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Közel 70 év után ismét Szűz Mária-szobra fogad-
ja a vonattal érkezőket a máriabesnyői vasútál-
lomáson. A szobor hiteles másolata a Bory Jenő 
által 1936-ban készített alkotásnak, ami – egyes 
források szerint – 1951-ig állt az állomáson. Az 
ünnepélyes leleplezésére szeptember 8-án, Má-
ria – Kisboldogasszony napján került sor.
A rendezvényen Gaálné dr. Merva Mária iro-
dalomtörténész, a Gödöllői Városi Múzeum 
nyugalmazott igazgatója, a Gödöllői Értékvédő 
Közhasznú Egyesület elnökhelyettese ismertet-
te a szobor történetét: A Magyar Királyi Államva-
sutak igazgatósága Mária iránti tisztelete jeléül 
1936-ban, az akkor befejezett vasúti felújítást 
követően állíttatta Szűz Mária-szobrát, aminek 
az alapja egyben ivókút volt. A vasúttársaság 
így kívánta kifejezni Mária iránti tiszteletét, és ál-
dást kérni a vasutakra és a vasutasokra. A Bory 
Jenő által készített szobor felállításán a korabeli 
adatok szerint mintegy ezerötszáz vasutas vett 
részt. Ezt követően a Magyar Királyi Államvasu-
tak évente szervezett zarándoklatot a kegyhely-
re, s ilyenkor a szobrot is megkoszorúzták.

Visszakerült az állomásra a Mária-szobor 

(Folytatás a 6. oldalon)
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– Hogyan alakult meg a Garabonciás 
Színtársulat?

– Sosem gondoltam arra, hogy társulatot 
fogok alapítani, nem szerepelt a terveim kö-
zött. A Damjanich iskolához köthető a kez-
det. 1999-ben bált rendezett az iskola, ami-
nek a szervezésével az akkori igazgatónő, 
Szűcs Józsefné engem bízott meg, lévén, 
hogy drámapedagógus vagyok. Körbenéz-
tem a tanáriban és megkérdeztem, ki sze-
retne szerepelni, hát mondanom sem kell, 
hogy a legtöbben elbújtak az asztal alá. 
Azzal a pár vállalkozó szellemű kollégával 
viszont csináltunk egy meseparódiát. Ez 
volt az első előadásunk. Ebből a kezdeti 
gárdából sokan maradtak alapítótagként a 
későbbi társulatban.

– Hogyan készül a társulat egy előa-
dásra, heti hány próbát tartanak?

– A kezdeti szakaszban heti kétszer 
szoktunk próbálni, de ahogy közeledik a 
premier, ez felmegy három alkalomra. Sőt, 
aztán a finisben már hétvégén is vannak 
próbáink.

– Melyek voltak a legemlékezetesebb 
előadások az elmúlt 20 év alatt?

– Nehéz egyet kiemelni, mert mindegyik-
nek volt valami különlegessége. Inkább azt 
tudom mondani, hogy amikor valamelyik 
darab különleges elvárást támasztott a tár-
sulattal szemben, az mindig érdekes volt. 
Például ilyen volt, amikor a kis damjanichos 
termekből kikerültünk a Művészetek Háza 
színpadára. Ilyen változás volt az is, amikor 
a Múzeumok Éjszakáján a múzeum udva-
rán kellett előadást tartanunk, ami megint 
csak újabb kihívás jelentett a szabadtéri 
helyszín miatt. De szintén nagy erőpróba 
szokott lenni az is, amikor külföldön adunk 
elő valamit. 

Azonban, ha egy emlékezeteset kell 
választanom, akkor talán az a La Mancha 
lovagja lenne, ami a színészeknek támasz-
tott másfajta követelményt, mert az egy 
megindító történet. Más játékstílust, más 
előadásmódot követelt a társulattól, mint 
mondjuk egy vígjáték, amihez hozzá vol-
tunk szokva.

– Eddig körülbelül hány dara-
bot állítottak színpadra?

– Általában évente egyet, eb-
ben persze nincsenek benne a 
gyerekelőadások. Szóval eddig 
húszat.

– Mi alapján választja ki a mű-
veket?

– A legtöbb esetben én hoztam a darabot 
a társulathoz, de az utóbbi időben volt olyan 
is, hogy elfogadtam javaslatokat. Nem va-
gyok annyira konok, hogy ne fogadjam el 
más javaslatát. De van egy ízlésvilágom, 
egy szemléletmódom, amit azért szeretnék 
tartani.

– Melyik darabra a legbüszkébb, me-
lyiket adták elő a legtöbbször?

– Rostand Cyranóját adtuk elő a legtöbb-
ször, ami egy nagyon nehéz darab. Le-
hetnék rá a legbüszkébb, de mint már ko-
rábban mondtam, minden előadásnak van 
valami különlegessége, ami miatt nehéz. A 
Cyrano egy veretes mű, nagyon nehéz a 
szövege, nagyon hosszú a darab. A színját-
szóval, a rendezővel és a nézővel szemben 
is komoly követelményeket támaszt, mert 
nagyon kell figyelni. Fontos, hogy őszinte 
legyen a játék és akkor felülíródik a nehéz-
kes veretesség, ami sajátja a szövegnek.

– Ősszel több premierjük is lesz, ké-
rem, meséljen ezekről!

– Nem mondom, hogy így ideális, de úgy 
alakult, hogy ősszel, egy hónap leforgása 
alatt két bemutatónk is lesz. Szeptember 
28-29-30-án a kastély Barokk Színházá-
ban, gyönyörű helyszínen, inspiráló közeg-
ben két egyfelvonásost fogunk játszani. Eb-
ben a tekintetben ez új, mert ilyet még nem 
csináltunk, hogy két előadást adjunk elő 
egy este. Az egyik Molnár Ferenc Marsall 
című színműve lesz. Nem a legismertebb, 
de nagyon különleges darab. Olvastam 
olyan elemzést róla, ahol azt írták, hogy az 
egyik legjobban megírt mű. Nagyon csa-
varos a történet és nem kis feladatot ró a 
színjátszókra, van mit játszani benne. A 
másik, amit mellé illesztettünk, annyiban il-
lik is hozzá, hogy ugyanabból a korszakból 

való. Móricz Zsigmond Rab oroszlán című 
regényéből készült egy adaptáció, amit B. 
Török Fruzsina írt.

A másik bemutató pedig október 28-29-
én a Művészetek Házában lesz látható. 
Robert Thomas Nyolc nő című darabját 
fogjuk előadni. Látszólag egy klasszikus, 
kicsit Agatha Christie poirot-s története, 
azonban annyiban több szerintem, hogy 
ennek a nyolc nőnek a sorsa is megjelenik 
a történetben. Amiben pedig még különle-
ges, hogy nem egy főszereplőre épül a tör-
ténet. Mind a nyolc nő egyenlő mértékben 
szerepel az előadásban. Neumann Balázs 
írja hozzá a zenét. Garantálom, hogy lesz 
min izgulni.

– Rendezőként van példaképe?
– A rendezés valahol pedagógia is, így 

aztán összeér nálam a két hivatás. Úgy 
gondolom, hogy nincs helye arroganciá-
nak, a másik bántásának sehol sem, de 
egy alkotó folyamatban aztán végképp. 
Nem mondom, hogy nincsenek feszült 
helyzetek, de akkor is...

Nagyon hiszek abban, hogy a színjátszó-
nak magából kell dolgoznia. Nem nagyon 
szoktam előjátszani, ami ugye azt jelenti, 
amikor a rendező megmutatja, hogy hogy 
kellene játszani. Ami nekem jól áll, ami be-
lőlem jön, az nem biztos, hogy egy másik 
színésznek is úgy szól a szájából. Úgyhogy 
én ezt nem nagyon szeretem. Viszont na-
gyon bevált az, hogy hagyom, a színjátszó 
építkezzen magából. Igaz, hogy ez egy ki-
csit időigényesebb, de szerintem hatékony. 
Ez a módszer azért jó, mert így megmarad 
a színjátszó a komfortzónájában, persze 
azért egy kicsit ki kell lépnie, hogy fejlődjön, 
és a játéka természetes marad. 

Jaeger Ákos

idén jubilál a garabonciás 
színtársulat

Mészáros Beáta 

Idén ünnepli 20. születésnapját a Garabonciás 
Színtársulat. A jubileumi év kapcsán beszélget-
tünk Mészáros Beáta művészeti vezetővel.
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coVid 19: szigorúbb szabályok 
Az elmúlt hetekben rendkívüli mértékben megemelkedett hazánkban a koronavírussal fertőzött és 
megbetegedettek száma. Emiatt a korábbi intézkedéseken szigorítottak és a következő napokban is 
szigorításokra lehet számítani.  Lapunk összegyűjtötte az ezzel kapcsolatos tudnivalókat. 

Az országos tisztifőorvos teljes körű, az ország összes egészségügyi, fekvőbe-
teg-ellátást nyújtó intézményére vonatkozóan látogatási tilalmat rendelt el.
A szeptember 9-től hatályos intézkedés vonatkozik a közfinanszírozott és a ma-
gánellátókra is. Az NNK közlése értelmében védőfelszerelés biztosítása mellett a 
látogatási tilalom alatt a súlyos, életveszélyes állapotú vagy végstádiumú beteg-
nél egy hozzátartozó, kiskorú beteg mellett egyik szülője vagy törvényes képvi-
selője, szülő nőnél pedig egy általa megjelölt személy tartózkodhat.
A határozat kitér arra, hogy egyedi méltányosság keretében - kockázatbecslést 
követően - a kórház a kapcsolattartás lehetőségét mérlegelheti, indokolt esetben 
azt további esetekben is biztosíthatja.
A dokumentum szerint, a rendelkezések megsértése esetén 30 ezer forinttól öt-
millió forintig terjedő egészségügyi birság szabható ki.
Városunkban már ezt megelőzően, szeptember 1-jével életbe lépett a látogatási 
korlátozás az Egyesített Szociális Intézmény Ady Endre sétányon lévő idősek 
otthonában. 

Az intézet honlapján tette közzé a Rendelőintézetben érvényes higiéniai és visel-
kedési szabályokat. Ezek szerint 
- a szakrendelő területén az arcmaszk viselete kötelező;
- a bejáratnál minden esetben egyéni beléptetést végeznek;
- kézfertőtlenítő használata szakrendelőbe érkezéskor kötelező;
- lehetőség szerint a beteg egyedül érkezzen a rendelőintézetbe, csak a legszük-
ségesebb esetben kérje kísérő segítségét;
Kérik, a rendelőintézet területén mindenkitől tartsa meg a 1,5 méter távolságot!
Az intézmény vezetősége tájékoztatójában felhívják a figyelmet arra, hogy a há-
ziorvos által adott, sürgősségi jelzéssel ellátott beutaló nem jelenti automatikusan 
az azonnali ellátást, mivel az aktuális eljárásrend értelmében, a zsúfoltság elke-
rülése érdekében a betegeknek időpontra kell érkezniük. Ezekben az esetekben 
a beteg ellátásának időpontját – a panaszok jellegétől és fennállásának idejétől 
függően – adott szakrendelés orvosa határozza meg. Amennyiben otthonában 
légúti panasz, láz jelentkezik, MINDEN ESETBEN HÁZIORVOSÁT vagy az 
ÜGYELETET HÍVJA TELEFONON!

Hazánkban az elmúlt hetekben újra növekedésnek indult a Covid-19 okozta megbete-
gedések esetszáma. A vírus terjedésének megelőzésében, lassításában kiemelt sze-
repe van a kötelező maszkviselésről szóló szabály betartásának. Az utasok túlnyomó 
többsége továbbra is fegyelmezetten betartja az előírásokat, vannak azonban, akik az 
április óta érvényben lévő rendeletek ellenére sem takarják el az arcukat utazás köz-
ben. A szabálykerülő magatartás visszaszorításának érdekében, a fővárosi operatív 
törzs döntése alapján a BKK szigorít: mostantól nagyobb létszámmal zajlik az ellenőr-
zés, és az utazásból való kizárás lehetősége mellett 8000 forintos helyszíni pótdíjat is 
kiszabnak, ha valaki a közösségi közlekedési szolgáltatás használata során nem, vagy 
nem szabályosan takarja el az arcát – a már április óta érvényben lévő előírások szerint 
– maszkkal, sállal vagy kendővel.

A koronavírus-járvány további terjedésének megakadályozás érdekében Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások mi-
niszter megtiltotta az egészségügyi, szociális és köznevelési ágazatban a szakmai tárgyú rendezvények személyes jelen-
léttel történő megtartását. Az ebbe a körbe tartozó rendezvényeket kizárólag online módon lehet megtartani.

Látogatási tilalom a kórházakban és a szociális otthonokban

Új szabályok a Tormay Károly Egészségügyi Központban

Súlyos ezrekbe kerül a maszk nélküli utazás

Tilos rendezvényeket tartani az egészségügyben 
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A testVérVárosi kApcsolAtok kiVáló 
AlApjAi A neMzetközi együttMűködéseknek 

Jól működő testvérvárosi gya-
korlatokat ismerhettek meg a 
résztvevők a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetsége által 
rendezett nemzetközi kon-
ferencián, amit szeptember 
11-én rendeztek Gödöllőn. A 
Várkapitányi-lakban megtartott 
tanácskozáson a hazai előadók 
személyesen, míg a külföldiek 
videoüzenet keretében tartották 
meg előadásaikat.
A rendezvényen dr. Gémesi 
György polgármester, a MÖSZ 
elnöke mondott köszöntőt, 
amelyben felhívta 
a figyelmet arra, 
hogy a testvérvá-
rosi kapcsolatok 
fontos együttmű-
ködési felületet 
jelentenek a nem-
zetközi kapcsola-
tokban.
Ezt igazolta Tibor 
Bial, cseh nagy-
követ előadása is. 
A nagykövet azo-
kat a projekteket 
mutatta be, melyekkel Csehor-
szág segíti a településvezető-
ket a testvértelepülési kapcso-
latok építésében. Kiemelte ez a 
Visegrádi Négyek együttműkö-
dés keretében is irányadó. 

Gödöllő egyik legrégebbi és 
legaktívabb kapcsolata a Wa-
geningennel való együttműkö-
dés, amit Geert van Rumund, 
Wageningen polgármestere és 
Kees Beurmanjer, a wagenin-

geni Testvérvárosi Egyesület 
elnöke mutattak be. Videoüze-
netükben a békés egymás mel-
lett élést és a toleranciát nevez-
ték a testvérvárosi kapcsolatok 
fontos elemeinek, valamint a 
családok közötti kapcsolatok 
erősítését. 

A települések közötti kapcso-
latok építését segítő Tempus 
Közalapítvány részéről Frank 
Nóra az Európa a polgárokért 
program programkoordinátora 
olyan projektekről szólt a kon-

ferencián, amelyek az elmúlt 
években nagy sikerrel támogat-
ták a különböző együttműködé-
seket. Kiemelte az Európai em-
lékezet projektet, valamint az 
Európa a polgárokért progra-
mot, amely hét éven át támo-
gatta a különböző rendezvé-
nyeket.

Gödöllő széles nemzetközi 
kapcsolatokkal rendelkezik, s 
a testvértelepülési kapcsolatok 

egyik kiemelt programja a las-
san 10 éves múltra visszatekin-
tő Nemzetközi Ifjúsági Tábor, 
amit nyaranta Balatonlellén ren-
deznek meg diákok számára. A 
táborról, annak programjáról és 
eredményeiről L. Péterfi Csaba, 
a Gödöllői Polgármesteri Hiva-
tal polgármesteri kabinet veze-
tője beszélt. Elmondta, hogy a 
különböző országokból érkező 
gyerekekből „vegyes csopor-
tokat” alakítanak, így a Kíná-
ból, Spanyolországból érkezők 
együtt vesznek részt a progra-
mokon a gödöllői és az Erdély-
ből vagy Izraelből érkezett tár-
saikkal. Ez erősíti a különböző 
nemzetek közötti barátságokat, 
amik a tapasztalatok szerint 
nem szűnnek meg a tábor vé-
gén, hanem tovább működnek. 
A tábor során a gyerekek meg-
ismerik egymás országát, kultú-
ráját, gasztronómiáját, mindezt 
persze játékos formában. 
L. Péterfi Csaba úgy fogalma-
zott, a program - amit idén a 

koronavírus járvány miatt el kel-
lett halasztani, folytatódik, s a 
tervek szerint az Ifjúsági Önkor-
mányzat is szerepet vállal majd 
benne. 
A határon túli magyarsággal 
való kapcsolatok erősítése, 
fontos feladata az önkormány-
zatoknak. A szlovákiai telepü-
lés polgármestere dr. Hájos 
Zotán is kiemelte videoüzene-
tében a magyar közösségek-
kel való kapcsolattartás, a ha-
gyományok megőrzésének, a 
szokások bemutatásának fon-
tosságát. Az együttműködési 
területek között - mint mondta - 
függetlenül attól, hogy nemzet-
beli vagy nemzetek közötti kap-
csolatról van szó, fontos felület 
a sport, a kultúra, a turizmus és 
a gazdaság, s ezekben nem a 
településvezetőkre, hanem a 
lakosságra kell építeni. 

(A rendezvényről bővebben 
a szolgalat.com-on és Face-
book-oldalunkon.) 

Az elmúlt időszakban városszerte megszaporodtak a közvilágítási panaszok. Többen is jelezték, hiába jelentik be a problémát, 
sokszor hetek telnek el, mire intézkedés történik, sok esetben a lakosság nem is tudja, hová fordulhat. 
A közvilágítási hibákat városunkban kizárólag az EL-CO TECH Kft. elérhetőségein lehet bejelenteni, ők végzik ugyanis a köz-
világítással kapcsolatos hibaelhárításokat, valamint ők jelzik a szakaszhibákat az ELMÜ felé! Itt üzenetrögzítő fogadja a hívá-
sokat, ahol a bejelentő adatainak megadása mellett várják a szükséges információkat.  
Meg kell különböztetni az egyedi hibát, például, ha egy lámpa nem világít, és a szakaszhibát – amikor egy utcában több lámpa 
nem működőképes. A bejelentéseket az EL-CO TECH Kft kivizsgálja, és intézkedik egyedi hiba esetén a javításról, szakaszhiba 
esetén pedig továbbítja a bejelentést az ELMÜ-nek. 
Ez utóbbi esetben ugyanis csak a hálózat tulajdonos ELMÜ jogosult intézkedni, a hálózathoz más nem nyúlhat hozzá! Az egye-
di hibák javítása, a balesetveszély elhárítása ezért történik gyorsabban, mint a szakaszhibák korrekciója. 
A szakaszhibák esetében sajnos sok esetben, így az elmúlt hetekben is tapasztalható a javítás elhúzódása. Információink 
szerint ezt az önkormányzat illetékes szakemberei is jelezték már az ELMÜ-nek, és kérték, hogy dolgozzon ki megoldást erre 
a problémára, ám választ a megkeresésekre ők sem kapnak. 
Az azonban fontos, hogy a közvilágítási hibákat minél előbb bejelentsék! Erre az alábbi módokon van lehetőség: Telefonon: 
06/28-520-873., e-mail: kozvilagitas@elcotech.hu.

KözviLágíTáS: EgyrE Több a SzaKaSzhiba 
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Egyszerre több helyszínt is érintettek a vasútfelújításhoz kapcso-
lódó munkák. Dolgoznak a buszparkoló kialakításán a Királyi Vá-
róval szemben, a vasútállomás előtti területen és a felüljáróhoz 
kapcsolódóan a Premontrei utcában. 
A Swietelsky Vasúttechnika Kft. tájékoztatása szerint megkez-
dődött a Köztársaság úti felüljáró építéséhez kapcsolódóan a 
Premontrei utca átépítése. Az érintett szakasz kivitelezési ideje 
alatt (járda elbontása miatt) a gyalogos forgalmat az Erdész köz 
felé terelték. A biztonságos munkavégzéshez a közúti forgalom 
részére jelzőlámpás forgalomirányítást vezettek be. 
A következő időszakban várhatóan a forgalmi rend időszakos 
megváltozására kell számítani a vasútállomás előtti területen is, 
mivel az aktuális munkák sokszor csak így végezhetők el. Ezekről 
a Swietelsky Vasúttechnika Kft. minden esetben tájékoztatni fog, 
ami az önkormányzat online felületein, és lapunk online felületein 
is nyomon követhető lesz. 

A lakosság a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételekkel, kér-
désekkel az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a beruházó 
Nemzeti Infrastruktúra Zrt-t: e-mail: godollohatvan@vasuttechni-
ka.hu; tel.: +36-30/641- 0601 (hétköznap 8:00-16:00)

Vasútfelújítás figyeljünk a forgalmi rend 
Változásokra!

MEgÚjuLó vároSháza
Ü t e m e z é s 
szerint ha-
ladnak a 
v á r o s h á z a 
felújításának 
munkálatai. 
A mozi mel-
letti kerítés 
e l b o n t á s r a 
került, helyén 
már jól látha-
tó az épület 
szárny. A jö-
vőben ebben 
az épület-
részben kap 
majd helyet 
az ügyfélszolgálat. A munkák alatt a polgármesteri hivatal munkájában 
nem lesz változás. Az ügyfélfogadás a szokásos rend szerint történik. A 
városháza épületének felújítását követően egy korszerű, energiahatéko-
nyan üzemeltethető, a feladatellátáshoz megfelelő épületet kap Gödöllő 
polgármesteri hivatala.

Könnyebb a rendelőintézet 
megKözelítése

Lapzártánk idején festették le azt a korlátot, ami a Tor-
may Károly Egészségügyi Központhoz vezet a Petőfi 
utcától a mozgáskorlátozott parkolótól. A létesítmény 
nagy segítséget jelent az időseknek és a nehezen 
közlekedőknek. 

FutóKör, KeréKpárút: HasználjuK szabályosan!
Júniusban adták át az alsóparki futókört, ami kiváló, ingyenes mozgáslehetőséget 
kínál a szabadidős sportok kedvelőinek. A létesítményt örömmel vették birtokba a 
futók, ám a használat sokszor akadályokba ütközik. 
Bár a használati szabályokat lapunk is közzé tette, a parkban pedig tábla tájékoz-
tatja erről a kilátogatókat, mégis sokan hajtanak rá kerékpárral, húzós bevásárló-
kocsival, babakocsival – hogy csak néhányat emeljünk ki. Ez nem csak a futókat 
akadályozza a használatban, hanem rongálja is a felületet. 
A nemzetközi atlétikai szövetség által minősített kopás-, napsugárzás- és UV-álló 
öntöttgumi burkolatú pálya a futást szolgálja, a speciális felületen nem szabad 
kerékpározni, rollerezni, futóbiciklizni, görkorcsolyázni és kutyát sétáltatni, erre a 
sétány ad lehetőséget a parkot kikapcsolódásra használóknak. 
Épp így a nemrég átadott kerékpárút célja is az, hogy segítse a kerékpáros köz-
lekedést és leválassza azt a sétányról. A különálló kerékpárút alsóparki megva-
lósítása az ott gyakran közlekedő gyalogosok igénye volt, így elvárható, hogy a 
szabályokat ők is betartsák! Sajnos sokszor tapasztaljuk, hogy a kerékpárúton a 
gyalogosok mindkét sávot elfoglalva sétálnak, vagy kutyát sétáltatnak úgy, hogy 
mindössze két lépésre az elválasztó sávon túl van a sétány! Ez nem csak bosszantó, hanem rendkívül balesetveszélyes is! Figyeljünk tehát 
a szabályokra, vigyázzunk egymásra és értékeinkre!
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(Folytatás az 1. oldalról)  

Szűz Mária szobrát – mint az 
Gaálné dr. Merva Mária előadá-
sában elhangzott – 1951-ben a 
gödöllői lakosok elvitték az ál-
lomásról, hogy ne válhasson a 
politika áldozatává. Bory Jenő 
alkotását végül 2000-ben állí-
tották fel a Máriabesnyői Nagy-

boldogasszony Bazilika mellett. 
A városrészben élőknek azon-
ban régi vágya volt a szobor 
visszállítása, ezért a helyi lakos-

ság és az Értékvédő Közhasz-
nú Egyesület kezdeményezte 
egy másolat elhelyezését, ami-
hez megkapta Gödöllő Városi 
Önkormányzatának támogatá-
sát. Erre jó lehetőséget adott 
a jelenleg zajló vasútfelújítás, 
ami az állomás megújulásával 
is járt. 

Az átadáson Gémesi György 
polgármester méltatta azoknak 
a munkáját, akik kezdeményez-
ték és végigvitték a szobor újra 
állítását, valamint megköszönte 
a MÁV partnerségét.  
A szobrot dr. Gémesi György, 
Szűcs Józsefné, Koós Albert, 
a szobor felállításának kezde-

m é n y e z ő j e , 
és Klement 
Péter a körzet 
jelenlegi ön-
kormányzat i 
k é p v i s e l ő j e 
leplezték le. 
Bory Jenő 
szobrának má-

solatát Varga 
Attila Európai 

kőfaragó mester és Gill Viktor 
Compagnons kőfaragó mester 
készítették. 
Az ünnepség keretében Géme-
si György polgármester Koós 
Albertet, a máriabesnyői vasúti 
megállóban 1936-ban emelt 
Szűz Mária-szobor visszaállí-
tásának kezdeményezéséért 

Polgármesteri Ezüstérem elis-
merésben részesítette. 
A felszentelést dr. Sztankó Atti-
la, a Máriabesnyői Nagyboldo-
gasszony Bazilika plébánosa 
végezte, az ünnepségen Kája 
Sándor, a Máriabesnyői Nagy-
boldogasszony Bazilika kántora 
közreműködött. 
(A rendezvényről több fotó a 
szolgalat.com-on és Face-
book-oldalunkon)

VISSZAKERÜLT AZ ÁLLOMÁSRA A MÁRIA-SZOBOR 

A Kulturális Örökség Napjai idei 
programjának egyik különleges-
sége a gödöllői Szent Kereszt 
görögkatolikus templom megtekin-
tése lesz. Az épület belső festése 
a keleti keresztény hagyomány és 
ikonográfia mentén készült, a mun-
kák a múlt év végén kezdődtek és 
idén februárban fejeződtek be. 
Az előcsarnokban a keresztségre 
és a megtisztulásra utaló képek, a 
kupolában a Pantokrátor Krisztus, 
alatta pedig a mennyei liturgia van 
megfestve, de itt jelennek meg az 

ószövetség nagyjai is. A nagy fali 
képeken Szent Anna, Szűz Mária 
és Jézus, az oszlopokon és környe-
zetükben pedig a szentek ábrázo-
lásai találhatóak. Az ikonosztázion 
szentelése és a megújult templom-
belső megáldása a templombúcsú 
időpontjában, szeptember 19-én 
délelőtt kerül sor, délután pedig a 
Kulturális Örökség Napjainak ke-
retében 17 órától nagyközönség 
is megtekintheti, Sivadó János gö-
rögkatolikus parókus vezetésével. 

(k.j.)

BEpILLAnTás A görögKATOLIKus 
IKOnOgráfIáBA
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Nagy érdeklődés mellett rendez-
ték meg szombaton a Civil utcát, 
ahol huszonnégy gödöllői civil 
szervezet várta az érdeklődőket 

a Főtéren. Míg a felállított sátrak-
ban jóízű beszélgetésekre nyílt 
lehetőség, a színpadon a meg-
jelent alapítványok, egyesületek 
mutatkoztak be, valamint zenei 
produkciók, és bábelőadások vál-
tották egymást. Akik kilátogattak 
az eseményre ízelítőt kaphattak 
abból, milyen színes és gazdag 
városunk civil élete, amelyben 
valamennyi korosztály aktívan 
részt vesz. A kertbarátok színes 
standja, a Royal Rangers nép-

szerű fa játékai, a Waldorf iskola 
és a Szigetkék foglalkozásai, az 
Anyaplacc – hogy csak néhányat 
emeljünk ki a kavalkádból – izgal-

mas időtöl-
tési lehető-

séget kínáltak. A rendezvényt a 
Magyar Rákellenes Liga Gödöllői 
Szervezetének flashmobja zárta. 
(A rendezvényről fotók a Szol-
galat.com-on és Facebook-ol-
dalunkon) 

Izgalmas vállalkozásba kezdett nemrég barátaival a gödöllői Nefelejcs 
Napközi.   A Rönkvár játszótéren rendezték meg az I. Nefelejcs Akadály-
versenyt, amelynek egyik ötletgazdája Tóth Tibor, a Fogyatékosok Pest 
Megyei Sportszövetségének elnöke volt. Az izgalmas programot, Czeglé-
di Ingrid intézményvezető és Bajkó Norbert alpolgármester nyitották meg, 

majd olympiai kisokos vetélkedő, futás, távolugrás, karikadobás, birkózás, 
kerékpározás, kosárdobás, súlyemelés, úszás, lezáró futás versenyszá-
mok várták a résztvevőket. A különleges versenyt – melyben mintegy hat-
van fő vett részt – mindenki bajnokként fejezte be.  A játékokba sokan 
azok közül is bekapcsolódtak, akik épp kilátogattak a játszótérre. A szer-
vezők a remek programért köszönetet mondanak a gyerekek szüleiknek 
és támogatóiknak: Gödöllő Város Önkormányzatának, a Gödöllői Egyesí-
tett Szociális Intézmény minden dolgozójának, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának, a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny és Szabadidő-
sport Szövetségének, a Fogyatékosok Pest Megyei Sportszövetségének, 
az Első Budapest-Gödöllő Lions Clubnak, a Békés Otthon Egyesületnek 
és a Fele-Más Egyesületnek. A szervezők bíznak benne, hogy a sport és 
játék örömén keresztül létrehoztak egy olyan eseményt, mely talán évente 
visszatérhet, mint hagyomány.

M i n d ö s s z e 
négy nappal 
a Budapesti 
megnyitó után, 
a Művészetek 
Házában is 
látható a 38. 
Magyar Sajtó-
fotó Kiállítás. 
Az összeállí-
tás a Sajtófotó 
Pályázat va-
lamennyi díja-
zott alkotását 
bemutatja. 
A képeken visszaköszönnek az el-
múlt év fontosabb eseményei, va-
lamint a társadalmi élethelyzetek. 
Több alkotó is feldolgozta a Hable-
ány tragédiáját, de emellett csodás 
sport és kör-
nyezetvédel-
mi témájú 
képeket  is 
láthatnak az 
érdeklődők, 
valamint a 
drónfotózás 
is jelen van. 
A rendezvé-
nyen Kovács 
Balázs, a 
Művészetek 
Háza igaz-

gatója mondott köszöntőt, a kiállí-
tást Gémesi György polgármester 
nyitotta meg. A nyertes pályaműve-
ket Szigeti Tamás, a kiállítás kurá-
tora mutatta be.

(k.j.)

öSSzEfogáSMaraThon AZ ÉV LEGJOBB SAJTóFOTóI 
A MűVÉSZETEK HÁZÁBAN 

Civil UtCa a főtéren
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Nagyszabású, háromnapos 
nemzetközi tudományos kon-
ferenciával ünnepli megalapítá-
sának 900. évfordulóját a pre-
montrei rend.  A tanácskozást 
a Gödöllői Premontrei Apátság 
és Iskolaközpont épületeiben 
tartják. 
A konferenciát eredetileg mári-
usban tervezték megtartani, ám 
a veszélyhelyzet miatt el kellett 
halasztani. A megnyitóra szep-
tember 10-én délután került sor. 
A rendezvényen Balogh Péter 
Piusz O. Praem. gödöllői apát, 
a Magyar Premontrei Cirkária 
vikáriusa köszöntötte a részt-
vevőket. Beszédében kiemelte, 

a rendezvény célja nem csak a 
900. évforduló megünneplése, 
hanem az is, hogy elmélyedje-
nek az elődök örökségében és 
a mai premontreiek tetteiben. 
A nyitóesemény keretében kö-
szöntötték Ullmann Péter Ágos-
ton O. Praem. nyugalmazott 
kormányzó perjelt, aki március-
ban ünnepelte 80. születésnap-
ját, s bemutatták a jeles évfor-
duló alkalmából kiadott kötetet 
is. A könyvben több mint félszáz 
szerző köszönti a rend korábbi 
gödöllői vezetőjét, akinek nem 

csak életútja tükröződik vissza 
az írásokban, hanem az egy-
ház és a rend történetébe is be-
pillanthatnak az olvasók. 
A háromnapos rendezvény so-
rán a konferencia résztvevői 
áttekintették a premontrei rend 
magyarországi tevékenységét a 
kezdetektől napjainkig lelkiségi 
valamint kulturális és művészeti 
szempontból. A tanácskozáson 
több Gödöllőt érintő előadás is 
elhangzott. Így például Simon 
Magdolna művészettörténész 
mutatta be Nagy Sándor „Ha-
dak útja” című triptihonját, ami 
a múlt század közepéig a Pre-
montrei Gimnázium falát díszí-

tette, majd nyoma veszett és 
csak a múlt évben kerül elő. A 
triptihon egyébként a tanács-
kozáson az aulát díszítette. A 
Gödöllői Városi Múzeumból dr. 
Czeglédi Noémi a premontreiek 
és a magyar cserkészmozga-
lom, Őriné Nagy Cecília pedig a 
rend és a gödöllői művésztelep 
kapcsolatáról tartott előadást.  
Az egykori Premontrei Gimná-
ziumban, a jelenlegi Szent Ist-
ván Egyetemen lévő képzőmű-
vészeti alkotásokat F. Orosz 
Sára mutatta be.                 (b.j.)

A Körösfői-Kriesch Aladár Mű-
vészeti Alapítvány 1997-ben jött 
létre. 
Az alapító okiratban megfogal-
mazott célja és feladata: 
„Körösfői-Kriesch Aladár több 
művészeti ágban – festészet, 
szobrászat, könyvillusztrálás, 
szőnyeg- és bútortervezés, 
zene, irodalom – maradandót 
alkotott. Mindemellett az Ipar-
művészeti Főiskola tanáraként 
pedagógus is volt. 
A gazdag szellemi és művészeti 
hagyaték méltó megőrzése cél-
jából az Alapítvány támogatja 
a művészet bármely ágában 
tehetséges gödöllői fiatalok fej-
lődését, tehetségük kibontako-
zását. Az Alapítvány ugyancsak 
célul tűzte ki a gödöllői fiatalok 
művészeti oktatását kiemelkedő 
színvonalon végző pedagógu-
sok erkölcsi és anyagi elismeré-
sét.” 
A fentiek szellemében évente 
egy, Gödöllőn élő 14-24 év kö-
zötti tehetséges fiatal, vagy a te-
hetséges fiatalok oktatását hosz-
szabb ideje kiemelkedően végző 
személy díjazására kerül sor. 
Az Alapítvány Kuratóriuma által 
díjazásra legméltóbbnak tartott 
személy elnyeri a Körösfői-Kri-
esch Aladár Emlékplakettet és 

az azzal járó – a kuratórium dön-
tése szerinti – pénzjutalmat. 
A Kuratórium döntésének kihir-
detésére, az emlékplakett és a 
vele járó pénzjutalom átadására 
2020. október 29-én (csütörtö-
kön) 18 órakor,  
KÖRÖSFŐI-KRIESCH ALADÁR 
SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDU-
LóJA ALKALMÁBóL 
ünnepélyes keretek között kerül 
sor a Gödöllői Királyi Kastély 
Dísztermében. 
A díj elnyerésére érdemes sze-
mélyre megfelelő indokkal bárki 
javaslatot tehet. 
A javaslatnak tartalmaznia kell a 
javaslattévő nevét és címét, va-
lamint a javasolt személy nevét, 
életkorát, címét, foglalkozását, 
munkahelyét, iskoláit, valamint 
eredményeinek bemutatását. 
A javaslatokat 2020. szeptember 
30-ig az alábbi címre várják: 
Frédéric Chopin Zenei AMI, 
2100 Gödöllő, Ady Endre st. 1., 
e-mail: babarczyt@invitel.hu

PREMONTREI 900 
RENDTÖRTÉNETI 

KONFERENCIA

A Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti 
Alapítvány felhívása
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PAPP CSAnáD: 
Kint A KERtbEn

Perifériád két szélen, csak az 
esőerdő különböző zöldjeinek el-
mosódott foltjait láthatod, de te az 
előtted lévő fehér-szürke bundájú 
tigrisre fókuszálsz. Már csaknem 
két órája kerget vagy ő téged, 
vagy te a fenevadat. Leugrasz 
egy kisebb buckáról, ugrás köz-
ben eldobod a kihegyezett varázs 
bumerángjaidat. Csak az egyik 
állt bele a vadmacska jobb comb-
jába, a másik - amit egy egysze-
rű mozdulattal visszahívsz ma-
gadhoz - egy fába ragadt. Futsz 
tovább, a vadállat menekül, már 
csaknem utoléred, amikor eltű-
nik a szemed elől. Lassítasz, és 
tovább ballagsz. Folyó hömpöly-
gését hallod, és észreveszel egy 
kisebb szakadék előtted. Vársz, 
és kémleled a vizet – elmormolsz 
egy varázslatot, amitől élesebb 
lesz a látásod – észre is veszed 
a macska fejét, ahogy kikandi-
kál a vízből. Leugrasz. Zuhanás 
közben kabátod hosszú szárai 
lobognak mögötted, majd átala-
kulnak, angyalszárnyakká. Sü-
vítve szállsz a víztömeg fölött, 
egyenesen a tigris felé. Egyre 
hangosabban kezdesz hallani, 
valamiféle robajt, zúgást, és ek-
kor meglátod, a távolban a zuha-
tagot. Elrepülsz a tigris fölött, le a 
vízesés mellett, aminek az aljá-
ban megvárod, hogy a vízsodrás 
elszállítsa hozzád az ellensége-
det. Ahogy mezítelen talpad újra 
érzi a fű selymességét, gyönyörű 
szárnyaid visszaváltoznak egy-
szerű, kicsit viseltes kabáttá. 
Amikor a vadállat eléri a vízesést, 
és elkezd zuhanni, segítesz rajta 
(mégis te akarod legyőzni, nem 
hagyhatod, hogy a gravitáció te-
gye meg helyetted). Ezért a vizet 
megfagyasztva, csúszdává ala-
kítva puha landolást biztosítasz 
neki. A nagymacska még élvezi 
is, ahogy száguld lefelé a körkö-
rös pályán.
Szemtől-szemben álltok, mind-
kettőtök a másik kezdeménye-

zésére vár, már épp eldobnád 
a még nálad lévő bumerángod, 
amikor a tigris elkezd ordítani – 
varázsállat lévén, hangjával egy 
fát is ki tudna tépni a földből –, fél-
reugrasz, és bukfencben érkezel. 

Elégedetten hallod a fájdalomki-
áltást, amiből megtudod, hogy az 
ugrás közben elhajított bumerán-
god célt tálált. Most-már az állat 
jobb hátsó lába használhatatlan, 
de még így sem adja fel a küzdel-
met. Elkezd rohanni feléd, átgá-
zol a vízen. Még mielőtt elérne té-
ged, átszaltózol fölötte, ám a tigris 
gyorsabbnak bizonyult; ahogy 
forogsz a levegőben elkapja a 
lábadat, és leránt a földre. Bénító 
harapása nem elég erős, csak a 
jobb lábad használhatatlan.
- Most egyenlőek az esélyeink, 
mi? – mondod az el-
lenfelednek, aki vála-
szul csak morog egyet. 
Légmozgatás segítsé-
gével felkelsz a földről, 
majd kitárod a karodat, 
vársz. Belerepül egy 
bot a kezedbe, ami-
vel kifürkészhetetlen 
pörgető mozdulatokat 
végzel, majd a hátad 
mögé helyezed, ké-
szen állsz az össze-
csapás második felére. 
A macska ugrik, te sike-
resen elveted magad, 
és közben beleütsz a 
botoddal a támadód 
oldalába. Légből ka-
pott ötlettől vezérelve 

odaszaladsz a folyóhoz – ami itt 
tóvá duzzadt – és hármat csapva 
a bottal a felszínén befagyasztod. 
Rálépsz a jó lábaddal, és besik-
lasz a közepére. Az állat követne, 
de nem mer, ezért te odahúzod 
magadhoz egy kis mágia segít-
ségével. Te ütsz, csapsz, a macs-
ka karmol és harap, miközben 
esetlenül ide-oda csúszkál. Egy 
nagyot koppintasz a jégre a pál-
cáddal, aminek a lendületével ki-
repülsz a partra. A csapás helyén 
repedés indul, ami elterjed a be-
fagyott tó egész felületén – mind-
ez pillanatok alatt –, a jég apró 
darabokra törik – amitől a varázs-
lat megszűnik, vagyis elolvadnak 
a pici szilánkok is. A nagymacska 
a vízben találja magát. Futni kez-

desz, körbe a 
tó körül, en-
nek hatására 
tornádó kelet-
kezik, ami elől 
áldozatod nem 
tud menekülni, 
felrepíti, és na-
gyot huppanva 
csurom vize-
sen ér a part-
ra. Megrázza 
magát, hogy 
megszárítkoz-
zon, és feléd 

vicsorít. Te a botodon egyensú-
lyozva féllábon guggolsz. Táma-
dásba lendülsz; leugrasz a bot 
tetejéről, a lendületet felhasznál-
va rácsapsz a talajra, amitől meg-
rengeted a felszínt. Az ütés ereje 
hullámozva közeledik ellenfeled 
felé, aki felszökken, még mielőtt 
elérné a lökéshullám. Egy fának 
a lombkoronájába érkezik, ahol 
szem elől téveszted. óvatosan 
közeledsz, bemész a bokrok közé 
és keresed. Szárnycsapkodást 
hallasz, ezért hátra fordulsz. Egy 
csapat madár szállt ki az egyik fa 

levelei közül. Illúziót keltve megis-
métled a jelenetet, a szomszédos 
bokorból indul a szárnyas csa-
patod – még a madarak hangját 
is sikerül imitálnod. Az átverés 
működött, a tigris leugrik a fáról. 
Mivel nem talál, ott, ahol hitt, kör-
be fordul. Még épp időben hajtod 
le a fejed, hogy ne vegyen észre. 
Mozdulni se mersz. Egy bonyo-
lult varázslaton dolgozol, amikor 
meghallod, hogy beleszaglászik 
a levegőbe. Elvetnéd magad az 
útjából, de elkéstél. Rád vetődik 
és leterít a földre. Teljes testével 
rád nehezedik, így nem tudsz 
menekülni, kétségbeesetten vé-
ded az arcodat a karmolásoktól 
és harapásoktól, amikor…
Egy óriási kéz leveszi rólad a tig-
rist, ami emelkedés közben egy-
szerű házimacskává alakul.
- Gyere fiam ebéd van – zökkent 
vissza anyukád a valóságba – és 
ne játssz ilyen durván a cicával, 
még a végén megvadul!
- De ő egy vérszomjas varázstig-
ris, aki félelemben tartja a dzsun-
gel lakóit, és engem kértek fel az 
elfogására – próbálod magyaráz-
ni – én vagyok a nagy vadász, a 
hős! – húzod ki büszkén a mell-
kasodat.
Kézen-fogva követed édesanyá-
dat a házba. Belépve a tűzhely 
helyén meglátsz egy robotot, ami 
gőzölögve mereszti rád a fejét, te 
már elő is húztad a kabátujjadból 
az áramtalanító dobócsillago-
kat…
(A novella a Gödöllői Irodalmi Díj 
2020 pályázaton 3. helyezést ért 
el.)

pusztítóK 
a gödöllői Városi KönyVtár 

diáK íróKörE

Mindenki ír kamaszkorában. Aki nem, az is. Verset vagy 
novellát, esetleg naplót, vagy fanfictiont, slamet, blogot, fent 
van a wattpad-en. A pusztítók egy olyan diák írókör, ahol a ta-
gok közül néhányan már elvégezték a Mentsd meg a macskát 
írókurzust, néhányan többször is, vagy egyszer sem. Vannak 

kortárs szövegek, kreatív írásfeladatok, 
szövegcincálás. És persze pusztítva vihogás. 

papp Csanád egy álmodozó, 
aki akarata ellenére már kezd 
felnőni. Imádja a (rajz)filme-
ket.  szabadidejében olvas, ír 
vagy zenét hallgat, miközben 
kézműveskedik.
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Erzsébet királynéra emlékeztek a Gödöllői Királyi Kastélyban halálá-
nak évfordulója alkalmából. A már hagyományosnak számító hang-
versenyen a Gödöllő Szimfonikus Zenekar előadásában Britten: 
Simple Simphony, és Beethoven V. szimfóniája csendült fel. A zene-
kart Horváth Gábor vezényelte. 
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar legközelebb szeptember 28-án lép 
fel városunkban, akkor a Remekművek Gödöllőn sorozat tavasszal 
elmaradt bérletes koncertjének pótlására kerül sor a Művészetek Há-
zában. A közönség Verdi, Mahler és Beethoven műveit hallhatja majd. 
Közreműködik: Herczenik Anna. 

Szeptember 10-én este a Gödöl-
lŐsz Fesztivál nyitó koncertjét a 
Talamba Ütőegyüttes adta. A fel-
lépés során a négytagú formáció 
a komolyzenei dallamok „talam-
básítása“ mellett egyfajta világ-
utazásra kalauzolta el a közön-
séget, akiknek 
a szeme előtt 
így többek kö-
zött megjelent 
Dél-Amerika, 
Afrika, a Bal-
kán világa és 
annak zenei-
sége. A csapat 
természetesen 
művészven-
d é g e k e t , 
jóbarátokat 
is hívott a 
koncertjük-
re, így az 
esten fellé-
pett Hercze-
nik Anna 
operaéne-

kes (most mást is énekelt) és az 
Urban Verbunk. A ráadás egy 
igazi  slágerparádénak bizonyult, 
amikor a négytagú zenekar egy 
darab hangszeren egyszerre ját-
szotta el azokat a filmzenéket, 
amiket nagyon sokan ismernek.

A TAlAmbA AdTA A gödöllősz 
feszTivál nyiTókoncerTjéT

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ EMLÉKÉRE
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Szeptember 12-én, szombaton Emléknyomok címmel nyílt meg a Gö-
döllői Iparművészeti Műhelyben Fóris Katalin textilművész kiállítása.
Fóris Katalin textilművész szövött alkotásaival a kollektív emlékezet 
vizuális lenyomataira reflektál, évek óta emlékhordozó anyagok, film-
negatívok, celluloid rétegek felhasználásával hozza létre műveit. 

A kiállítás válogatást mutat be a művész alkotásaiból, a legújabb mun-
kákra fókuszálva – utóbbiak a művész karaténban töltött időszakában 
készültek el.
A kiállítást felvezette Katona Szabó Erzsébet, Ferenczy Noémi-díjas 
textilművész, a kiállítást köszöntötte Mészáros Judit, Gödöllő város 
főépítésze, míg a tárlatot megnyitotta Szegedy-Maszák Zsuzsanna 
művészettörténész. A megnyitón Kertész Endre játszott gordonkán.
A kiállítás kurátora Hidasi Zsófia, a GIM művészeti vezetője volt.
A tárlat megtekinthető 2021. február 6-ig szombatonként 14-18 óráig, 
előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.
(A rendezvényről fotók a Szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon)

Különleges programmal várja az 
érdeklődőket szeptember 19-20-án 
a MUZA – Kerti Napok rendezvény-
sorozat. A hétvége középpontjában 
a színház áll majd, de koncert és 
kiállítás is várja az érdeklődőket. 
A programok szombaton 14 órakor 
kezdődnek, amikor is a Művésze-
tek Házában felavatják a Hegedűs 
Gyula Színpadot. Emellett felavat-
ják a Gödöllői Hírességek Falát, 

ahová elsőként városunk Kos-
suth-díjas művészeinek, Oszvald 
Marika, Pécsi Ildikó és Fodor Lász-
ló kézlenyomata kerül fel. 
14.30-tól a színház rajongók egy 
készülő előadás, a Fekete Péter 
nyílt próbáját tekinthetik meg. A 
bemutatóra a tervek szerint január 
végén kerül sor.
16 órakor a színpad névadójának, 
Hegedűs Gyulának az alakját idé-
zi meg egy különleges előadás. A 
művészről szóló anekdoták Szi- 
lágyi Tibor előadásában elevened-
nek meg. A történetekből nem hi-
ányozhatnak a hölgyek sem, őket 
Borbély Alexandra, Hámori Gabi és 
Udvaros Dorottya keltik életre. 
A szombati programokat a Swing-
ing Quartet, - Fodor László tanítvá-
nyai - koncertje zárja, ami 18 órától 
várja a közönséget. 
A vasárnapi programok: 14 órakor 
Babos Bábos cirkuszi mulatságra 
invitálják a gyerekeket, 15 órától 
pedig Fedák Sári titkaiba enged be-
pillantást a Kávéházi Találkozások 
plusz a Novo Caféban. Fedák Sári 
az egyik legkedvesebb partnere 
volt Hegedűs Gyulának, aki a szí-

nésznő férjének, Molnár Fe-
rencnek számtalan darabját 
vitte sikerre. A kor ünnepelt 
színésznője nem csak itt-
hon volt nagy sztár, hanem 
külföldön is. Európa szá-
mos országában - többek 
között Ausztriában, Német-
országban, Angliában - sőt, 
még az Amerikai Egyesült 
Államokban is telt ház előtt 
játszott nagy sikerrel. 
A kávéházi Találkozások 
plusz ez alkalommal Molnár 
Ferenc és Fedák Sári kap-
csolatába enged bepillantást Buka 
Enikő és L. Péterfi Csaba segítsé-
gével. 
A rendezvénysorozatot 16 órai kez-
dettel Farkasházi Réka és a Tinta-
nyúl zenekar koncertje zárja. 

A gyerekeknek és a felnőtteknek 
egyaránt izgalmas kikapcsolódást 
ígér az a vasútmodell kiállítás, 
amely a Galériában kap helyet. 
Itt egy 26 m hosszú terepasztal 
kap helyet, amin a vasútmodellek 
viaduktokon, alagutakon, rende-
ző-pályaudvaron, főpályaudvaron 
haladnak majd át. A vasúti forgal-
mat elsősorban magyar szerelvé-
nyek alkotják majd, de besegítenek 
a német és az osztrák vasutak cso-
dái is! 
A MUZA-Kerti Napok rendezvé-
nyeire minden érdeklődőt szere-
tettel várnak. A belépő 200 Ft-os 
regisztrációs díj, amely az összes 
programra érvényes.                 (j.k.)
A programokról részletesen: 
www.muza.hu

kultúra

PROGRAMKAVALKÁD A 
MUZA – KERTI NAPOKON 

Emléknyomok a GIm-házban
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Gyűrődések a levendulá-
ban 

Az Europa Nostra Díjjal 
(Európai Örökség Díj) 
kitüntetett, A kastély tit-
kos életét (1950-1990) 
című nagysikerű idő-
szaki kiállítást ezentúl – 
igaz kisebb területen, de 
állandó kiállításként – a 
setétfolyosón, a korábbi 
ajándékbolt helyiségei-
ben tekinthetik meg az 
érdeklődők. Az össze-
állítás bepillantást en-
ged az épületnek abba 
a korszakába, amikor 
a patinás falak között szovjet 
katonai laktanya, magyar és 
szovjet katonai lakások és szo-
ciális otthon működött. Mivel a 
koronavírus-járvány miatt ta-

vasszal Párizsban meghiúsult 
az Europa Nostra Díj átvéte-
le, a tervek szerint, erre most 
Gödöllőn került volna sor, ám 
a jelenlegi járvány ezt ismét 

meghiúsította. 
A díjat így csak 
jelképesen ad-
hatta át Gra-
ham Bell, az 
Europa Nostra 
Díj elnökségi 
tagja, aki vi-
deóüzenetben 
méltatta a kiál-
lítást. (Bőveb-
ben, több fotó-
val a szolgalat.
com-on és Fa-
cebook-olda-
lunkon)

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA

a buddhizmusról 
Macskabajszos forrásból 

IdőszakInak Indult, 
állandó kIállítás lett

Macskás közösségi 
oldalakon egy-egy 
kedves fotó mellett 
gyakran olvasható 
a vicces mondás: A 
macska spirituális 
lény, ki tudja eresz-
teni a karmát.  Nos, 
a macskások jól 
tudják, a macskák 
tényleg spirituális 
lények. Sőt: ők ma-
guk a négy lábon 
járó spiritualizmus! 
Egyszerre bölcsek 
és buggyantak, ördögfiókák és 
imádnivaló tündérek, viccesek 
és elgondolkodtatóak… külön-
leges tulajdonságaikat sorol-
hatnánk a végtelenségig, épp 
úgy, mint a nevüket. Nincs olyan 
gazdi, aki csak egyetlen néven 
szólítaná kedvencét. Nincs ez 
másképp a DLM-mel sem, akit 
rövidített neve mellett a Dalai 
Láma Macskája, Havasi Orosz-
lán, a Minden Idők Legszebb 
Teremtménye és más neveket 
is magáénak tudhat. A gyönyö-
rű cica utcamacskaként került 
a Dalai Láma Őszentségéhez, 
aki mellett nem csak otthonra és 
szerető közösségre lelt, hanem 
tanítvánnyá is vált.  
A Dalai Láma Macskája című 
könyvből már jól ismert zafírkék 
szemű cica rengeteg tudásra tett 

szert az Őszent-
sége mellett el-
töltött idő alatt. 
Dharamszalában 
mindenhol öröm-
mel fogadják, 
mindenhová be-
járása van, és bi-
zony szüksége is 
van a barátokra, 
mivel kíváncsisá-
ga nem egyszer 
bajba is sodorja.  
Ám ez a kíván-
csiság sokszor 

különleges élményekkel is meg-
ajándékozza, így például a egy 
öregotthon lakóinak szerete-
tével, akiknek a napjait beara-
nyozza a megjelenése. Nekik 
köszönhetően kapja meg a Gyó-
gymacska elnevezést is.  
DLM segítségével az olvasók 
is különös élményeket élhetnek 
át. A különleges cica szemén ke-
resztül pillanthatunk be a Dalai 
Láma és munkatársai, valamint 
Dharamszala mindennapjaiba és 
a buddhizmus fő tanaiba. A sok 
humorral és szeretettel megírt 
könyv segítségével nem csak a 
buddhizmushoz és a macskák-
hoz, hanem valamennyi földi tár-
sunkhoz közelebb kerülhetünk. 
(David Michie: A négy lábon járó 
spiritualizmus – A Dalai Láma 
Macskája)                           (ny.f.)
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Fóris Katalin textilművész szövött alkotásaival a kollektív emlékezet
vizuális lenyomataira reflektál, évek óta emlékhordozó anyagok, filmne-
gatívok, celluloid rétegek felhasználásával hozza létre műveit. 
A kiállítás válogatást mutat be a művész alkotásaiból, a legújabb mun-
kákra fókuszálva.
Kurátor: HIDASI ZSÓFI textiltervező művész
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata, Nemzeti Kulturális Alap
A kiállítás megtekinthető 2021. február 6-ig szombatonként 14-18 órá-
ig, előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.

Cím: Gd. Körösfői u. 15-17., Tel./fax: 06-28/419-660 
email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu

GÖDÖLLŐI 
IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

emléKnyomoK 
FÓRIS KATALIN TexTILműVéSZ KIáLLíTáSA 
2020. 09.12 – 2021. 02.06
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„VADáSZTAK” 
A KASTéLybAN

Szeptember 12-13-án, a XIII. Vadásznap eseményei zajlot-
tak a Királyi Kastélyban. A kilátogatók „célkeresztjébe“ szám-
talan program került, így mindenki „levadászhatta“ a számára 
legmegfelelőbbet. A tárlatvezetéssel, kiállításokkal, állatbe-
mutatókkal, gyerekprogramokkal, vásárral tűzdelt esemény 
sokakat vonzott. 

A nemzetközi Természetfilm Fesztivál „Ember és Ter-
mészet“ Kárpát-medencei fotóversenyt hirdetett három 
kategóriában diákok részére, melynek díjátadását szep-
tember 13-án délelőtt tartották a Városi Könyvtárban. Az 
eseményen a zsűri egyik tagja, Danis János EFIAP/p fo-
tóművész elmondta, hogy 159 nevező közel 800 alkotását 
kellett elbírálniuk – határon innen és határon túl. Most a 
könyvtár falain – helyhiány miatt – sajnos csak a legjobb 
alkotások kerültek bemutatásra, pedig számos olyan fotó 
is megérdemelte volna a nagyközönség elé 
kerülést, ami nem részesült elismerésben.

A háromnapos rendezvényen 
csaknem 150 filmet nézhettek 
meg ingyenesen az érdeklő-
dők, a Magyar Nemzeti Parkok 
Hete pedig országszerte kínált 
gazdag programot.
A koronavírus-járvány miatt 
idén májusról szeptemberre 
halasztott fesztivál keretében 
idén is két filmszemlét tar-
tottak: a tágabb nemzetközi 
seregszemle mellett a Kár-
pát-medence értékeinek be-
mutatására fókuszáló mustrát 
is. A fesztivál célja, hogy a 
természettel kapcsolatos filmalko-
tásokon keresztül hívja fel a társa-
dalom figyelmét a világ, és ezen 
belül Európa és a Kárpát-meden-
ce természeti értékeire, szépsé-

geire, környezetünk védelmére, 
valamint a biodiverzitás fenntartá-
sának fontosságára.
A filmfesztiválra idén csaknem 
2200 neve-
zés érkezett 
a világ 114 
országából; a 
díjátadó gálát 
szeptember 
12-én tartot-
ták a Gödöllői 
Királyi Kastély 
Lovardájában. 
A fesztivál 
fődíját a Me-
sék a mókus 

világból című termé-
szetfilm, a német Yann 
Sochaczewski alkotása 
nyerte, Gödöllő város 
különdíját Szentes Ri-
chárd (képünkön bal-
ra lent) kapta Ocean’s 
Seven: Az északi pokol 
című alkotásáért. A vetí-
tések mellett a látogatók 
találkozhattak a Trash 
Art Magyarország szob-
raival, zöld szakmai és 
civil szervezetekkel, va-
lamint fotókiállításokat 
tekinthettek meg.
A rendezvényt Áder Já-
nos köztársasági elnök 
nyitotta meg.

VI. NemzetközI természet- 
és körNyezetVédelmI FesztIVál
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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: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

KaMiLLa: 5 év körüli bull, ivartalanított 
kislány. Kan kutyákkal jól kijön. Minden 
embert, gyereket imád.

döME: 4 éves kan. barátságos, bújós, de 
csak a lánykutyákkal van el.

néró: 2 éves ivaros kan. nagyon 
igényli a szeretetet, de még fél picit. 
nagy mozgásigényű!

byron: 5 éves ivaros kan. nagyon 
barátságos, imádja az embereket. 
Csak egyedüli kutyának vihető!

Lassan beköszönt az őszi virá-
gok ideje, így a kerti ágyásokat, 
teraszokat, de még a balkonlá-
dákat is érdekes módon színe-
síthetjük. 
Próbáljunk vakmerő színeket 
és tárgyakat is használni az 
ültetésnél Ugyanúgy, mint a 
kertekben periodikusan ismét-
lődő növények esetében, a 
csoportosan elhelyezett tárgyak 
is egyfajta keretet adnak az 
ültetésünknek, kiváltképp, ha 
színekben és formákban több 
azonosat helyezünk el egymás 
mellé. 
Egyik legszebb és legtartósabb 
virágunk ilyenkor a krizantém, 
melyeknek évről évre színpom-
pásabb és érdekesebb változa-
tait találhatjuk meg szinte bár-
hol, amerre járunk.
Ne bélyegezzük meg őt a “te-
metővirág” jelzővel, hiszen az 
őszi kertek egyik kiemelkedő 
növénye! Annyi színben és mé-
retben áll rendelkezésünkre, 
hogy nincs olyan virág és kert-

kedvelő, aki ne találna magá-
nak tetszőt. 
A képeken is láthatják, hogy a 
lilás, rózsaszínes árnyalatokkal 
micsoda elegáns külsőt kölcsö-
nözhetünk velük bárminek, amit 
ki szeretnénk emelni. 
Nagyon jól mutatnak balkonlá-
dákban, kiegészítve a díszká-
posztával, melyeket hamarosan 
újra megtalálnak a kertészetek-
ben, de dísztökökkel párosítva 
is kiválóan mutatnak, ráadásul 
egyedi külsőt is kölcsönzünk 
így az ültetésünknek. 
Nagyon jópofa, ha lámpásokat 
is teszünk egy csoportba közé-
jük, vagy a lámpásokat töltjük 
meg velük. 
Kosarakat is használhatunk és 
több színt is kombinálhatunk 
vagy tűzőhabba, a kertből sze-
dett tűztöviseket beleszúrva so-
káig narancsos, pirosas színfel-
hőt is élvezhetünk, de a színek 
kombinálásának szinte végte-
len a variációs lehetősége. 
Ami fontos lehet az az, hogy 

amikor megvásároljuk a 
kertészetekben, élelmi-
szerboltokban a növénye-
inket (és nem a szabad 
földbe ültetjük ki), egy 
vagy két mérettel nagyobb 
cserépbe ültessük át és 
locsoljuk meg, különben 
hamar ki fog száradni és 
akkor a virágzás gyér lesz. 
Amennyiben nagyobb vi-
rágokat szeretnénk, érde-
mes az oldalsó hajtásokat 
kicsípnünk, így a növény 
az energiáját a bőséges 
virághozatal helyett a mé-
ret növelésére fordítja.

A rendszeres öntözés nem csak 
az átültetésnél, hanem a folya-
matos ápolásánál is fontos még 
ősszel is, mert a hervadt, kó-
kadt levelek nem mutatnak túl 
szépen és a virágzást is vissza-
vethetik. Érdemes ahogy a bal-
konnövényeinknek, úgy nekik is 
tápot adni, így gyönyörű, hosz-
szan tartó virágzásban lehet ré-
szünk és ha ügyesek vagyunk, 
akkor következő évben újra 
élvezhetjük, a kert akár másik 
pontján a megvásárolt növé-
nyeink virágpompáját.
Jó kertészkedést kívánok!

bujtás Anikó 
www.bujtaskert.iwk.hu

TuruL 
GÖDÖLLŐI áLLATKÓRHáZ
(Gödöllő, Szabadság út 21.a HéV-fordulónál)

állatpatiKa

hétvégén is nyitva tartó ügyelet

Tel: 06-30-943-9898

Hétvégi ügyeletünk változott! Szombat 9-13 és vasárnap 15-19 óra 
között fogadjuk a beteg állatokat

érdekes párosíTások
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A hagyományoknak megfelelően 
a budapesti Lantos Mihály Sport-
központ adott otthont az idén már 
hetedik alkalommal megrendezett 
Szuper Liga Döntőnek. A szeptem-
ber eleji időpont mellé, kiváló nyár 
végi idő párosult, ami mindenképp 
segítette a versenyzők dolgát.
A Gödöllői EAC összesen hét ér-
met tudott szerezni, amikből most 
az ezüst volt túlsúlyban. A gödöllői-
ek közül Pápai Márton (képünkön) 
teljesítménye emelhető ki, aki nem 
mellesleg a Szent István Egyetem 
kutatója. Marci 800 méteren és 
1500 méteren is új egyéni csúcsot 
futva végzett a második helyen, na-
gyon okos versenyzésének is kö-
szönhetően. 800-on 1:48.39 perc 
az ideje, míg a hosszabb távon: 
3:43.82 állt a neve mellett. Nádhá-
zy Evelin is két ezüstöt gyűjtött a 
hétvégén. 200 méteren és 400 mé-
teren is idei legjobbját futotta. Eve-
lin 200 méteren 24.11-el, mindösz-

sze egy századdal lett a második, 
míg 400 méteren 53.05 másodper-
cet futott, amiben nagyon bátran 
versenyzett. Gödöllői szempontból 
a hétvége egyetlen aranyérmét a 
többpróbázó Tóth Zsombor sze-
rezte, aki most a három próbát 
(100 méter, magasugrás, gerely-

hajítás) nyerte 
meg. Zsombor 
egész évben 
nagyon stabilan 
versenyzett, így 
nagy öröm volt 
számára a három 
próbás siker, ami-
ben 1983 pontot 
gyűjtött. Répási 
Petra 100 mé-
ter gáton végig 
a mezőny elején 
futva, 13.78 má-
sodperces idővel 
szerzett ezüstöt. 
A férfi rúdugrás 

mezőnyében meglepetésre a még 
ifi korú, vagyis 16 éves Bánovics 
József végzett a második helyen. 
Most is közel ugorva az egyénijé-
hez, ezúttal 472 centiméterrel sze-
rezte meg az ezüstöt. 
További eredmények: 
Pótha Johanna: 100 méter 7. hely 

12.16 mp; 200 méter 4. hely 24.57 
mp
Dobránszky Laura: 400 méter gát. 
6. hely 1:03.98 perc
Kriszt Katalin: magasugrás 6. hely 
168 cm
Simonváros Zille: rúdugrás 8. hely 
322 cm 
Szamosi András: három próba 6. 
hely 1713 pont; 110 méter gát 8. 
hely 15.68 mp
A Szuper Liga Döntő mellett egy vá-
logatott váltó versenyt is rendeztek, 
ahol három gödöllői hölgy is szere-
pelt a válogatottban. Dobránszky 
Laura az U20-as, míg Répási Petra 
és Pótha Johanna a felnőtt váloga-
tottban szerepeltek. 
Köszönet illeti Karakasné Hasznos 
Jutka, Körmendy Katalin, Szöré-
nyi István, Zsivoczky-Pandel Attila, 
Deutsch Péter, Pogány Mihály és 
Kovács Gábor Krisztián edzőket a 
versenyzők sikeres felkészítéséért.

-HB- 

Szeptember második hétvégéje 
mind a nemzetközi, mind a ha-
zai vívás napja. 
Ennek megfelelően a fenti jel-
szavak jegyében ünnepelték a 
jeles napot a Gödöllői EAC ver-
senyzői szeptember 12-én, dé-
lelőtt 10 órától. A GEAC ez al-
kalomból fiatal vívói csoportos 
bemutatójával igyekezett nép-
szerűsíteni ezt a hagyományo-
san magyar siker sportnak szá-
mító, továbbá Gödöllőn nagy 
tradíciókkal bíró nagyszerű 
szakágat. A rögtönzött bemuta-
tót a gödöllői vívók családjának 
hamarosan otthont adó, épülő 

csarnok előtti sportpályán tar-
tották. Köztük olyan prominens 
„vendégekkel” az élen, mint a 
2021-re halasztott tokiói olim-
piára már kvótával rendelkező, 
világbajnoki ezüstérmes Gé-
mesi Csanáddal, aki maga is a 
klub sportolója.
A jelenleg 30-40%-os készült-
ségi állapotban lévő vívó mun-
kacsarnok a tervek szerint jövő 
év elejére elkészül, ennek meg-
felelően mind Gémesi Csanád, 
mind a víváshoz kedvet kapó 
következő generáció tagjai ott 
folytathatják az edzésmunkát.

-HB-

A 2020-21-es szezon nyitó fordu-
lójában a Gödöllői KC felnőtt férfi 
csapata hazai pályán fogadta a 
Budapesti Honvéd SE együtte-
sét. Az NBII Északi csoportját 
a tavalyi idény során 4. helyen 
záró hazaiak az első félidő során 
fej-fej mellett haladtak a vendég 
fővárosiakkal, majd a játékrész 
utolsó perceiben 16-13-ra elhú-
zott a GKC. A szoros küzdelem a 
továbbiakban elmaradt, amelyről 
gödöllői részről, a mezőny leg-
eredményesebb játékosa, a 11 
gólt szerző Márkus Béla és a 9 
találatig jutó Varju Péter gondos-
kodott. Végezetül Bartos Gábor 
vezetőedző tanítványai nagy kü-
lönbséggel 38-28-ra győzedel-
meskedtek az első játéknapon.

Ezt megelőzően városunk ifjú-
sági együttese is debütált a Do-
mony KSE gárdája ellen. A felnőtt 
csapathoz hasonló sikerrel. A 
szintén Bartos Gábor által veze-
tett utánpótlás együttes 18-15-ös 
félidei állást követően sima 36-
30-as győzelmet aratott a vendé-
gek ellen. Gödöllői részről, Pász-
tor Imre 11 góllal volt a mérkőzés 
legjobbja.
Emellett az elmúlt hét során a 
Gödöllői KC I. osztályban szerep-
lő serdülő csapata is lejátszotta 
első hazai mérkőzését, ahol a 
Dabas KC VSE fiataljait látták 
vendégül. A mérkőzést 22-19-re 
a házigazda gödöllői legények 
nyerték meg, tudatos és össze-
szedett játékkal.                    -HB-

éremHalmozás a szuper liga döntőn

vívás: szenvedély, család! kézilAbdA: mAgAbizTos győzelem
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Az elmúlt hetekben sorra ért el 
szebbnél szebb eredményeket 
városunk büszkesége, a gödöl-

lői footgolfozó Ujvári Izabella. 
A háromszoros magyar bajnok 
játékos az elmúlt időszakban 

Balatonudvariból és Lakitelek-
ről is egy-egy aranyéremmel 
térhetett haza.
A Balatonudvariban rendezett 
Traditional Footgolf Cup minden 
évben a legnagyobb volumenű 
hazai verseny. Több nemzet 
versenyzői is képviseltetik ma-
gukat, és a két nap összesített 
eredménye után hirdetnek vég-
ső győztest. A második napot 
fej-fej mellett kezdte meg Ujvári 
egy szlovák versenyzővel, vé-
gül 6 rúgás különbségű fölény-
nyel tudta zárni a napot, ezzel 
megszerezve az első helyezett-
nek járó trófeát. Eközben, az 
egykori válogatott labdarúgó-

val, Lisztes Krisztiánnal a páro-
sok kategóriájában is elindult. 
Többeknek meglepetést tudtak 
okozni, és egy erős ellenféllel 
szemben az utolsó mérkőzésü-
ket is győzelemmel zárták.
A balatoni megmérettetést kö-
vetően Lakitelken is sikerült 
diadalmaskodni egyéniben Uj-
várinak. Amely győzelem kü-
lönösen kedves volt az előző, 
2018-as világbajnokságot 4. 
helyen záró gödöllői játékos-
nak, mivel a lakiteleki pálya sa-
ját egyesületének, a Nimródnak 
a pályáján sikerült az aranyér-
met elhozni.

-HB-

Szeptember 5-6-án rendezték a sportlövők junior országos baj-
nokságát. Összességében nagyon sikeres volt az ob, különö-
sen, ha a szombati (olimpiai) számot nézzük. Mészáros Eszter 
győzelme fölényes volt, országos csúcsa pedig hab a tortán. A 
lány csapatban már bontogatják szárnyaikat az újabb tehetsé-
gek. Lévai Krisztina nyolcadik és a még ifi Szász
Hanna Rebeka tizedik lett. A lány csapat országos csúcsa viszont 
valóban bomba meglepetés volt. 38 körös fölényük, jól érzékel-
hetően, megrendítő csapást mért az eredetileg esélyesebbnek 
gondolt UTE egyesületére. A fiúk között Klenczner Márton a 4. 
helyen végzett, az ő teljesítménye fokozatosan javult az elmúlt 
hetekben, remélhetőleg a formaidőzítése a felnőtt ob-n érik be, 
amelyet 3 hét múlva rendeznek.
Vasárnap is szereztek érmet a gödöllői fiatalok, ezúttal is a lány 
csapatunk gyűjtött be
egy ezüstöt, a 60 lövéses fekvő versenyszámban. A dolog érde-
kessége, hogy a győztes UTE mindössze 0.4 köregységgel előz-
te meg a GEAC-ot. Kár, mert mi is az előző országos csúcs felett 
lőttünk! A csapat tagjai itt is: Mészáros Eszter, Lévai Krisztina és 
Szász Hanna Rebeka voltak.           -HB-

A Hevesi Tamás 
vezette gödöllőiek 
Veresegyházára 
látogattak a Pest 
megyei I. osztályú 
bajnokság 4. já-
téknapján. A GSK 
gárdája a mérkőzés 
előtt az 5. helyet, 
míg a közvetlen ri-
válisnak számító 
veresi társulat a 9. pozíciót foglalta el a tabellán.
Városunk csapata szerezte meg a vezetést az első játékrész 41. per-
cében Mudroch Mendel révén Koziorowski Richárd gólpasszából, 
azonban a félidő hajrájában jött is a válasz. Még a szünet előtt, a hosz-
szabításban egyenlítettek a hazaiak egy szépségdíjas távoli lövéssel. 
A fordulás után nem született több gól, hiába uralták a játékot a ven-
dégek, így Hevesi Tamás fiainak meg kellett elégednie a döntetlennel, 
illetve az egy ponttal.
A Gödöllői SK csapata ezzel 7 ponttal a tabella 7. helyén áll (7-5-ös 
gólkülönbséggel).
Pest megyei I. osztályú bajnokság, 4. forduló: Veresegyház VSK – Gö-
döllői SK 1-1 (1-1) Gödöllői gólszerző: Mudroch Mendel.
                -HB-

Sikert Sikerre halmoz a footgolf magyar királynője

mészáros Eszter 
országoscsúccsal 

aranyérmes

HoRGáSzVERSEny ISKoLáSoKnAK

A Pelikán Horgász Egyesület 2020. szeptem-
ber 26-án (szombaton) horgászversenyt rendez 
a gödöllői általános iskolák tanulói számára. A 
versenyre a pelikan.godollo@gmail.com e-mail 
címen, vagy 06/20/252-35-43-as telefonszámon 
lehet jelentkezni, legkésőbb 2020. szeptember 
23. napjáig. A versenyen legfeljebb 20 fő vehet 
részt. Részletek az iskolák számára megküldött 
tájékoztatóban találhatóak, vagy a fenti telefon-
számon kapható tájékoztatás.

dönTeTlen A szomszédvárAk 
rAngAdóján



2020. szeptember 15.18 gödöllői szolgálat hirdetmények

OrvOsi ügyelet
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

gyógyszertári ügyelet
szeptember 14-20.: 

Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
szeptember 21-27.: 

Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
szeptember 28-október 4.: 

Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220

teMetkezési ügyeletek
PAX temetkezési  iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. 

Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723

D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377

SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822

M. szabó és társai temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.

Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

ÓZon pajZS polGárőr eGyeSÜleT: 06-30/621-2968

KöZTerÜleT-felÜGyeleT: 06 28/529-169

BEKÜLdÉsI HATárIdő: 
2020. szEpTEMBEr 1.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: 
Pálinkás Gábor, Antal Józsefné 

A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte:
Garai Szabolcs, Pásztor Emese

A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalvá-
nyát nyerte:
Tesánszki Norbert

A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Viszlai Lívia, Forró Lászlóné  

A Mezőgazdasági és Kertészeti áruház 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:  
Nádudvari Anna, Dr. Koplányi Emese

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyere-
ménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, 
hogy – akár postai úton, akár emailben küldik be a 
megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket 
is adják meg!
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INGATLAN
+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy kör-
úton egy 60 nm-es, jó állapotú, 
kétszobás, földszinti, erkélyes la-
kás. Külön fürdő és WC, gázkon-
vektoros fűtés, közös tároló, hőszi-
getelt falak, hőszigetelt  redőnyös, 
műanyag ablakok. Közös költség 
2785 Ft/hó. Érd: 06-30-601-0543
+ KERESEK saját részre Gödöllőn 
eladó telket 600 nm-ig. Tel: 06-70-
282-4681

+ Gödöllőn a Szarvas utca 2. és 
az Ibolya utca közötti 6500 négy-
zetméteres telek eladó. Érdeklődni 
a bsbviki@gmail.com email címen 
lehet.
+ Eladó Szilasligeten HÉV-hez kö-
zel 1,5 szobás, erkélyes lakás, saját 
udvari parkolóval. Tégla építésű, 
2016-ban teljes körűen fel lett újít-
va. Irányár:29,5 M Ft. Érd.: 06-20-
944-2705
+ Gödöllőn a Kazinczy körúton 

2szobás, 53 nm-es, erkélyes, föld-
szinti, felújított, gázfűtéses lakás 
26,3 M Ft irányáron, illetve a Szőlő 
utcában 2.em. 59 nm-es, felújított, 
gázfűtéses lakás 27,9 M Ft irányá-
ron eladó. Tel: 06-20-347-5788 
+ Gödöllőn tégla építésű ház első 
emeletén, középső lakás eladó. 
38nm 1 szoba, részben felújított, 
vezetékek, nyílászárók cserélve. 
Irányár: 23,9 M Ft. 06-20-985-4541 
+ Palotakerten 57 nm-es, 6.em. 2 
szobás, felújított, klímával felszerelt 
lakás műanyag nyílászárókkal el-
adó. Iár: 29,5 M Ft. 06-30-421-1223
+ Eladó gödöllői, 2 szobás, tégla-
építésű, 2.emeleti, erkélyes, kon-
vektoros, központ közeli, tehermen-
tes, jó állapotú lakás. Iár: 28,9 M Ft. 
Érd: 06-70-620-4102
+ Gödöllőn, a városközpontban 
SÜRGŐSEN eladó egy 4.emeleti, 
73 nm-es (81 nm hasznos alapterü-
letű), részben tetőtéri lakás: 3 szoba 
összkomfort, nagy étkező. Fiatalok-
nak, gyerekes családoknak ajánljuk. 
I.ár: 32,9 M Ft. 06-70-777-5164 
+ Gödöllőn központhoz köze-
li, 57m2, első emeleti, felújított, 
erkélyes, étkezős, kamrás, tég-
la lakás eladó tulajdonostól. Érd: 
+36203548199.
+ Gödöllőn a Szent János utca 19. 
sz. alatt 42 nm-es, földszinti lakás 
eladó. 06-30-149-0776
+ Eladó Gödöllő boncsoki részén 
egy 2szintes, 2nappali+ 3szobás, 
2fürdőszobás, téglából épült lakó-
ház 120nm összterülettel 1000nm-
es telken. Az ingatlan zártkert meg-
jelölésű, kerítve, villannyal ellátva. 
I.á.: 26 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Szadán a szőlőhegyen egy 
könnyűszerkezetű, földszintes+ 
szuterén+ garázsos, nappali+ 2szo-
bás családi ház teljes közművel, 
panorámával, cserépkályhával+ 
cirkó fűtéssel nyugodt, csendes 
zsákutcában. I.á.: 46mFt 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhe-
gyi úton egy 2,5 szobás, ösz-
szkomfortos, teljesen felújított 
lakóház nagy méretű garázzsal, 
2300nm-es telken. I.á.: 48 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 2erkélyes, 
78nm-es, felújított, 3szobás lifttel 
rendelkező házban egy öröklakás. 
I.á.: 41mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dom-
bon egy 2 helyrajzi számon lévő, 
2200nm-es telken lakóház udvar 
megjelölésű ingatlan, mely áll nap-
pali+ 2szoba összkomfortból. I.á.: 

35 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadka ut-
cában egy téglaépítésű, 2szobás, 
egyedi fűtéses lakás, melyben a 
nyílászárók ki vannak cserélve. I.á.: 
25,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadság 
úton egy 2. emeleti, 2 szobás, er-
kélyes, teljesen felújított öröklakás. 
I.á.: 28,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fenyvesben 
egy 600nm-es építési telek. I.á.: 
14,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi 
dombon egy 160nm összterületű, 
2szintes, nappali+ 3szobás, 2fürdő-
szobás, kombi cirkóval fűtött családi 
ház 2db nagy méretű terasszal, ga-
rázzsal. I.á.: 59 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Blaháné úton 
kétszer 80nm-es, 3szoba összkom-
fortos, külön bejáratú, két utcára 
néző családi ház 80nm-es szute-
rénnel. I.á.: 55 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén 
egy nappali+ 3szobás, 2fürdőszo-
bás, pincével rendelkező családi 
ház 740nm-es telken. Fűtése ve-
gyes tüzelésű kazán és fali cirkó. 
Nyílászárók cserélve lettek. A telken 
melléképület található. I.á.: 51 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a János utcában 
egy téglából épült, 2 szobás föld-
szinti, erkélyes öröklakás. Irányár: 
27,9 mFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Nagy Sándor 
közben egy 2. emeleti, 2+fél szo-
bás teljesen felújított öröklakás er-
kéllyel, saját tárolóval. Irányár: 32,5 
mFt. 0620-919-4870
+ Eladó a Kertvárosban egy 550 
nm területű, déli fekvésű építési 
telekrész. Irányár: 14,9 mFt. 0620-
919-4870

Hálás köszönetet mondok mindazoknak, akik szeretett férje-
met, Dr. Hegyi Józsefet utolsó útjára elkísérték.

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik 2020. augusztus 
26-án Cseri Imre temetésén megjelentek, örök nyughelyére vi-
rágot helyeztek, részvétet nyilvánítottak és gyászomban osz-
toztak. Cseri imréné
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+ Eladó Kókán 110 nm alapterületű, 
1600 nm-es telken egy 2+fél szo-
bás családi ház felújított állapotban. 
Irányár: 29 mFt. 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADó
+ Gödöllő belvárosában egy 1,5 
szobás, balkonos, felújított 2. eme-
leti öröklakás kiadó 120.000 Ft+re-
zsi+kaucióért. Érd: 0620-919-4870
+ Kiadó Veresegyházon egy kert-
kapcsolatos 1 szoba összkomfor-
tos, saját telekrésszel rendelkező, 
földszinti társasházi öröklakás 
120.000+rezsi+kaucióért. Érd: 
0620-919-4870

+ Gödöllő központjában, a Szent 
János utcában 1.em., klímás, 66 
nm-es, 2 szoba étkezős lakás hosz-
szútávra kiadó 145.000 Ft + rezsi-
ért. Tel: 06-20-9423-112 
+ Zsófialigeten önálló, 26 nm-es 
kisház a kert hátsó részében fák, 
bokrok között (konyha, szoba, für-
dőszoba) +kerti lugas kocsibeál-
lóval kiadó 1-2 személy részére. 
Bútorozott, háztartási gépekkel fel-
szerelt. 100.000,-Ft +rezsi. 06-30-
651-7866
+ Gödöllőn az Arany János utcá-
ban 3 szobás családi ház kiadó 
(170.000 Ft+ rezsi+ 2havi kaució) 

vagy eladó. Tel: 06-70-8811-698 
+ Gödöllő kertes házban külön be-
járattal szoba-konyhás albérlet gáz-
konvektoros fűtéssel kiadó. 35.000 
Ft/hó + rezsi 1-2 személy részére. 
Érdeklődni lehet 10-19 óráig: 06-28-
743-540, 06-70-307-7861

ÁLLÁS
+ Munkaidő pótlékkal műanyag 
feldolgozó gödöllői kft. felvesz 
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, 
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, KAR-
BANTARTóT és FRÖCCSÖNTŐ 
GÉPBEÁLLÍTóT. Nyugdíjasokat 
is szívesen fogadunk. Érd: 06-20-
9423-112, www.plastexpress.hu 
+ 20 éve működő gödöllői gumi- és 
futómű szervizünkbe kollégát kere-
sünk! (A munkavégzéshez biztosít-
juk a betanítást.) Bejelentett 8 órás 
állás, bérezés megegyezés szerint! 
Jelentkezni a +3630-4666-930-as 
telefonszámon, illetve a papgumi@
invitel.hu e-mail címen lehet. 
+ Gödöllőn a Csíkos ABC-be BOL-
TI ELADóT felveszünk. Tel: 06-
70-772-7850 vagy személyesen a 
helyszínen!
+ NYUGDÍJAS, DE AKTÍV URAT 
KERESÜNK családi ház körüli, 
kerti munkákra, hétköznaponként 
2-3 órára. Feltétel: kiváló fizikum és 
egészségi állapot, káros szenvedé-
lyektől mentesség, leinformálható 
gödöllői vagy környéki lakos. óra-
díj: 1.200 Ft/ó, fizetés hó végén. Tel: 
+36-20-451-0702
+ Pelikán taxi gépkocsi vezetőket 
keres. Érdeklődni Petrovics Tibor-
nál: 06-30-949-0674 
+ Műszaki előkészítő, számlázás, 
adminisztrációs munka végzésben 
gyakorlott építész technikus nyug-
díjas hölgy munkát vállal Gödöllőn 
és környékén. Tel: 06-70-581-7653 

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, 
gyakorlott szakfordítókkal! Ked-
vezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, 
Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 06-20-
556-2653, 06-20-543-1775, e-mail: 
info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most 
rám! Fakivágás, sövényvágás, bo-
zótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Fü-
vesítés, gyepfelújítás, vegyszeres 
gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyep-
szellőztetés. Metszés. Ágak, leve-
lek elszállítása. Ereszcsatorna tisz-
títás. Kerttakarítás. Kerítésfestés. 
Gépi permetezés. Kerti tavak tisztí-
tása. Talajfúrás. 06-30-747-6090 

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, mun-
kabérszámfejtés, tanácsadás. Iro-
dák: Gödöllő, Szada. Tel: 30/592-
1856, 30/508-1380, 28/784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFű-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, 
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek 
felújítása. CIRKóK, GÁZKÉSZÜ-
LÉKEK, KONVEKTOROK karban-
tartása felújítása, javítása. Tel: 06-
20-9527-289, 06-28-476-229 
+ SZÁMÍTóGÉPES problémája 
van? Hívjon bizalommal, házhoz 
megyek. Számítógép szerelés, 
rendszer és programtelepítés, víru-
sirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 
06-30-333-9201 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BON-
TÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-
502-5620
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZ-
TETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-, 
páncélszekrény szállítás. Hétvégén 
is. NEER TEHER 06-70-648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbon-
tás nélkül. Ázások csőtörések meg-
szüntetése. Vécék tartályok csapok 
szifonok cseréje. Csatorna kame-
rázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-
5089
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI-
CSERE akár 2 órán belül! Új re-
dőny azonnal megrendelhető! Pé-
ter úr, 06-20-3685-888 
+ Azonnali kezdéssel vállalok HÁZ-
ÉPÍTÉST teljes kivitelezéssel, KŐ-
MűVES MUNKÁT, BURKOLÁST, 
VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST! 
Tel: 06-70-361-9679 
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők ja-
vítása, tetőszerkezeti munkák, tető-
fedés, ácsmunka, bádogos munka, 
ereszcsatorna, Lindab tetőfedés, 
lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, 
madárdeszkák festése, palajavítá-
sok, kúpcserép lekenése, leszöge-
lése. Bármilyen kisebb javításokat 
is vállalok. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény! Érdeklődni: 06-30-
526-8532 
+ VÍZSZERELÉS. Csapok, szifo-
nok, WC-k, WC-tartályok, zuha-
nytálcák stb. cseréje. Új vezetékek 
kiépítése, régiek cseréje. Hétvégén 
is hívható: 06-20-412-0524
+ Több, mint 25 éves gyakorlattal, 
leinformálható, jó referenciával ren-
delkező VÍZ-GÁZ-FűTÉS SZERE-
LŐ várja a felújulni vágyó fürdőszo-
bák, konyhák, nappalik és egyebek 
jelentkezését. Ha fontos, hogy első-
re jó legyen! Tel: 06-30-267-0334 
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+ Tetőfedő, bádogos munkák, javí-
tások, ereszdeszka festés, fakivá-
gás, viakolor, kéménybontás, bur-
kolás. Érd: 06-30-7513-354
+ Lapra szerelt bútorok összesze-
relése, csillárok, karnisok fali polcok 
felszerelése, egyedi méretű kis bú-
torok készítése, javítása. Ezen kívül 
kisebb felújítási munkák elvégzése. 
Hívjon bizalommal: 06-20-9463-
409
+ FESTÉS, GIPSZKARTONOZÁS 
gyorsan és szakszerűen! Üres la-
kásra, tisztasági festésre kedvez-
mény. +36-70-785-2718 
+ KERÍTÉS ÉPÍTÉS!!! Egyedi kerí-
tések, készen kapható kerítés-rend-
szerek teljes körű kivitelezése a 
területrendezéstől a befejezésig. 
Igény esetén az anyagbeszerzést 
is vállaljuk. Tel.: 06209463409

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, sze-
mölcs, bőrkeményedés, vastag 
benőtt gombás köröm kezelése, 
ápolása. Talpmasszázs. óvakodjon 
a feketén dolgozó házaló kontárok-
tól! 30 év szakmai háttér. Bárándi 
József 06-20-532-7275

TÁRSKERESŐ
+ Egyedülálló 60 éves férfi korban 
hozzáillő párját keresi hosszú távú 
kapcsolat reményében. Hívj bátran! 
Tel: 06-20-618-3011 
+ Gödöllői 61 éves nő vagyok. Kere-
sem a társam 75 éves korig, aki köl-
csönös szimpátia és közös érdeklő-
dési kör esetén hozzám költözne. 
Tel: 06-20-553-9356, SMS-ben is 
várom napközben a jelentkezését.

OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL nyelvokta-
tást vállal FILMSZINKRON, könyv-
fordítás, vizsgaelőkészítés és kor-
repetálás területén jártas FIATAL, 
tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-
559-3918 
+ MATEMATIKÁBóL általános is-
kolások számára fejlesztést válla-
lok. Tel: 06-70-329-6405 
+ TÖRTÉNELEMBŐL korrepetá-
lást és érettségire való felkészítést 
vállalok mindkét szinten. Hívjon bi-
zalommal: +36-20-510-2441 
+ Tapasztalt ANGOL tanárként ál-
talános angol órákat, érettségire, 
középfokú nyelvvizsgákra felkészí-
tést, korrepetálást, beszédkészség 
fejlesztést vállalok online is: flora.
nagyfalusi@gmail.com 06-20-358-
6057 
+ ANGOL tanítást vállalok általános 

és középiskolásoknak, vizsgára fel-
készítést és középiskolai felvételire 
előkészítést is. 06-30-262-3628 
+ ANGOL, NÉMET, FRANCIA, 
SPANYOL, OLASZ, MAGYAR, 
mint idegen nyelv, egyéni vagy cso-
portos, nyelvvizsga-felkészítő vagy 
általános nyelvtanfolyam MINDEN 
SZINTEN, diplomás és anyanyelvi 
tanárokkal kedvezményes óradíjak-
kal. Intézetünk LanguageCert angol 
nyelvvizsgahely. Érdeklődni: I.L.I. 
Kft., 20/543-1775, 20/556-2653, 
info@ili.hu 

ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szak-
becsüs díjtalan kiszállással vásá-
rol antik bútorokat, festményeket, 
órákat, mindenféle szobrokat, vitrin 
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hi-
ányos darabokat is), régi pénzeket, 
könyveket, bizsukat és ékszereket, 
borostyánt, mindenféle régiséget 
és HAGYATÉKOT. Legmagasabb 
áron vásárolunk első vevőként! Tel: 
70/942-0806, 20/465-1961 
+ „Készülj a hosszú télre kedve-
sem...” Eltartható zöldség- és gyü-
mölcsféleségek a tőlünk megszo-
kott szolid árakon. Érési időtől függő 
betakarítás, ami „szedd magad” 
keretében is lehetséges. Ízelítő ára-
inkból: almafélék ládás tételben 180 
Ft/kg, léalma 90 Ft/kg, burgonya-
féleségek 135 Ft/kg, vöröshagyma 
135 Ft/kg, lila és fehér hagyma 200 
Ft/kg, fokhagymák 800-1400 Ft/kg, 
mák 1300 Ft/kg. UNIBOND BT. Gö-
döllő, Kőrösi Cs.S. u. 33. Tel: 06-28-
432-941, 06-30-406-5898
+ Nagy méretű leanderek eladók, 
ill. rövid húros páncéltőkés bécsi 
zongora és egy kristálycsillár is. Tel: 
06-20-341-4088 
+ 170x240-es, piros alapon mintás 
szőnyeg eladó 3.000 Ft-ért. (Gödöl-
lő, Állomás tér 8.) Tel: 06-28-410-
066
+ Költözés miatt olcsón eladók a 
következő bútorok: sötétbarna do-
hányzó asztal, barna íróasztal, fo-
telágy, nagyobb TV fotel, valamint 
asztali körfűrész. Érd: 06-20-
234-4384 
+ Költözés miatt, garázsvásár 
formájában eladó mindenféle 
háztartási cikk, mezőgazdasá-
gi szerszám, zöld növények, 
ruhaneműk, és még sok más… 
Tel: 06-20-5945-985 

JÁRMű, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típu-
sú gépjárműhöz szaküzletünk-

ben vagy kiszállítással. Szolgálta-
tásaink: beszerelés, bevizsgálás, 
töltés-mérés, szaktanácsadás. Mi-
nőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, 
Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szem-
ben) 06-30-536-4300, 28/611-728 
www.akkugodollo.hu 

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

től, a Ludányi Méhészetből! Akác-, 
Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce 
krém-, Lépesméz, Propolisz, Virág-
por és Dióbél kapható. 3kg fölött 
házhoz szállítjuk.06-30-9891-721 
+ MÁLNA, évente 2x érő FÖLDIE-
PER palánták kaphatók. Tel: 06-30-
509-7412 
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PatÓcs autÓHáz
2100 gödöllő, rigó u. 10.
+36-28-515-710, skodaertekesites@patocsauto.hu
www.patocsauto.hu

Apollo AMbulAnCE 
SERVICE KFT.

bEtEGSzÁllítÁS 
MEGFIzETHETŐ áRon!

Minőségi, egyedi igényeket 
és időpontokat figyelembe 
véve, vállalunk személyre 
szabott ülő, fekvő és őrzött 
betegszállítást (különleges 
bánásmódot igénylő sze-
mélyszállítást, a nap 24 órá-
jában, akár hétvégén is.

Tel.: 06-70-770-2338


