös válogatott csapattagjaként indulhatott,
magát a népes mezőnyben, egy
már világbajnoksághoz is méltó
míg Kiss Vince a holland Watersley Sports & Talentpark csapat színeiben.
magas bringás technikai tudást
Kiss Nikoletta és gyakorlatot igénylő pályán.
A Bike-Zone Gödöllő számára hatalmas siker, hogy eljutottunk az Európa-bajnokságig és
Európa legjobbjaival mérhettük
össze az erőnket.
Az ifik mellett meg kell említenem felnőtt versenyzőinket is.
Szalay-Kiss Mónika és Szalay
Péter, kétgyermekes szülőként
álltak rajthoz a Kékes csúcstámadás országúti versenyen. Móni
178-as átlagpulzussal, 55 perc
alatt teljesítette a távot, amivel
a második helyet szerezte meg.
Aki indult már ezen a versenyen, az tudja milyen eredmény
órán belül teljesíteni a csúcstámadást! Ugyanitt Peti 46 perc
alatt a 6. helyen gördült át a célvonalon.
Móni és Peti ugyanakkor nem
csak országúton versenyzett, haz időjárás Svájcban sem
nem indultak a Börzsöny Trail
kímélte a népes versenymountain bike versenyen is auzőszámmal felvonuló
gusztus 27-én. Nagy-Hideg-hegy
nemzetközi mezőnyt, ugyanis
és Csóványos érintésével nem
az öt napon át tartó Eb végig 35
egyszerű pályát kellett abszolválfokos forróságban zajlott.
niuk az indulóknak. A Bike-Zone
Az első nap egy egyéni időfutaversenyzői itt sem panaszkodhatmon mérettetett meg mindenki,
tak az eredményre: mindketten
aminek az időeredménye alapa rövid táv második helyet szeján juthattak be a lányok a legrezték meg.
Kiss Vince
jobb 32-be (116 versenyzőből),
A fentieken túl még számtalan
akik indulhattak az eliminator
versenyen indultak versenyzőink
(XCE) versenyen az XCE Euró- válogatott 3 fős csapata (két fiú, heat-et (futamot). (4 versenyző- itthon és külföldön, tovább öregpa-bajnoki címért, amíg a fiúk egy lány összetétellel) az első ből a két első jut tovább.) Vince bítve egyesületünk és városunk
esetében a legjobb 64 juthatott harmadban, 16. helyen végzett, másodikként jutott tovább a ké- hírnevét!
be (251 versenyzőből). Szerencsé- ameddig a Watersley U17-es csa- sőbbi XCE Európa-bajnok spaForrás/fotó: Bike-Zone
re mind a két Bike-Zone verseny- pata (két lány, egy fiú felállásban) nyol versenyző után. Az XCE verzőnek olyan jól sikerült az egyéni sajnos a lista hátsó részére került. senyt végül Niki 12., míg Vince
időfutam, hogy kvalifikálták maAz XCE (Eliminator) verseny- a 23. hely megszerzésével zárta.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK,
gukat az XCE futamra. Niki a 17. szám megrendezésére a harmaAz XCO versenyt is nagy érVERSENYEREDMÉNYEK:
idővel, Vince a 32. legjobb idővel. dik napon került sor, itt azon- deklődés követte. Nikinek pihehttps://www.facebook.
A másnapi csapatváltó ver- ban nagyon szépen szerepeltünk. nőnap nélkül kellett rajthoz állcom/bikezonegodollo
senyen (XCR) a magyar U15-ös Niki azonnal megnyerte az első nia a 4. napon, ahol a 26. helyről

KERÉKPÁR

A
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SULYÁN ALEXA
duplázott a Liga Döntőn
szesítése után került megállapításra. Az U20-as korosztályban
10, míg az U18-as korosztályban 7 gödöllői versenyző állt
rajthoz sikeres versenyszámaiban, ebből összesen 12 érem
született a két korosztályban.
A hétvége királynője címre
az U18-as Sulyán Alexa szolgált rá, aki csak úgy, mint az
országos bajnokságán most is
duplázni tudott. Alexa behúzta a 100 és 200 méteres szám
első helyét is, előbbit 12.24,
utóbbit pedig 24.93 másodperces idővel, mindkét számát
magabiztos előnnyel nyerte.
A rövid számoknál maradva
100 méteres gátfutásban TóthGyőrre szegeződött a
Sztavridisz Szófia bronzérfigyelem szeptember
mes helyen futott át a célvonaelső hétvégéjén, ugya
lon, 15.17-es idővel. Egy újabb
nis ott rendezték az U18 fiatal hölgy, Halászy Tamara is bronzéremmel térhetett
és U20-as korosztály
haza az 5000 méteres gyalogszámára a Liga Döntőt. lás után, amit 28:38.65 perces
idővel teljesített.
döntőbe jutott versenyAz U20-as korosztályban már
zők névsora a korábbi inkább a MATE-GEAC-os urak
versenyeken a helyezé- domináltak. Két ugrószámban
seikért kapott pontszámok ös�- is gödöllői győztes született. Ma-

ATÉLTIKA

A

gasugrásban Guth Mátyás 206
centis eredménnyel, komolyabb
kihívó nélkül vált győztessé. Hasonlóan érezhetett Bánovics József is, aki magabiztos fölénnyel,
505 centiméterig jutott rúdugrásban, és lett a Liga Döntő-bajnoka.
Joci után Bánházi Botond, Vajda Gábor, Széplaki Balázs volt
a sorrend, akik mind 425 centiméterig jutottak. Szautner Levente egyéni csúccsal ünnepelte harmadik helyét 400 gáton,
58.59 másodperc a személyes rekordja ezen a távon. Lesták Ármin nyerte a 3000 méteres akadályfutást, 9:35.34 perces idővel

TOVÁBBI EREDMÉNYEK:
U20

Molnár András – 1500 méter: 8. hely 4:13.96 perc
Kőszegváry Balázs – rúdugrás: 5. hely 395 centiméter

U18

Becsák Dorina – rúdugrás: 4. hely 285 centiméter
Lesták Veronika – 5000 méter gyaloglás: 29:36.06 perc [PB]
Balogh Ádám – 800 méter: 8. hely 2:01.41 perc
Tihanyi Márton – magasugrás: 8. hely 160 centiméter

Hátrányból fordított a GSK
LABDARÚGÁS
   A Pest megyei I. osztályú
bajnokság 3. fordulójában a
Gödöllői Sport Klub a Bugyi
otthonába látogatott. A mérkőzés 56. percében a hazaiak szereztek vezetést, ám a
Bikák nem roppantak meg.
Először a csereként pályára
lépő Dolhai Gergő (73. percben), majd a 77.-ben, a szintén kispadon kezdő, Richter
Tamás talált a kapuba.
A gödöllői alakulat a nyitófordulóban elszenvedett

vereségét követően már
második találkozóját nyerte meg, és 6 ponttal, a tabella 3. helyén áll a Pest
megyei I. osztályú bajnokságban.

ért célba. Ugyanebben a számban harmadik helyezett lett Szőke-Kiss Jácint, akinek 10:02.39
percre volt szüksége a táv teljesítéséhez. A hétvége zárószáma
volt a fiúk 5000 métere, ahol Molnár András kemény csatát vívott,
a végén óriási hajráversenyben
hódította el a harmadik helyett,
ahol csak az ezredek döntöttek a
célfotón, szerencsére Andris javára, ideje 15:31.00 perc.
Edzők: Körmendy Katalin,
Gadanecz György, Lőrincz Milán, Kovács Zoltán és Kovács
Gábor Krisztián.
Forrás/fotó: MATE-GEAC

Győri Zoltán értékelője:
– Végig domináltuk a mérkőzést a főleg védekezésre
törekvő hazaiakkal szemben, akik kimondottan jól
oldották meg ezt a felada-

tot. Ha a helyzeteinket sikeresebben oldjuk meg az
első félidőben, akkor már
hamarabb is le tudtuk volna zárni a találkozót. Sok
sikert kívánok a Bugyi csapatának a további szerepléshez.
Forrás/fotó: facebook.com/
GodolloiSportKlub

EREDMÉNY
Pest megyei I. osztályú
bajnokság, 3. forduló:

Bugyi OBO-SE
– Gödöllői SK 1-2 (0-0)
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REJTVÉNY
MEGFEJTÉS:

BACSÓ PÉTER EGYIK FILMJE

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:

2022. SZEPTEMBER 21.
A BAGOLY KÖNYVESBOLT
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Szőke Brigitta, Varga Lászlóné
A DŰLŐ BORKERESKEDÉS 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Merényi István., Tóth Csaba
A HAPPY BOX (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte: Benyus Bianka
A VÁROSI MOZI ajándékát nyerte:
Ritecz Nóra, Mészáros Mira
A VÁROSI MÚZEUM ajándékát nyerte:
Tasnádi Lajosné, Dóczyné Kodó Ottilia
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. szeptember 5-től 11-ig
SANITAS GYÓGYSZERTÁR
Gödöllő, Thegze L. u. 2. (Tesco) Tel.: 06-28/545-585
2022. szeptember 12-től 18-ig
EGYETEMI GYÓGYSZERTÁR
Gödöllő, Egyetem tér 1., Tel.: 06-28/420-243
2022. szeptember 19-től 25-ig
MÁRIABESNYŐI GYÓGYSZERTÁR
Gödöllő, Szabadság út 167., Tel.: 06-28/419-749
0-24 ÓRÁS GYÓGYSZERTÁRI NYITVATARTÁS:
VÖLGY PATIKA (OMV kút mögött)
2142 Kistarcsa, Szabadság út 56. Tel.: 06-28/999-615
GYÓGYSZERTÁRI ÉJSZAKAI ÜGYELET
BUDAPESTEN 20.00-TÓL 08.00 ÓRÁIG:
ÖRS VEZÉR GYÓGYSZERTÁR – Budapest,
Örs Vezér tere 23., Tel: 06-1/221-3861, vagy 06-1/422-0382
TERÉZ GYÓGYSZERTÁR – 1067. Budapest, Teréz krt. 41.
(Teréz krt. – Szondi utca sarok)
Tel: 06-1/475-0295, vagy 06-1/311-4439
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A KERESZTÉNYSÉG UNALMAS, HAMISAN
ELAVULT? FEDEZD FEL AZ ALPHÁN!
  Az Alpha kurzus olyan beszélgetéssorozat, amely a keresztény hitet tárja
fel. A világ minden táján tartják, és már
több mint 24 millió ember vett részt rajta. Gödöllőn most 17. alkalommal indul Alpha.
A kurzus mindenkinek szól, aki szeretné felfedezni a keresztény hitet vagy
akinek kérdései vannak Istennel kapcsolatban. Az Alpha megszólítja azokat is akik rendszeres templom látogatók és azokat is, akik még soha nem
jártak templomban.
Az Alpha kurzus 12 hétig tart és egy
hétvégi kirándulást is tartalmaz. Minden alkalom egy előadással kezdődik,
amelyet kiscsoportos beszélgetés követ. Az előadások célja, hogy inspiráljanak, kérdéseket fogalmazzanak meg
benned olyan témák érintésével, mint

például “A kereszténység unalmas, hamis, elavult?", "Kicsoda Jézus?" és "Miért és hogyan imádkozzam?".
A kiscsoportos beszélgetés fontos része az Alpha kurzusnak, mivel itt mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy
biztonságos és barátságos környezetben megossza gondolatait és kérdéseit.
Az Alpha kurzus teljesen ingyenes,
csak a hétvégi kirándulásnak van önköltsége.
Az Alpha nagyszerű lehetőség a keresztény hit felfedezésére és új emberek
megismerésére. Első alkalom: szeptember 21, szerda, 18:30. Helyszín: Gödöllő, Szabadság tér 9., a református templommal szembeni terem az udvarban.
Jelentkezési lehetőség: emailben
a godollo@reformatus.hu, illetve a
06 30 879-7411-as telefonszámon.
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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

EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD
A SARKANTYÚRÓL
  A sarokfájdalom a lábfejen jelentkező panaszok közül az egyik
leggyakoribb.
A sarkantyú az izmok eredésénél
jelentkező csontkinövés, mely nyomás hatására a test azon pontjain
alakul ki, ahol a csontok dörzsölik
az izmokat. Emiatt a csont érintett
pontja rendellenes növekedésnek indul, és ennek következtében a környező szövetek begyulladhatnak.

Milyen különböző típusai
vannak a saroksarkantyúnak?

A Haglund-exostosis az Achillesín eredésénél alakul ki. Gyakran a
cipő hátuljának nyomása miatt, ami
az Achilles-ín, illetve a nyáktömlők
gyulladásához vezet.
A sarokcsontsarkantyú a sarok
talpi részén képződhet. Az olyan,
lábboltozatot érintő deformitások,
mint a bokasüllyedés és a lúdtalp,
a talpon átívelő inak terhelésével,
húzódásával járnak, ennek következtében különféle elváltozások
alakulnak ki. Ilyen elváltozás például a keményedés, összenövés,
összecsontosodás.

A sarokcsontsarkantyú kialakulásának leggyakoribb okai:

•  Nem megfelelő lábbeli viselése
•  Túlsúly
•  Túlzott megterhelés, például állva végzett hosszan tartó vagy
megerőltető tevékenységek miatt.

Kezelési és
megelőzési lehetőségek

•  Otthoni kezelésként mindenkép-

hirdetés

pen érdemes kipróbálni a pihentetést, kerülni a futást és a kemény talajon járást. Különösen
kerüljük a sarkat terhelő aktivitásokat.
•  Végezzünk nyújtó gyakorlatokat,
amelyek a lábfej hátrafeszítésére épülnek.
•  Helyezzünk jeges borogatást az
érintett területre, de ne közvetlenül a sarokra, 15 percig.
•  Válasszunk megfelelő cipőt sportoláshoz és hétköznapra is, a túl
magas és a túl lapos talp is kerülendő.
•  Ha sportolunk, a megfelelő bemelegítéssel jelentősen csökkenthetjük a sarkat érő terhelés
erősségét.
•  Egyes esetekben jót tehetnek a
cipőkben elhelyezhető sarokpárnák és sarokemelők is.
•  A megelőzésnél fontos, hogy kemény talajon ne járjunk mezítláb.
•  Érdemes leadni a túlsúlyunkból,
ugyanis így kisebb lesz a terhelés, amely a lábunkat éri.
•  Fizikoterápia: lökéshullám terápia
•  Gyógytorna

Milyenek a gyógyulás esélyei?

A gyógyulási esélyek elviekben
nagyon jók. A sarkantyú problémája a népesség 10 százalékát
érinti. Ezen esetek 95 %-ában
konzervatív kezeléssel a tünetek
megszüntethetők. Nők körében
az előfordulás jelentősen gyakoribb, mint férfiaknál. Az érintettek
átlagéletkora 40 és 60 év közötti.

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, vegyes tüzelésű kazánnal is
kiépítve +50 nm-es szuterénes garázzsal, 100 nm-es beépíthető tetőtérrel. Iár: 89,9 M Ft. Érd: 06-30210-0028
•  Gödöllő központjában, közvetlen
a kastély mellett nagyértékű CSALÁDI HÁZ ELADÓ. Érd: 06-30-307-7314
•  Gödöllőn a Szőlő utcában, első
emeleti, 45 m2-es lakás, 1,5 szobával eladó! 35.9MFt! Tel: 20/539-1988
•  Blahán, két lakrészből álló családi ház 543 m2-es telken eladó! Iár:
88.9MFt! Tel: 06-20/539-1988
•  Alvégen található nappali+ négyszobás ház közel 600 m2-es telken
eladó! Iár: 87.9MFt! Tel: 20/539-1988
•  Antalhegyen 140 m2-es, Nappali+
háromszobás családi ház eladó! Iár:
74.9MFt! Tel: 06-20/539-1988
•  Kertvárosban több lakrészből álló
ingatlan 712 m2-es telken eladó! Köz-

IMPRESSZUM
Kiadó: Magyar
Önkormányzatiság
Fejlesztéséért Alapítvány

pont sétatávolságba. Iár: 79.9MFt!
Tel: 06-20/539-1988
•  Családi házat, építési telket keresek Gödöllőn és környékén ügyfeleim részére, kedvező irodai jutalékkal! Tel: 06-20/944-7025
•  Csendes környéken, Gödöllő és
Isaszeg között, 900 m2-es telken, 79
m2-es, csak földszinti társasház eladó. Iá: 44.9MFt. Tel: 06-20/804-2102
•  Eladó Gödöllőn a Kökény utcában
egy nappali + 2 fürdőszobás, 2 hálószobás, teraszos téglából épült,
szigetelt családi ház gyönyörű panorámás környezetben 69 M Ft–ért.
Érd.: 06-20-919-4870
•  Eladó Gödöllőn a Királytelep és a
Kertváros szomszédságában egy
nappali + 2 szobás téglából épült
2 fürdőszobás iker családi ház 400
nm-es telekrésszel. Iár: 49,9 M Ft.
Ugyanott eladó 2 szintes fitneszterem, mely átalakítható lakássá, ehhez hozzáépítve egy kétállásos 60
nm-es garázs. 700 nm-es telekrés�szel. Iár 65 M Ft. Egyben és különkülön is eladó. Érd.: 06-20-919-4870
•  Eladó Gödöllőn a kastély vonzáskörzetében egy nappali + 3 szobás
összkomfortos, 2 fürdőszobás, felújítandó sorházi lakás garázzsal, kertkapcsolatos terasszal, egy 30 nm-es
szuterénnel, 300 nm-es telekrés�szel. 73 M Ft. Érd.: 06-20-919-4870
•  Eladó Gödöllőn, a Királytelepen egy
téglaépítésű, 140 nm alapterületű,
földszinti 4 szoba összkomfortos, teraszkapcsolattal épült családi ház 70
M Ft irányárért és az 1000 nm telken
teljes közmű, ásott kút, gyümölcsfák,
örökzöldek, garázs, melléképület,
pince. Érd.: 06-20-919-4870
•  Eladó Aszódon egy 60 nm-es 2.
em, 3 szobás, panorámás téglaépítésű teljesen felújított öröklakás kis
erkéllyel 39,45 M Ft irányárért. Érd.:
06-20-919-4870
•  Eladó Gödöllőn a Belvárosban egy
95 nm-es, 3 szobás, felújított családi
ház melléképülettel, nyári konyhá-
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val rendezett kerttel, 3 kocsibeállási
lehetőséggel 720 nm-en. 66 M Ft iár.
Érd.: 06-20-919-4870
•  ELADÓ vagy KIADÓ Gödöllő központjában 3 szobás, felújított, szigetelt, radiátoros családi ház. Gyűrűs
kút van. Albérletbe csak felnőttek
érdeklődését várom házi kedvencek nélkül. Ár megegyezés szerint.
Kaució szükséges+ rezsi. Október
5-től. 06-70-8811-698

ALBÉRLET KIADÓ
•  Gödöllő központjában 1 szobás,
felújított lakás kiadó, nem dohányzó, állattal nem rendelkező középkorú pár vagy egyedülálló részére.
06-20-248-0001
•  Gödöllő, Máriabesnyőn tetőtéri 1
szobás, konvektoros albérlet bútorozottan, teljes felszereléssel 2 fő részére kiadó. 06-70-381-8376
•  Gödöllő központjában, közvetlen a
kastély mellett családi ház kertkapcsolatos különálló épületében 1 szoba amerikai konyhás, összkomfortos lakás kiadó. Érd: 06-30-307-7314

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
•  10nm-es üzlethelyiség kiadó Gödöllő központjában. Érdeklődni: +36
30 950 9396
•  Garázs kiadó Gödöllőn a Kossuth
és Remsey körúti mélygarázsban: 17
nm-es zárt garázs polcokkal. Érd:
06-20-923-8994

ÁLLÁS
BOLTI ELADÓ pozícióba keres a Pap
Kolbászműhely Kft. személyzetet újonnan
nyitó mintaboltjába. Részletekről érdeklődjön a pk@pk.hu email címen vagy a
06-20/387-8758 telefonszámon!
•  Munkaidő pótlékkal műanyag feldolgozó gödöllői kft. felvesz BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, FORGÁCSOLÓT,
KARBANTARTÓT, FRÖCCSÖNTŐ
GÉPBEÁLLÍTÓT 8 órában, TAKARÍTÓNŐT 4 órában. Nyugdíjasokat is
szívesen fogadunk. Érd: 06-20-9423112, uzemvezeto@plastexpress.hu
www.plastexpress.hu
•  Gödöllői cukrászdába mosogató, takarító munkakörbe, munkatársat keresünk! Érdeklődni lehet:
+36-20/322-0372

•  Szadán a Szűcs Fogadója étterembe keresünk SZAKÁCS, FELSZOLGÁLÓ - PULTOS, KONYHAI KISEGÍTŐ MOSOGATÓ kollégákat felvételre.
Érd: 06-20-9430-746
•  Munkatársat keresünk angol nyelvű összetett adatfeldolgozó irodai
munkára. A fényképes önéletrajzokat az info@adjuvo-online.com
e-mail címre várjuk. Főbb feladatok: kapcsolattartás a szállítókkal
és a vevőkkel, tanúsítványok feldolgozása, adatbázis kezelés. Középfokú angol nyelvtudás, outlook és
excel ismeret elengedhetetlen, felsőfokú végzettség előny. 6-8 órás
munkaidő, bér megegyezés szerint.
•  Gödöllői családi ház kertjének folyamatos karbantartásához heti két
alkalommal hat órára hozzáértő férfit keresek. Érdeklődni a 30/9397091
számon.
•  A gödöllői Erzsébet Királyné Szálloda Szobalány/ Takarító pozícióba
keresi új kollégáját hétvégi munkavégzésre! Elvárások: megbízhatóság, felelősségteljes hozzáállás, nagy
munkabírás, terhelhetőség, precizitás, kulturált megjelenés, rugalmasság (szombat és vasárnap, szükség
szerint ünnepnapokon). Érdeklődni:
Hétköznap 8:00 és 16:00 óra között a
06-30-965-76-36-os telefonszámon

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, 0620-543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.
godollo@gmail.com
•  Language Cert akkreditált, nemzetközileg elismert, egynyelvű nyelvvizsga Gödöllőn az I.L.I.
Nyelviskolában! Ugyanitt egyéni
és kiscsoportos nyelvtanfolyamok
kedvezményes díjon. Érdeklődni:
I.L.I. Kft., 20/543-1775, 20/556-2653,
info@ili.hu
•  KERTGONDOZÁS. Bízza most rám!
Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés,
gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás.
Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés.
Metszés. Ágak, levelek elszállítása.
Ereszcsatorna tisztítás. Kerttakarítás. Kerítésfestés. Gépi permetezés.
Kerti tavak tisztítása. Talajfúrás. 0630-747-6090
•  KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada. Elérhetőségek:
0630-592-1856, zacsekne.danuta@
gmail.com
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vízszerelés

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

EmElőkosaras
autó bérbEadás
www.kosarasautoberles.eu

Telefon:
+36 20 284 4051
www.zoldteruletgondozas.hu

•  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉSSZERELÉS, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK,
KONVEKTOROK karbantartása felfakivágást, gallyazást
újítása, javítása. Tel: 06-20-9527-289,
06-28-476-229
vállalunk alpintechnikával
•  SZÁMÍTÓGÉPES problémája van?
akár elszállítással is.
Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
06-30-333-9201
•  DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
•  COACHING – nyelvtanítás, gyakorfűkaszálás
lás, fejlesztés SPECIÁLIS célokkal: felrövid határidővel!
készítés ÁLLÁSINTERJÚRA, külföldi
munkavállalásra. Felkészítés különHívjon mosT!
féle B1, B2, C1 Angol – Német nyelvvizsgákra. Gazdasági szaknyelvben,
Tel.: 06-30-218-7023
EU-s projektekben, nemzetközi kapcsolattartásban, multinacionális környezetben jártas szakmai nyelvta- •  COACHING fejlesztés – ANGOL –
nár, tolmács, coach, kineziológus NÉMET nyelvtanítás, gyakorlás, fejgödöllői vállalkozó: 06-20-572-0298 lesztés SPECIÁLIS művészeti – zenei
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mindenféle tároló helyiségek rendbetételét is elvégezzük Ön helyett.
Péter és Csilla 06-20-266-0104
•  Belső építőipari munkák! Nyílászárók cseréje, csempézés, járólapozás, laminált parketta lerakása, gipszkartonozás, válaszfalak
felhúzása, padlás, szuterén szigetelése, bútorok összeszerelése és
kisebb konyhabútorok készítése.
Függönykarnisok felrakása. Péter
06-20-266-0104
•  KERÍTÉSEK készítése és SZERELÉSE! Drót, fa, fém kerítések készítése. Kész kerítésrendszerek felállítása. Kerítés lécek cseréje. Régi
kerítések BONTÁSÁT VÁLLALJUK.
Tel: 06-20-9463-409
•  RÉGI UTCAI KERÍTÉSEK felújítása!
A lábazat rendbetétele, a kapuk beállítása, szükség esetén cseréje. Új
gondozásmentes fém kerítés elemek felszerelése Magyarország
egyik LEGOLCSÓBB gyártójától.
Az ügyintézésben tudunk segíteni. Tel: 06-20-9463-409

VízVezetékszerelés
duguláselhárítás
gödöllőn!

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

fürdőszobák
felújítása, átalakítása

Sebők Richárd
egyéni vállalkozó

Kisebb munKáKat is vállaloK!

06-30-353-99-03
fókusszal a gödöllői zeneiskolában
zongora szakon végzett, művészeteket, zenét kedvelő szakmai nyelvtanár, coach, kineziológus, gödöllői
vállalkozó: 06-20-572-0298
•  REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE
akár 2 órán belül! Új redőny azonnal megrendelhető! Péter úr, 0620-3685-888
•  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás
nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok
szifonok cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089

•  FESTÉS, MÁZOLÁS gyorsan, szak- sebb javításokat is vállalok. Nyugdíszerűen! Üres ingatlanra, tisztasági jasoknak 10% kedvezmény! 06-30festésre kedvezmény! Rövid határidő, 526-8532, 06-70-362-7324
precíz munkavégzés! 0620-247-0023 •  FUVAROZÁST, lomtalanítást, teljes
•  NAPELEMES rendszerek uniós tá- lakás kiürítését vállalom a pincétől a
mogatással! Ne függjön az áram- padlásig, éjjel-nappal, hétvégén is.
szolgáltatótól! Legyen akár nulla Továbbá telektisztítást, fakivágást,
forintos villanyszámlája! Sokéves bozótirtást, kisebb épületek bontászakmai tapasztalat, pályázat írás, sát, zsákos, ömlesztett sitt szállítását,
szaktanácsadás! Regisztrált kivite- építőanyagok fuvarozását. Számlaképes vagyok. 06-30-232-1060
lezői csapat! +3620-297-3510
•  TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítása, •  SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS, külsőtetőszerkezeti munkák, ácsmunka, belső, térkövezés, kőműves munzsindelyezés, bádogos munka, eresz- kák méltányos áron. Szabolcs és OKTATÁS
csatorna, Lindab tetőfedés, lécezés, társa. 06-30-968-2223
•  ANGOL és SPANYOL nyelvoktafóliázás, ereszdeszkák, madárdesz- •  TAKARÍTÁS, RENDRAKÁS. Válla- tást vállal FILMSZINKRON, könyvkák festése, palajavítások, kúpcserép lunk általános nagytakarítást és fordítás, vizsgaelőkészítés és korlekenése, leszögelése. Bármilyen ki- ablaktisztítást. Pincék, padlások, repetálás területén jártas FIATAL,

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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tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70559-3918
•  COACHING – nyelvtanítás, gyakorlás, fejlesztés SPECIÁLIS célokkal: felkészítés ÁLLÁSINTERJÚRA, külföldi
munkavállalásra. Felkészítés különféle B1, B2, C1 Angol – Német nyelvvizsgákra. Gazdasági szaknyelvben,
EU-s projektekben, nemzetközi kapcsolattartásban, multinacionális környezetben jártas szakmai nyelvtanár,
tolmács, coach, kineziológus gödöllői vállalkozó: 06-20-572-0298
•  COACHING fejlesztés – ANGOL –
NÉMET nyelvtanítás, gyakorlás, fejlesztés SPECIÁLIS művészeti – zenei
fókusszal a gödöllői zeneiskolában
zongora szakon végzett, művészeteket, zenét kedvelő szakmai nyelvtanár, coach, kineziológus, gödöllői
vállalkozó: 06-20-572-0298

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

•  Egyedülálló 58 éves technikus férfi keresi hozzáillő párját tartós kapcsolat reményében lehetőleg Gödöllő és környékéről. Ha szereted
a kultúrát, kertészkedést, utazást,
kirándulást, hívjál: 06-20-922-4400
•  Ha szép arcú, kedves nő vagy kérlek, jelentkezz! Egy 57 éves, normál
testalkatú férfi keresi szerető társát személyedben… andorker@
citromail.hu

ADÁS-VÉTEL
•  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs
díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat,
ezüstöt (hibás és hiányos darabokat
is), régi pénzeket, könyveket, bizsukat
és ékszereket, borostyánt, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk első vevőként! Tel: 70/942-0806, 70/603-7642
•  Alma-, körte-, szilvafélék, valamint
szőlő fajták rendelhetők. Szállítás érési időtől függően. Eltartható zöldségés gyümölcsféleségek a tőlünk megszokott szolid árakon. UNIBOND BT.
Gödöllő, Kőrösi Cs.S. u. 33. Tel: 0628-432-941, 06-30-406-5898
•  Helyszűke miatt kiárusítom a már
nem használt gépeimet, berende-

2100 Gödöllő,
Petőfi tér 13.
BORKERESKEDÉS H-P: 10-18, Szo: 10-12
zéseimet, anyagkészletemet. Az eszközökről bővebb felvilágosítást adok
a 06-30-406-5898 telefonszámon.
Helyszín: Gödöllő, Kőrösi Csoma S.
33. UNIBOND telephelyén. Horváth
Gábor
•  2 db GÁZKONVEKTOR, parapetes,
F850-es, nagyon jó esztétikai és műszaki állapotban eladó. 65.000 Ft/db.
Gödöllő, 06-70-228-4917

metővel szemben) 06-30-536-4300,
28/611-728 www.akkugodollo.hu

EGYÉB

•  MÉZET közvetlenül a termelőtől,
a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém,
Lépesméz, Propolisz és Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 0630-9891-721
•  Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
zárszalagos mézet közvetlenül a ter•  AKKUMULÁTOR minden típusú melőtől! Repce, Akác-, Hárs-, Akácgépjárműhöz szaküzletünkben vagy hárs-, Napraforgóméz. 720ml-es
kiszállítással. Szolgáltatásaink: be- csavaros tetejű befőttes üveget
szerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, cserébe elfogadok. Házhoz szállíszaktanácsadás. Minőségi akkuk, új tás. Szabó Méhészet Gödöllő, Loakciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Te- vas u.3. 28/417-913
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• cserepes lemez fedés
• széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
• tetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréje
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Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk!

+36-30/919-4694

