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Szeptember 21. Hegedűs Gyula
színművész halálának évfordulója,
akinek emlékére tavaly állandó kiállítás nyílt az intézményben, s ilyenkor rendezik meg a Színházak Éjszakáját is – ami idén a járványügyi
helyzet miatt elmaradt –, s úgy
gondolták, minden évben ehhez
kapcsolódóan, valamilyen formában tisztelegnek Hegedűs Gyula és
a színházművészet előtt – mondta
a rendezvényen L. Péterfi Csaba
az önkormányzat kommunikációs
igazgatója, aki egyben a névadás
és a fal ötletgazdája.
A színpad elnevezésére tábla
emlékeztet a konferenciaterem falán, s innen csak néhány lépésre
található a Csillagok Fala, ahová
elsőként városunk Kossuth-díjas
művészei, Oszvald Marika színművész, Pécsi Ildikó színművész
és Fodor László klarinétművész
kézlenyomata került fel. A bronz
lenyomatokat Hernádi Zsolt szobrászművész készítette.
(folytatás a 10.oldalon)
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30 perc című műsorunk vendége
Sz. Jánosi Erzsébet volt. A Levendula Galéria tulajdonosával az idei
év nehézségeiről, programjairól, a
veszélyhelyzet átvészeléséről, illetve a könyveiről beszélgettünk.

– Ahogy korábban, úgy most is bekapcsolódott a GödöllŐsz Fesztiválba a Levendula Galéria. Milyen kiállítások várják
az érdeklődőket a következő hetekben?
– A fesztivál szeptembertől novemberig
tart és mi minden hónapban más-más kiállítást szervezünk, ebből adódóan idén három
kiállítással készültünk. Az első, ami jelenleg
is látható, az Mészáros János építész, képzőművésznek a szobrászati anyaga. János
már szerepelt nálunk egy pár évvel ezelőtt
egy grafikai tárlattal, most viszont a szobrait szerette volna megmutatni. Októberben a
Magyar Festészet Napjára készülünk, akkor
egy csoportos tárlat fog nyílni, Természetesen címmel. A művészek olyan alkotásokat
adnak be, ami erre a szóra reflektál. Novemberben pedig egy új művész mutatkozik
majd be a galériában. Nagy Judit egy komáromi kicsi galériát vezető tűzzománckészítő,
az ő anyaga lesz látható.
– A koronavírus jelentősen felborította a galéria idei terveit. Mit sikerült megrendezni és mikor valósulhatnak
meg az elmaradt programok?
– Három kiállítás maradt el tavasszal. Az első márciusban lett
volna, amikor is egy Kölnben élő
gödöllői galériás, Dudás Dezső Péter hozta
volna el egy német művész alkotásait. Ezt
a kiálltást az utazási nehézségek miatt még
nem tudom, hogy mikor tudjuk bepótolni.
Ezenkívül Újváry Berta kiállítása maradt el,
amit azonban augusztusban már be is pótoltunk. A harmadik elmaradt pedig Katona
Szabó Erzsébet textilművész májusi kiállítása. Erzsébettel megbeszéltük, hogy jövő
májusban fogjuk ezt bepótolni.
Augusztusban pedig egy nagyon érdekes
kiállítás jött volna. Egy kubai fotóművésznek
az anyaga lehetett volna látható, de még ezt
sem tudni, hogy mikor valósulhat meg.
– Hogyan „élte túl” a veszélyhelyzetet?
– Nagyon meg voltam döbbenve, hogy
mennyire leállt az ország. Úgyhogy megszólalt bennem a vészharang, mert nem lehetett
tudni, hogy meddig tart majd ez az egész.
Kétfajta segítséget kaptam ezen időszak
alatt. Egyrészt én magam elmentem árufeltöltőnek egy boltba Isaszegen. Másrészt pedig a várostól kaptunk egy óriási segítséget,
azzal, hogy egy online rajzoktatást, festőórát
szerveztek ide, a galériába. Illetve nagyon
érdekes, de a galéria élete nem állt meg a

A kultúra iránt
nagy az igény
vírus alatt sem, mert telefonos egyeztetés után rengetegen jöttek, akiknek
külön kinyitottunk a galériát.
– Kezdetben volt egy olyan vélemény,
hogy a koronavírus mellett csökkenni
fog az igény a művészeti programok, így
a kiállítások iránt is. Hogy látja, igaz ez a
vélekedés?
– Már a legelején azt mondtam, hogy mindig szükség lesz a művészetre. Az emberek mindig ki vannak éhezve a kultúrára, a
szépségre, a minőségre. Úgy gondoltam, hogy a vírus
abszolút nem fog
gátat vetni. Sőt, azt
gondolom, hogy az
emberek csak még
jobban kiéheztek
a kultúrára. Szerintem a városban
is ez a tendencia,
nem éreztem azt,
hogy kevesebben
jönnének. Esetleg
rövidebb időre jön-

azt találtuk ki, hogy a kirakatban egy adott
művésznő két hétig egy mini kiállítással
megjelenhet. A velük folytatott beszélgetéseimet felvettem diktafonra és aztán muszáj
voltam meg is jelentetni őket, hiszen olyan
sokszínűen alkotnak az alkotóművészek.
Természetesen a férfi alkotók felháborodtak
ezen, úgyhogy már elkezdtem ezt a részt is.
– A laikus azt gondolná, hogy egy kisváros művészeti élete egy kisebb közösségre korlátozódik. Ám a Levendula Galéria

Sz. Jánosi Erz
sébet
nek, mint az elmúlt években, de a kultúra iránt nagy az igény.
– Tavaly szeptemberben jelent meg
Szófedte tárgyak című könyve...
– Valóban, pont egy éve jelent meg, óriási összefogással és rengeteg embernek a
segítségével. Nagyon szívesen nyitok meg
kiállításokat, mert ilyenkor jobban beleásom
magam az adott művész életébe és alkotásaiba. Közelebb kerül hozzám az a világ,
amit egy művész felépít magában. Ebben a
könyvben 53 kiállításmegnyitónak a szövegét szedtük egy csokorba.
– Ráadásul nem is ez az első könyve...
– Ez a harmadik volt. A legelsőnek a címe
Élő mesék volt, amely 2007-ben jelent meg
és idős embereknek az asztalához ültem le
és ők meséltek a világháborúról, az 56-os
forradalomról, a paraszti létről. Az egy nagy
sikerű könyv volt, több mint ezer példányban
fogyott el. Schäffer Erzsébet írónő a Nők
Lapjában is foglalkozott vele.
A második kötetnek a címe Kirakatmesék.
Gödöllőn 2012-ben volt a Nők éve és akkor

rendezvényeire
sokszor be sem
lehet férni. Minek

köszönhető ez?
– Mindig egy kicsit hálózatépítésnek is
gondolom ezt az egészet. Szájhagyomány
útján terjed a galériának a hírneve, illetve
ez egy pici ország, ahol nyomon követik a
művészek és a galériások egymás munkáját. És hogyha egy adott magas színvonalat
hozol létre, akkor ez felhívja a figyelmet. Aki
nyomon követi a tizenkét éves munkánkat,
láthatta, hogy mindig új dolgokat találunk ki,
mindig az új felé nyitunk, új arcok jönnek.
– Milyen arányban fordulnak meg itt a
gödöllői művészetkedvelők és a város
határain túlról érkezők?
– Főleg Budapestről és Pest megyéből
jönnek látogatók, és természetesen a gödöllői térségből. A galéria mellett képkeretezéssel is foglalkozunk, ami szintén sok mindenkit
vonz be, illetve mindig az ország különböző
részéről szólaltatunk meg művészeket, akik
hozzák magukkal a vendégkörüket.
Jaeger Ákos

17/2020.

2020. szeptember 29.

gödöllői Szolgálat 3

Közélet

Reményi Richárddal, a Gödöllői Városi Mozi vezetőjével beszélgettünk a tavaszi veszélyhelyzet átvészeléséről, a mozi
újranyitásáról és persze az is
szóba került, hogy mit gondol
a mozi jövőjéről a Netflix és az
HBO GO világában.

– Hogyan sikerült átvészelni a veszélyhelyzetet?
– Március 16-án zárt be a mozi, amikor
a kormányrendelet ezt előírta. Onnantól
kezdve három és fél hónapos szünet következett. Az embereim nagyon fontosak nekem, így fel
sem merült bennem, hogy
költséghatékonyság
miatt
elküldjem őket. Megbeszéltük, hogy bár nincsen mozi,
de állományban tartom őket,
rendesen megkapják a fizetésüket. A három és fél hónapos zárva
tartás alatt ők végezték a takarítást, a fertőtlenítést és mindent, ami felmerült ezen
időszak alatt.
– Milyen szabályok szerint nyílhatott
újra a mozi?
– A veszélyhelyzet megszűnésével, június
végén nyithattak újra a mozik Magyarországon, de nekem még két hét kellett a felkészülésre. Fel kellett tölteni a büfét, filmeket kellett lekötni, aztán végül július 2-án
nyitottunk meg újra. Azonban hiába tudtunk kinyitni, nem voltak filmpremierek. Az
amerikai vírushelyzet miatt a nagy stúdiók
sorra mondták vissza a megjelenéseket.
Nemcsak Amerikában, de Európában is elmaradtak a premierek. Úgyhogy a kínálatban csak reprízek jelenhettek meg, amiket
már három hónappal ezelőtt lejátszottam.
Ezekből kellett valamit kihoznom, hogy a
mozi életképes maradjon.
– Hogyan sikerült visszacsalogatni az
embereket?
– Olcsóbban adtam a jegyeket, mást nem
lehetett csinálni. A vetíthető filmek limitálva
voltak, így aztán bízva abban, hogy vannak
olyanok, akik nem látták előzőleg a filmet,
rájuk építve próbáltam a műsort összerakni
és őket becsalogatni.
– Azóta eltelt egy kis idő, milyen most a
mozi látogatottsága?
– Sajnos elég gyenge. Az előző évvel ös�szehasonlítva körülbelül 60-70 százalékkal
visszaesett a látogatottság, ami nagyon
sok. Az a legfőbb baj, hogy továbbra sincsenek premierek. A nagy stúdiók leginkább az
amerikai piacra számítanak, de ott a mozik még mindig zárva vannak, tehát nem
hozzák ki az új filmeket. Ezáltal Európá-

A film forog tovább
ban sincsenek
megjelenések.
Folyamatosan
tolják el a jövő
évre a premiereket. A Marvel
például erre az
évre
semmit
sem fog kihozni.
Egy ördögi kör
az egész. Hiába nincsenek itthon a
moziban korlátozások,
elvileg
látogathatóak
bármilyen
létszámban, persze szájmaszk
használatával, de mivel

Reményi Richard
nincsenek olyan új filmek, amelyek érdekelnék az embereket, ezért nincsen látogatottság sem.
– Mit tudott a veszélyhelyzet alatt csinálni?
– A mozival kapcsolatban semmit. A gödöllői mozinak az egyetlen bevételi forrása a
mozi működése. Magánemberként viszont
volt időm olyasmikre, amikre egyébként
nem. Már régi vágyam volt, hogy elvégezzek egy borásztanfolyamot, illetve van egy
kis birtokom a Badacsonyban, azt szépítgettem.
– Többször rendezett olyan vetítést,
ahová az alkotók is meghívást kaptak.
Kik jártak itt az elmúlt években?
– Ha a legjelentősebbet akarom mondani,
akkor az mindenképp a Rokonok című film
díszelőadása kapcsán itt járt Szabó István
Oscar-díjas rendező. A Valami Amerikának
is volt nálunk díszbemutatója, melynek
kapcsán itt volt Herendi Gábor rendező és
Pindroch Csaba, Oroszlán Szonja színészek. Vannak gödöllői érdekeltségű rendezők is, Mundruczó Kornél és Csuja László.
Nekik is volt itt közönségtalálkozójuk. A
gödöllőiek nagyon fogékonyak ezekre az
eseményekre és rendre nagyon sokan jöttek el. Majd, ha az élet visszatér a normál
kerékvágásba, mindenképp szeretném
folytatni ezeket a bemutatókat.
– A Netflix, HBO GO és a többi streaming
oldal mellett mit gondol a mozi jövőjéről?
– A mozit már nagyon sokszor temették.
Amikor kijöttek a videók, aztán a dvd-k,
meg a bluerayek, mindig azt mondták,
hogy a mozinak vége van és be fognak

zárni. Hála Istennek erre az
idő rácáfolt! Azt gondolom,
hogy a mozi közösségi élmény. Például, ha beül az
ember 150 másik nézővel
egy vígjátékra, teljesen máshogy hatnak a poénok, mintha otthon egyedül egy sörrel
megnézné az ember a tévén.
És természetesen jó program is a mozi.
Teljesen más élmény beülni a barátokkal
egy jó filmre, mint otthon megnézni a letöltött filmeket. Van ezekben a streaming oldalakban konkurencia, nem mondom, hogy
nincs, de amíg a hollywoodi stúdióknak
ilyen hihetetlen bevételeik vannak a mozikból, nem valószínű, hogy ez változni fog.
– A gödöllői mozi vezetőjeként évek óta
különböző karitatív tevékenységeket is
vállal. Mit lehet ezekről tudni?
– Két fix ilyen eseménye van a mozinak. Az
egyik a gyereknapi rendezvényünk, amikor
egy gyerekfilm premiert szoktunk bemutatni nagyon kedvezményes helyárért, mostanában ez 300 forint szokott lenni. Ennek
a bevételét szoktuk felajánlani egy gödöllői hátrányos helyzetű családnak, beteg
gyereknek vagy valamilyen alapítványnak.
Az a lényeg, hogy gyerekeknek tudjunk
segíteni. A másik rendezvényünk pedig a
Mikulás Mozi szokott lenni. Ez az önkormányzattal közös eseményünk, amikor is
a város óvodásait szoktuk megmoziztatni
teljesen ingyen, illetve az önkormányzat
biztosítja számukra a csokoládét és a narancsot.
Persze ezeken felül is szoktunk jótékonysági eseményeken részt venni, de azokat
az alkalom szüli. Tavaly például a Patrónus
Ház számára gyűjtöttünk, de volt olyan is,
amikor természetfilm-vetítésekkel a menhelyet segítettük. Próbálunk mindig segíteni azoknak, akiknek nehezebb, mint nekünk.			
(Jaeger Ákos)
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magyar önkormányzatok szövetsége:
Tisztújítás
Gödöllőn szeptember 28-án, hétfőn
tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Önkormányzatok Szövetsége.
A tagság továbbra is dr. Gémesi
Györgyöt választotta meg a szövetség elnökének.
Társelnökök:
Eszes Béla (Jánoshida)
Karácsony Gergely (Budapest, főpolgármester)
Felügyelő Bizottság:
Horváth László (Vácszentlászló)
Pintér Lajos (Szada)
Fábri István (Csömör)
Elnökségi Tagok:
Hatvani Miklós (Isaszeg)
Márki-Zay Péter (Hódmezővásárhely)
Nyirati Klára (Baja)
Péterffy Attila (Pécs)
Wittinghoff Tamás (Budaörs)
A 11 fős elnökségből jelenleg 8 fő került kiválasztásra további 3 pozícióról később dönt
a közgyűlés.

A polgármesteri tagozat vezetőjének
Szűcsné Posztovics Ilonát, Tatabánya polgármesterét választották meg.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége
továbbra is feladatának tekinti, hogy felhívja
az aktuális kormányzat figyelmét a települések által képviselt értékekre, arra az erőtérre,
ami nélkül nem lehet hatékonyan működtetni az országot. Az önkormányzatok 10 millió
ember számára szolgáltatnak, a települések
vezetői legitim módon megválasztott polgár-

mesterek, akik ugyanolyan felhatalmazással
végzik munkájukat, mint a felsőbb szinteken
megválasztott képviselők, vezetők. Fontosnak tartja Magyarország kormányával való
szakmai egyeztetéseket, és felhívja a kormányt, hogy stratégiai partnerként tekintsen
a közel 3200 magyar önkormányzatra.
Forrás: MÖSZ

képviselő-testületi döntések
Gödöllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2020. szeptember 24-én, csütörtökön tartotta szeptemberi ülését, amire
a járványügyi szabályok megtartatására
való tekintettel a Művészetek Házában került sor.
A képviselő-testület elfogadta többek között
a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2019. évi munkájáról szóló beszámolót, a
Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját valamint a polgármesternek a
veszélyhelyzetben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóját.
Több döntés született a városi ingatlanok
hasznosításával kapcsolatban, valamint belterületbe vonásról és önkormányzati tulajdonú
bérlakások bérbeadásáról.
***
A képviselő-testület több döntést hozott a
Gödöllő város településrendezési Eszközei
(TSZT, GÉSZ) kapcsán.
A testület elfogadta a Csanakért Egyesületnek a csanaki városrész még be nem épített
részére tett, beépítési paraméterekre vonatkozó javaslatát, és azt belefoglalták a GÉSZ-be.
A Kampis Antal térre vonatkozó javasolt
módosítások eljárása tovább folytatódik az
érintett felek által kölcsönösen elfogadható
kompromisszumos szabályozási javaslat kimunkálásával.
***
A képviselő-testület elfogadta a 2020. II.
félévi munkatervét. A tervek szerint idén még

három alkalommal üléseznek, október 22-én,
november 19-én és december 10-én. A közmeghallgatást november 19-én tervezik megtartani.
***
Kompromisszumos megoldást fogadott el a
testület, az épülő uszoda közúti kapcsolatának
kiépítésében.
Az Ady Endre sétány és az Isaszegi út
csomópont kialakításáról 2017-ben a képviselő-testület egyértelműen úgy foglalt állást,
hogy a „Gödöllői uszoda beruházás I. ütem”
közúti kapcsolatának megvalósítását egy II.
ütemben tervezett körforgalmi csomópont kialakításával tudja támogatni.
Az uszoda a tervek szerint 2020. decemberében elkészül, majd használatbavételi engedély birtokában, 3 hónap elteltével megnyílhat
a nagyközönség előtt. A használatbavételi
engedély kiadásának azonban feltétele, hogy
megoldódjon a közútcsatlakozás.
Mivel a gödöllői lakosoknak is érdeke, hogy
az uszoda megnyissa kapuját, a
képviselő-testület kompromis�szumos javaslatként most azt a
határozatot fogadta el, miszerint
a „Gödöllői uszoda beruházás”
közúti kapcsolatának megvalósítása érdekében a kanyarodósáv
nélküli, jelzőlápás csomópont
kiépítéséhez hozzájárul azzal a
kikötéssel, hogy a beruházónak
kötelessége 2022. október 30-ig
körforgalmi csomópont vagy jelzőlámpás, kanyarodósávos ke-

reszteződés kiépítése.
A testület a hozzájárulás feltételeként határozta meg, hogy a csomópont kiépítése során,
ahhoz szervesen kapcsolódva, az uszoda előtt
az Ady Endre sétányon elhelyezkedő járda felújítása, és az Ady Endre sétányon az uszoda
kerékpárral történő megközelítését szolgáló,
az önkormányzat által már megépített kerékpárút folytatásának kiépítése megvalósításra
kerüljön.
A testület kötelezettséget vállalt arra, hogy
amennyiben körforgalmi csomópont kerül kiépítésre, az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a körforgalomhoz szükséges tervezési, illetve kivitelezési feladatok teljesítéséhez
összesen maximum 20 millió Ft fedezetet különít el, amelynek rendelkezésre bocsátására
külön megállapodás megkötése alapján kerülhet sor.
(A képviselő-testület döntéseiről részletes
beszámolónk a szolgalat.com-on és Facebook
oldalunkon.)			
K.J.
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koronavírus: aktualitások
Rekordmagasságokat ért el hazánkban a koronavírussal fertőzött és megbetegedettek száma. Ehhez igazodva új szabályok, új eljárási rendek léptek és lépnek életbe. Lapunk a
legfontosabb tudnivalókat gyűjtötte össze. Az aktuális intézkedésekről folyamatosan tájékoztatunk a szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon.
Az elmúlt napokban az emelkedő esetszámok miatt több szigorítást jelentett be a kormány.
A szórakozóhelyek csak 23 óráig lehetnek nyitva, a maszk használata a tömegközlekedés és az üzletek mellett a mozikban, színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is kötelező.
Továbbra is teljes körű látogatási tilalom van a kórházakban és az
idősotthonokban.
Október 1-jétől testhőmérséklet-mérés után lehet belépni az iskolákba a diákoknak és a tanároknak, és csak nekik. Kedden, lapunk
megjelenésekor kezdik meg az érintés nélküli hőmérők, illetve nagyobb oktatási intézményekbe a hőkapuk kiszállítását.
Ami sokaknak segítség, hogy véglegesen elérhető marad a telefonon keresztüli gyógyszerfelírás lehetősége.

Csökkent a karantén időtartalma azoknak, akik külföldről Magyarországra érkezőknek. Rájuk a korábbi 14 napos helyett 10 napos
karantén vár.
(Bne)

A HÁZI GYERMEKORVOSOK TÁJÉKOZTATÓJA
TISZTELT SZÜLŐK!
A COVID-19 járvány miatt a házi gyermekorvosi rendelőkben
az ellátás rendje a korábban megszokotthoz képest változott, hiszen az egyéni szempontok mellett a járványügyi szempontokra
is figyelemmel kell lenni. Ezzel tudjuk csökkenteni a betegség
terjedését a gyermekközösségekben, és így védhetjük meg a
magas kockázatú krónikus betegeket és az időseket a súlyos
fertőzéstől. Figyelembe véve az érvényes hatósági szabályozásokat és a helyi viszonyokat, az ellátás rendje visszavonásig a
következőképpen alakul.
A gyermek megbetegedése esetén a gyermeket tartsa otthon,
vagy a közösségben kezdődő tünetek esetén az intézmény értesítését követően vigye haza.
Munkanapokon értesítse a tünetekről a házi gyermekorvosát
vagy asszisztensét a gyermek állapotáról, azon a csatornán,
ahogyan a gyermekorvosával kommunikálni szokott (ez általában telefon, de lehet e-mail, messenger üzenet, stb.) Jelentkezzen a tünetek kezdetét követő első munkanapon. Előzetes
megbeszélés nélkül ne menjen személyesen a rendelőbe.
Az orvosa vagy asszisztense a tünetek és a környezet COVID helyzete alapján tájékoztatja a tennivalókról. Nem minden
betegséggel kell bemenni a rendelőbe vizsgálatra. Ha az orvos
ezt indokoltnak látja, időpontra fogja behívni. Fontos cél, hogy a
váró ne legyen zsúfolt, lehessen tartani a 1,5 m-es védőtávolságot más családoktól.
Hétvégén, ünnepnapon ügyeleti ellátást akkor vegyen igénybe,
ha a gyermek állapota azt feltétlenül szükségessé teszi. Telefonáljon az ügyeletnek a 06-70/370-3104-es számon, és járjon el a
javaslatuk szerint.
A betegellátás helyszínét és módját az orvos határozza meg.
Amikor azt az orvos biztonságosnak ítéli, telemedicinás ellátást
ajánl fel. Telefonon lehet vele konzultálni, megbeszélés alapján
a beteg testrészről fényképet küldeni, elektronikusan átküldeni
a kórházi, szakorvosi vizsgálatok eredményeit, zárójelentéseit,
a szakorvos javaslatait. Ha az orvos azt indokoltnak tartja, időpontra vizsgálatra hívja a beteget a rendelőbe.

A szülők nagyban segíthetik a közös munkát azzal, ha őszintén és pontosan mutatják be a panaszokat és a beteg állapotát,
betartják a kapott utasításokat mind az elkülönítésre, mind a kezelésre vonatkozóan, jelzik a váratlan állapotrosszabbodást. A
háznál történő betegellátás speciális védőfelszerelést igényel,
az csak nagyon indokolt esetben valósítható meg az alapellátásban.
A csecsemőtanácsadás, státuszvizsgálatok, védőoltások beadása az orvossal vagy asszisztenssel egyeztetett időpontban
és helyszínen történnek.
Jelenleg a 14 év fölöttieknek elektronikusan is tudunk receptet írni, a 14 éven aluliak számára papír formátumú vény kiadása is szükséges. Ezért be kell jönni a rendelőbe. Beutaló, tápénz
kérésüket telefonon jelezzék, az asszisztens vagy orvos tájékoztatja a szülőket az ezzel kapcsolatos tennivalójukról.
A közösségbe járó gyermekek első beszoktatásakor nem
kell orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges, a szülő
nyilatkozik róla. A betegségek után azonban szükséges igazolni, hogy közösségbe mehetnek. Az igazolásokhoz nem minden esetben szükséges orvosi vizsgálat. Az igazolás általában
elektronikusan is eljuttatható a szülőnek, ha azt az intézmény
elfogadja. A gödöllői bölcsődékbe, óvodákba közvetlenül a praxisból is el tudjuk küldeni az igazolást. Ezt az eljuttatási módot
részesítsük előnyben.
A nem fertőző, folyamatos légúti tüneteket mutató gyermekek
számára az intézmény kérhet egyszeri igazolást arról, hogy a
gyermek mehet közösségbe (pl. allergia, fokozott nyálkahártya
irritábilitás okozta gyakori orrfolyás). Ilyenkor a szülőnek szükséges fokozottan figyelni a tünetek változására, állapotrosszabbodás, tünetváltás esetén konzultáljon az orvossal.
Szeretettel állunk a betegink rendelkezésére, forduljanak kérdéseikkel bizalommal hozzánk. Kérjük, legyenek együttműködőek és támogatóak a fentiek betartásában.
Tisztelettel:
a gödöllői házi gyermekorvosok
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ünnepélyes díjátadások – zárt körben
Gödöllő Egészségügyéért Díj

A járványügyi helyzet és az érvényben lévő jogszabályok miatt
idén nem rendezték meg a Gödöllő Egészségügyéért Díj átadó
ünnepségét. A kitüntetetteket – dr. Tőke Istvánt, dr. Kostyál Annát,
dr. Pédery Zsuzsannát – zárt körben köszöntötte szeptember 17én Gémesi György polgármester a Várkapitányi Lakban.
Dr. Kostyál Anna pszichiátriai gondozóvezető főorvos hosszú
évek óta Gödöllőn a pszichiátriai szakrendelő főorvosa. Munkáját
nagy odaadással és felelősségtudattal végzi. Munkaidején túl is
sok időt fordít az ellátottakra, betegekre.
Dr. Pédery Zsuzsanna házi gyermekorvos 34 éve végez lelkiismeretes, precíz, áldozatkész gyermekorvosi munkát a városban.
Iskola- és óvodaorvosi feladatai mellett higgadtságával, lelkiismeretes hozzáállásával, jó szakmai felkészültségével mind a betegek, mind a szülők és kollégák elismerését kivívta magának.
Dr. Tőke István háziorvos 28 éve munkatársa, házi- és üzemorvosa a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthonának,
évek óta a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény helyettes háziorvosa. Ő látja el a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ orvosi feladatait is, de nem csak az intézményben látogatja
a lakókat, hanem a rendelőjében is fenntartások nélkül fogadja a
rászorulókat. KJ
(Bővebben: szolgalat.com, Facebook)

elsimerés a forrás
munkatársainak
Gémesi György polgármester, valamint Bajkó Norbert és
Bárdy Péter alpolgármesterek köszöntötték a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ azon munkatársait, akik a COVID-19 világjárvány elleni védekezés
idején kiemelkedő munkát végeztek. A polgármester oklevelet és virágot adott át Bata Juditnak, Földi Krisztinának,
Kvacsány Jenei Ágnesnek és Ujj Ágnesnek. Az ünnepélyes átadásra eredetileg a Gödöllő Egészségügyéért Díjjal
együtt került volna sor, de a jelenlegi járványügyi szabályok
az ünnepség megtartását nem teszik lehetővé.
K.

Segítség a szociális
feladatellátáshoz
Egy 1500 köbcentis, dízel Opel Combo segíti ezentúl a Gödöllői
Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona munkáját. A korábban
tesztautóként használt gépjárművet tavasszal vásárolta az önkormányzat és a Covid-19 első hulláma alatt a feladatellátást segítette.
A gépkocsi ma az ESZI-hez került, ahol az élelmiszer kiszállításban
fogják használni. Az intézmény közel 90 fő részére végez étel kiszállítást, s az eddig használt, több mint 10 éves járrművek már nagyon leromlottak. A gépkocsit Gémesi György polgármester és Bajkó Norbert
alpolgármester adták át Czeglédi Ingrid intézményvezetőnek.
(k.j.)

gödöllő
vállalkozója
díj
Dr. Gergely Péter és Váraljai János kapta idén
a Gödöllő Vállalkozója
Díjat. Az elismeréseket
szeptember 24-én Gémesi György polgármester
adta át a Művészetek Házában.
A Gödöllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete által alapított Gödöllő Vállalkozója Díjjal a város közismert és megbecsült vállalkozóit, ügyvezetőit kívánja kiemelten elismerni, akik
munkájukkal kiérdemelték a közmegbecsülést, példás, magas
színvonalú tevékenységükkel hozzájárulnak Gödöllő város jó
hírének növeléséhez.
A zenés műsorban Miklós Krisztina és Lencsés Balázs, a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének tagjai működtek közre.
Gergely Péter 1983-ban (az elsők között) élve a gazdasági
társaságok alakítására megnyílt lehetőséggel, először szakcsoportot, utána PJT-t, 1989-ben a ma is működő Sztirol Műanyagfeldolgozó Bt-t létrehozva vezette egyre növekvő kisvállalkozását. 1990-től megszakítás nélkül a szintén családi tulajdonú
Plastexpress Kereskedelmi Kft-t is irányítja, mely értékesítéssel, és nagykereskedelemmel foglalkozik.
Váraljai János pályája kezdetén a Magyar Távirati Iroda hivatásos fotósa volt, 1989-ben alapította az első vállalkozását
Gödöllőn, és 25 évvel ezelőtt, 1995-ben létrehozta azt a céget,
ami fotó-videó, grafikai és nyomdai szolgáltatásokat nyújt.
J
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Három gyémántot ért gödöllő kommunikációja
Átadták a Városmarketing
Gyémánt Díjakat, ami ismét
szép sikert hozott: Gödöllő
Város
Önkormányzatának
három projektje érdemelte
ki a Magyar Marketing Szövetség rangos elismerését.
Városmarketing
Gyémánt Díjat kapott “márka és identitásépítés,
értékesítéstámogató
marketingstratégia és
program” kategóriában a
“Szeretjük Gödöllőt!” program,
amelynek keretében ismert gödöllőiek vallottak arról, miért jó
itt élni és miért szeretik a várost.

“Városfejlesztési projektek
marketing programjai, kampányai” kategóriában a “200
fa
évente”
program érdemelte ki az
elismerést.
Az
ötéves
program során összesen

1000 fa kerül elültetésre a város közterületein.
“Rendezvény, esemény” kategóriában az
Arbofesztet
Városmarketing Gyémánt
Díjjal ismerte
el a szakmai
zsűri. Az Arbofeszt – ami a
helyi fiatalok ötlete és munkája
eredményeként
jött létre – segíti
és erősíti a korosztályok közötti kapcsolatokat, valamint közelebb hozza
a résztvevőket a természethez és felhívja a figyelmet a
környezetvédelem fontosságára.
A díjakat L. Péterfi Csaba, Gödöllő Város Önkormányzatának
kommuniká-

ciós igazgatója vette át, az
Arbofesztet a szervezők részéről Kovásznai-Szász Gergely
képviselte.
A díj megalapítása, 2015 óta
Gödöllő tíz projekttel érdemelte
ki a Városmarketing Gyémánt
Díjat, s ezzel az országos lista
alapján a legjobb 10 között szerepel.

Vasútállomás: Készül a peron és a parkoló
Folyamatosan végzik a vasútfelújítást és az ahhoz kapcsolódó
munkákat. Készül a perontetők burkolata, és az állomáselőtéri
munkák is egyre jobban haladnak az állomás előtéri munkák is.
A Királyi Váróval szemben készül a parkoló, de dolgoznak az
épülettel szemben a sínek túloldalán is, ahol szervízút készül.
Sokan kérdezik, mikor vehetik végre birtokba a gyalogosok és a
kerékpárosok a felüljárón számukra kialakított sávokat. Mint megtudtuk, a műszaki átadás folyamata már megkezdődött, s amen�nyiben minden hatósági engedély megérkezik, akkor kerülhet sor
az átadásra.
Amire azonban még várni kell, az a peronbútorok és a végleges
hulladékgyűjtők kihelyezése. Erre a tervek szerint decemberben
kerül majd sor.
A felújítás miatt a vasútállomás környékén továbbra is számítani
kell a forgalmi rend változásokra, egyes munkák ugyanis 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.
A lakosság a
kivitelezéssel
kapcsolatos
észrevételekkel, kérdésekkel az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a beruházó Nemzeti
Infrastruktúra Zrt-t: e-mail: godollohatvan@vasuttechnika.hu; tel.:
+36-30/641- 0601 (hétköznap 8:00-16:00)

Őszi munkák a közterületeken
Az ősziesre fordult időben is folynak a növényápolási munkák a városban. A száraz időjárás miatt folyamatos a növények
öntözése. Emellett szükség van permetezésekre is. Jelenleg - az időjárás függvényében – 2020. október 6-ig zajlik a platánfák permetezése, amit napnyugta után végez a szakcég.
Felhasználásra kerülő szerek:
Decis Mega (rovarölő), 0,25 l/ha; Topas 100 EC (gombaölő), 0,5 l/ha; Csöppmix (tápoldat), 3 l/ha; Vektafid A (rovarölő), 1 l/ha.
Az élelmezésegészségügyi várakozási idő mindegyik szer esetében 35 nap. Munkaegészségügyi várakozási idő mindegyik
szer esetében 0 nap. Méhekre veszélyesség: mérsékelten veszélyes.
A városban folyamatos a közterületek takarítása, valamint a VÜSZI nagy hangsúlyt helyez az árkok karbantartására is.
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újítás folyamatába. Az idei program különlegességeként Sivadó János görögkatolikus parókus tartott
vezetést az érdeklődőknek, bemutatva a Szent Kereszt Görögkatolikus Templom szombaton délelőtt
felszentel festményeit és ikonosztázát. (A rendezvénysorozatról
több fotó a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon.)

A Kulturális Örökség Napjai 2020
Idén is nagy érdeklődés kísérte a Kulturális Örökség Napjai rendezvényeit. A programsorozat részeként ingyenesen lehetett
megtekinteni a Királydombi Pavilont, a Gödöllői Városi Múzeum
kiállításait, a Várkapitányi Lakot, a Szent Kereszt Görögkatolikus
Templomot, valamint a Királyi Várót és a Grassalkovich-pincét.
Sokan vettek
részt a felújított és nemrég
ICOMOS-díjjal kitüntetett
Várkapitányi
Lakban tartott
tárlatvezetésen. A túrán
Mészáros Judit főépítész
mutatta
be
az
épületet,
bepillantást
engedve a fel-

Hálaadó istentisztelet a gödöllői
evangélikus templomban
Elkészült az evangélikus
templom tetőjének cseréje, melynek alkalmából szeptember 27-én
10 órától hálaadó istentiszteletet tartottak. Az
igehirdetést dr. Fabiny
Tamás püspök végezte.
A munkák július 27-én
kezdődtek, a felújítás
során lebontásra került
a régi szürke színű palafedés és az alatta lévő
deszkázat. A belső kupola és a külső teherhordó
szerkezet közötti részen
20 cm-es hőszigetelés
került elhelyezésre, a
mai kornak megfelelő
rétegrenddel. Új héjazatként a mai kor követelményeinek megfelelő tartós szálcement pala
(más nevén műemlék pala) került a tetőre, a korábbi megfakult szürke helyett vörösesbarna színben. A vízelvezetésről teljesen új csatornarendszer gondoskodik. A gyűjtés, előkészítés és kivitelezés során
igazi összefogás jött létre. Adományok, jótékonysági koncertek, a Magyarországi Evangélikus Egyház és Gödöllő Város Önkormányzata
támogatta a beruházást. 					
(k.j.)

Wageningeni és gödöllői közös
ima a világbékéért
Különleges esemény helyszíne
volt pénteken a Gödöllői Református Templom, ahol minden
pénteken délben a világbékéért
imádkozik a Coventry Imacsoport. Az ökumenikus liturgia résztvevői ez alkalommal
- az internet segítségével - együtt
imádkoztak Gödöllő
holland testvérvárosa, Wageningen
imacsoportjával. A
közös online esemény
apropójául
az szolgált, hogy
Hollandiában most
tartják a Béke hetét.
A gödöllői liturgiát
Kertész Dániel református lelkész vezette. A rendezvényen részt vett Gémesi
György polgármester is, aki örömének adott hangot, hogy a gödöllői és a wageningeni hívek, ha
csak online is, de tudnak találkoz-

ni, és együtt imádkozni egy közös
célért. Mint mondta, a két város
kapcsolata három évtizedes múltra tekint vissza, s ez alatt nagyon
sok barátság kötődött, amit mindkét fél gondosan ápol.

A Coventry liturgiát minden pénteken déli 12 órai kezdettel tartják
a Gödöllői Református Templomban. Az ökumenikus közösség
eseményeire mindenkit szeretettel várnak.

Tisztelgés az aradi vértanúk előtt

Tisztelt megemlékezők!
A járványügyi helyzet miatt az
október 6-ai nemzeti gyásznapon a
hagyományos gödöllői megemlékezésen csupán egy rövid beszéd lesz,
amit a koszorúzás követ. A diákok
visszaemlékező műsora elmarad.
Az október 6-ai (kedd) program:
Kezdés: 15.00 óra
Helyszín: Török Ignác-szobor (Petőfi Sándor utca)
Beszédet mond: Molnár Gergely, a Gödöllői Török Ignác Gimnázium gyakorló tanára
Koszorúzás
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II. CIVIL-DUFLEX
MŰVÉSZETI SZALON

Második alkalommal került megrendezésre
a
GödöllŐsz Fesztivál keretében az
Önkormányzat
támogatásával a Gödöllői Civil-Duflex Művészeti Szalon,
melynek a Civil Ház szép kertje
adott otthont. Az esemény házigazdája a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület részéről Six
Edit, a Duflex Fotográfiai Stúdió
részéről pedig Tóth Péter Csaba

voltak. Ez alkalommal is megjelent több művészeti ág. A képzőművészetet képviselve egy
ifjú művész, Szinvai Dániel grafikus mutatkozott be műveivel és
mesélt hitvallásáról, az alkotás

élményéről. Ezt követte André
Nóra és Kecskés Judit fuvola
játéka, majd sor kerülhetett a
program fénypontjára, a Gödöllői Fotós kör kiállításának megnyitójára. Danis János EFIAP/p
fotóművész, a Duflex művészeti
vezetője mutatta be a másfél
éve alakult Fotós kör
alkotóit
és képeit. A
gyűjteményes kiállítás a Fotós
kör második bemutatkozása. A
kiállítás megtekinthető a Civil
Házban november 4-ig a honlapon (godolloi-civilek.hu) feltűntetett nyitvatartási időben.

Bringás reggeli
A Magyar Kerékpárosklub országszerte reggelivel és néhol uzsonnával kínálta a biciklivel közlekedőket szeptember 9-én. Gödöllőn,
a Szabadság téren várták a munkába indulókat a helyi szervező,
Magyar Kerékpárosklub Gödöllői Szervezetének önkéntesei. A Gödöllői Mesék Háza Óvoda pedagógusai már több éve csatlakoztak
ehhez a programhoz részvételükkel. Nem volt ez másként most
sem, a résztvevő gyermekek ezen a napon saját kerékpárjukkal,
kerékpáros fejvédővel felszerelkezve érkeztek az óvodába. A közös
bemelegítés után, a közlekedési szabályok felelevenítésével, megerősítésével mentek a „Bringás reggeli helyszínére, ahol közösen
fogyasztották el a reggelit, utána majd a közeli téren több kör teljesítése után tekertek vissza. Az óvodában is folytatták a kerékpározást
az udvaron, ahol kijelölt pályán próbálták ki ügyességüket.
(Buzásiné Kómár Noémi)

Nyugdíjasok versés prózamondó versenye
Szeptember 23-án harmadik alkalommal rendezte meg a Pedagógus
Nyugdíjas Klub Ligeti Gyuláné vezetésével az elmúlt évek nagy sikerére
való tekintettel a Nyugdíjasok vers- és prózamondó versenyét a Művészetek Házában. A járványhelyzet csak részben éreztette hatását, mert most
is szép számban, 12-en vállalkoztak lelkesen, hogy előadják legkedvesebb
versüket. A helyezések és különdíjak eldöntésében ez alkalommal sem volt
könnyű dolga a zsürinek – melynek elnöke idén is Szaniszlai Éva volt, tagjai
pedig Six Edit, Tábikné Surman Szilvia és Kecskés Judit –, mivel kitűnően
előadott, egytől egyig mély mondanivalójú szavalatokat lehetett
hallani. Az I. helyezést újra Iványa Gizella nyerte el Kun Magda, Szeretnék egy meseerdőt c.
versének kiváló előadásával. II.
helyezésben Berze Péter, Szenes Iván A kiöregedett vadászkutya c. művének érzékletes, hol
drámai, hol vidám hangvételű
előadásával és Kollár Ferencné,
Balogh József Mit kívánok c. versének szívből jövő szavalatával részesült.
A III. helyezést a zsüri megosztva három versenyzőnek ítélte oda: Szombat
Tibornénak Kun Magdolna: Béke volna jó c. versének, Lajkó Jánosnénak,
Ismeretlen szerzőtől előadott „Lecke a vadludakról” c. prózájának – és Hegedűs Ferencnek Pataki Pál Nyugdíjas lettem c. versének szép előadásáért.
Gödöllő Város Önkormányzatának különdíjában Kovács Ferencné részesült, a közönség díját Papp Lászlóné, a zsüri különdíját pedig Pataki Pál
nyerte el, aki most is egy saját versével örvendeztette meg a részvevőket.
A remek hangulatú, megemelő esemény sok örömet csalt minden jelen lévő
szívébe, nagy köszönet Ligeti Gyuláné klubvezetőnek a szervezésért, Gödöllő Város Önkormányzatának, a Gödöllői Városi Könyvtárnak, a Művészetek Házának és Pataki Pálnak a nagyfokú támogatásukért!
(Kecskés Judit, civil referens, Fotó: Tóth Péter Csaba)
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MUZA Kerti Napok – Tisztelgés a kiválóságok előtt
(Folytatás az 1. oldalról)
Gödöllőn nagyon sok színész,
zenész, író, rendező él, kötődik
a városhoz, a tervek szerint minden évben három táblát fognak

tében is megidézték Hegedűs
Gyula alakját. A művészről szóló
anekdotákat Szilágyi Tibor, Borbély Alexandra, Hámori Gabi és
Udvaros Dorottya keltették életre.
A programsorozatban a közön-

próbájába tekinthettek bele.
Zenei programokból sem
volt hiány, szombaton a Fodor László tanítványaiból álló
Swinging Quartet adott koncertet.
A vasárnap a gyerekeknek
kedvezett, őket két program
is várta: bábelőadással kedveskedtek nekik a szervezők,
majd Farkasházy Réka és a
Tintanyúl koncertjét élvezhették.

felavatni. Hogy kinek a Hegedűs Gyula nemcsak korának kikéznyoma kerülhet a emelkedő színésze volt, hanem korfalra, arról a gödöllőiek mányfőtanácsos is, aki megkapta a
dönthetnek majd, ők te- Budapesti Színészek Szövetsége öröhetnek javaslatot, s ők kös tiszteletbeli elnöke címet. Máriabeválaszthatják majd ki snyői nyaralójában a kor legnagyobb
azt a három művészt, színészei fordultak meg. 1931. szepakinek elkészül a kéz- tember 21-én bekövetkezett halála után
nyomata. Szeptember itt helyezték örök nyugalomra.
19-én Oszvald Marika,
Pécsi Ildikó és Fodor László ma- ségnek egy különleges színházi
guk leplezték le tábláikat.
élményben is része lehetett.
A MUZA Kerti Napok keretében A tervek szerint bemutatásra keegy különleges előadás kere- rülő Fekete Péter című előadás

Kávéházi Találkozások: Fedák Sári és Molnár Ferenc titkai
Szeptember 20-án rendhagyó
Kávéházi Találkozásokra került sor a Novo Café Kávézóban. Rendhagyónak tekinthető,
mert a korábbiaktól eltérően
most egy felolvasó színházzal
találkozhattak a megjelentek,
melynek két főszereplője a 20.
század eleje botrányhősének
számító párja, Fedák Sári színésznő, primadonna és Molnár
Ferenc író voltak. E két, nem
mindennapi egóval megáldott
hírességet Tápai Dóra és L. Péterfi Csaba személyesítette meg
a korabeli írások és visszaemlékezések alapján. A darabot ös�szeállította L. Péterfi Csaba.
És hogy a két szóban forgó híresség kapcsolata mennyire
volt nyugodt? Semennyire, épp
ellenkezőleg. Ha a korabeli újságok ismerték volna a celeb
szót, hát akkor rájuk folyamatosan illesztették volna. Miért
is? Előfordult, hogy Fedák vasrúddal verte fejbe Molnár Ferencet vagy a körmeit vájta az

író arcába. Ugyanakkor a színésznőnek extra sminket kellett
magára kennie, elkendőzve az
előző napi verekedés nyomait. Ők voltak az a pár, akik, ha
együtt voltak, ölték egymást, ha
meg külön, meghaltak a másik
hiányától.
1911-ben ismerkedtek meg,
amikor A kis gróf című operett-előadás után az író megszólította: „Maga nagyon tehet-

séges, de igazi nagy színésznő,
olyan, amilyen kevés van a világon, csak akkor lesz magából,
ha egy ilyen magamfajta zsidó
gyerek jól az életébe tapos” –
mondta neki. Néhány hét múlva
már viszonyuk volt, de sokáig
nem házasodtak össze. A ’20-as
évekre megromlott a kapcsolatuk, Molnár ekkor szeretett bele
a nála huszonnégy évvel fiatalabb színinövendékbe, Darvas

Lilibe. Bár Fedák Sári beletörődött, hogy a helyét más vette
át az író szívében, nem akarta
vállalni az elhagyott szerető
szerepét. Elérte, hogy Molnár
feleségül vegye tizenegy évvel
az első találkozásuk után.
A férfi nem lelkesedett az esküvőért, az előkészületek alatt pedig színdarabot írt Darvas Lilinek,
az oltárhoz pedig sportzakóban
érkezett, mondván: „Szmokingot
csak premierre öltök.” Felesége
helyett szeretőjéhez, Lilihez költözött, a társasági eseményeken viszont Fedák Sárival jelent
meg. Mindketten tudtak élni, a
hűség szót viszont nem nagyon
ismerték. A veszekedések végül
váláshoz vezettek és ők ketten soha többet nem találkoztak, ezzel egy többfelvonásos
színdarab ért véget. A Kávéházi
Találkozásokon még számtalan
történet, anekdota hangzott el.
A teljes adás visszanézhető:
www.facebook.com/Godollonettv.
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Fából faragott világ
Mészáros János különleges fa szobrai láthatók
jelenleg a Levendula Galériában. A Minden forrásom belőled fakad című
kiállításon kisasszonyok,
madonnák, királyok és lo-

vagok alakjában kelt új életre a fa
az alkotó keze nyomán.
A tárlat egyaránt része a GödöllŐsz
fesztiválnak és az Ars Sacra Fesztiválnak. A megnyitón Sz. Jánosi Erzsébet festőművész, a Levendula
Galéria vezetője osztotta meg gondolatait az érdeklődőkkel, bemutatva a kiállított műveket. (A kiállításról
több fotó a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon.)

Varga Lilla-Lőrincz Károly duett est
Október 12-én és 13-án este különleges zenei élményt nyújtó
duett estet ad Varga Lilla-Lőrincz
Károly házaspár a Királyi Váróban. Ezzel kapcsolatban beszélgettünk Varga Lillával.
– Eredetileg tavasszal tartották
volna ezt a fellépést, de a veszélyhelyzet borított mindent.
Most viszont egyszerre két koncert is lesz.
– A tavaszira pillanatok alatt elfogytak a jegyek és nagy örömünkre a
közönségünk nem váltotta vissza a
belépőjegyeket, azt remélve, hogy
pótoljuk a „mulasztást”. Mivel sokan jelezték, hogy lemaradtak az
elsőről, úgy döntöttünk legyen egy
második. Fontos elmondani, hogy
akik tavaszra megvették a jegyüket, azoknak 12-ére érvényes a
belépőjük.
– Kik lépnek színpadra veletek?
– Megyesi Balázs basszusgitáros, Sümeghi Tamás dobos, Vidák
Róbert gitáros, Tömpe Gábor billentyűs, a vokálokban Dezső Piroska (hegedű) és Kissné Zilahi Anikó
segít minket.
– Milyen dalokkal készültök?
– Olyanokat választottunk, amiket szeretünk, amikhez kötődünk;
olyan nóták, amik emlékeket ébresztenek bennünk. Rock, blues,
pop, régebbi és mai zenék is a műsor részét képezik. Úgy állítottuk
össze a másfél órás blokkot, hogy

mind zeneileg, mind mondanivalóban tartalmas legyen az élmény.
Több lesz a lassabb dal, mint a
gyors, az egész este egy kicsit elgondolkodtató, magunkba nézős,
de semmiképpen sem szomorú.
– Nem hatalmas világslágerek
hangzanak majd el?
– Olyan feldolgozásokkal készültünk, amiket mi magunk kedvelünk;
ez nem feltétlenül az adott előadó
vagy zenekar legnagyobb slágere,
viszont ennek ellenére a legtöbbet
mégis mindenki ismerni fogja.
– Angol nyelvű dalok is elhangzanak majd?
– A mondanivalónkat szeretnénk
mindenkihez eljuttatni, így 70 százalékban magyar nyelven fogunk
énekelni, de néhány számunkra
kedves dal angolul is felcsendül.
– Egy olyan dal is elhangzik
majd az este folyamán, aminek
szeptember 28-án volt a videóklip premierje, szóval már bárki
megnézheti a youtube-on.
– Egy különleges feldolgozást készítettünk, amelyet a Grundrecords
jelentet meg digitális hanganyag
formájában. A Depresszió zenekar Teérted című dalát gondoltuk
újra, teljesen új hangszereléssel.
Eredetileg egy kemény, markáns
rock dalról beszélünk. A mostani
felfogás inkább egy letisztult, bensőséges hangulatú dal lett, erőteljesen megjelenítve benne a férfit
és a nőt.
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Biztonságban a könyvtárban
Az elmúlt időszak sokféle kihívás elé állított minket, a járvány
gyökeresen megváltoztatta az
életünket. A bizonytalan helyzet a könyvtárakat sem kímélte, folyamatosan, napról napra
változó körülmények között kell
reagálnunk az új helyzetre.
Egyvalami azonban mindig az
első helyen szerepel nálunk:
az emberek biztonsága. Az
újranyitás óta könyvtárunkban
csak maszkban lehet tartózkodni, kollégáink is folyamatosan hordják, a kihelyezett
fertőtlenítő minden szinten az
olvasók rendelkezésére áll. Az
épületben folyamatos a takarítás, és amíg jó idő van, többféle szolgáltatással várjuk a Zöld
udvaron az olvasókat. A vis�szahozott könyveket 72 órára
karanténba tesszük, a kapott
útmutatás alapján ezt tartjuk
biztonságosnak. Nem csak az
épületet, de a számítógépeket
is folyamatosan fertőtlenítjük,
és ügyelünk a távolságtartás-

ra is: a Kutatóemeleten biztonságos távolságban tudnak
leülni olvasóink, a látogatók
létszámát korlátozzuk. Ren-

dezvényeinken a maszk
használata kötelező, és
szintén betartjuk a székek között a másfél méteres távolságot.
Ezen túl figyelemmel
vagyunk azokra a használókra is, akik nem tudnak minket felkeresni.
Könyvet Házhoz! szolgáltatásunk elsősorban
az idős olvasóinknak
szól, de igénybe veheti
bárki, aki átmenetileg
karanténba
kényszerül. (Tel: 28-515-535)
Megtartottuk a tavas�szal bevezetett elektronikus
könyvösszekészítési
lehetőséget
is: eztkerem@gvkik.hu
email címünkre várjuk
azon olvasók igényeit,
akik nem szeretnének a
könyvtárban sokáig válogatni, az előre leadott
rendeléseket másnap lehet
átvenni a könyvtár regisztrációján. Sajnos a járványhelyzet

Országos Könyvtári Napok
A biztonsági előírások maximális betartásával készülünk
a tavasszal elmaradt programok és a hagyományos
őszi könyves események
megünneplésére. A Költészet Napi Múzsasirató
estre még szeptemberben sor került Grecsó
Krisztiánnal és Szabó
Balázzsal.
Október
5-én Karafiáth Orsolyával veszi kezdetét az
Őszi Könyvtári Napok.
Orsi idén már a Gödöllői
Irodalmi Díj zsűritagjaként
debütált, most Amikor a mama
lelegelte a papa haját című novelláskötetének bemutatójára
készülünk.
Következő vendégünk Szurovecz Kitti lesz október 6-án, az
újságíróként is ismert szerző
elsősorban a fiatalok érdeklődésére tarthat számot, regényeit a romantikus és fantasy
könyveket szerető olvasók keresik.
Vissza a suliba! - digitiális szülőképző előadássorozat is indul október 6-án könyvtárunkban, melyet Fülöp Hajnalka,

keket várják a könyvtárba Dániel András kuflijai, ha te még
nem tudod, milyen kufli
vagy,
mindenképpen
gyere el és ismerkedj
meg a könyvtárban
velük: egész októberben tart a kiállítás az
InfoTérben.
Október 11-én Zöld
Könyves Vasárnapot
tartunk. Délelőtt zöld
kézműves
foglalkozások és előadások, a
környe-

digitális andragógus, tudatos
digitális szülő tart azoknak,
akik szeretnék minél jobban
megismerni az online oktatás
módszereit, applikációit. Első
alkalommal Hogyan készítsünk digitális házirendet az
otthoni és iskolai kütyühasználathoz? címmel tart túlélőelőadást az érdeklődő szülőknek,
nevelőknek.
Október 7-én délelőtt a gyere-

zeti nevelés, a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés köré szerveződött
színes programok várják a kicsiket és nagyokat egyaránt.
Vendégünk lesz Mengyán Eszter, a Holy Duck szerkesztője,
Herédi Erika varrónő, a GATE
Zöld Klub csapata, valamint a
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a könyvtári foglalkozásainkra
sem volt jó hatással, de Utazó
Könyvtárosaink szívesen tartanak óvodákban, iskolákban
rövid, játékos, könyves órákat
is (Tel: 28-515-534).
Az olvasás népszerűsítésének
helyszínét is egyre inkább az
online világ veszi át ezekben
az időkben, több klubfoglalkozásunk is online zajlik, hagyományos rendezvényeinkről
pedig videófelvételt készítünk.
Újraindítottuk a virtuális térben
zajló #napi20percolvasás játékunkat is, melynek során minden hónapban könyvtárosaink
ajánlása alapján közösen olvasunk el egy regényt. A könyves
kihívás platformja a Facebook
csoport, ahol az októberi könyvek elolvasása után meg lehet
vitatni egymással a könyves
élményeket (virtuálisan és személyesen is lehetőséget teremtünk a találkozásra, olvasási élmények megbeszélésére).
A szavazás minden hónap 20án kezdődik. Várjuk az olvasni
szerető emberek csatlakozását!
- GVKIK CaraWonga tagjai. És sor kerül egy gödöllői író könyvének
bemutatójára is: dr. Kenéz Árpád Állati növénykert 2. című,
humoros növényhatározóját ismerteti maga a szerző 11 órakor.
Az Őszi Könyvtári Napok záróeseménye október 15-én
Egyasszony című író-olvasó
találkozónk lesz Péterfy-Novák Évával. Az írónő regényei
fontos, kibeszéletlen témákat
dolgoznak fel: bántalmazás,
családon belüli erőszak, sérült
gyermekek, nők kiszolgáltatottsága. Első könyvéből színdarab is készült, kötetei folyamatosan az eladási listák élén
vannak.
Az októberi
programokat
egy
gödöllői könyvbemutató zárja,
október 27-én
kedden Pataki Pál Az évek
peregnek című
könyvével ismerkedhetnek meg az érdeklődők.
A programokra a belépés ingyenes, minden érdeklődőt
szeretettel és a biztonsági előírások betartásával várunk!
- GVKIK -
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GÖDÖLLŐI
IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
EMLÉKNYOMOK
FÓRIS KATALIN textilművész kiállítása
2020. 09.12 – 2021. 02.06

Fóris Katalin textilművész szövött alkotásaival a kollektív emlékezet
vizuális lenyomataira reflektál, évek óta emlékhordozó anyagok, filmnegatívok, celluloid rétegek felhasználásával hozza létre műveit.
A kiállítás válogatást mutat be a művész alkotásaiból, a legújabb munkákra fókuszálva.
Kurátor: HIDASI ZSÓFI textiltervező művész
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata, Nemzeti Kulturális Alap
A kiállítás megtekinthető 2021. február 6-ig szombatonként 14-18 óráig, 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
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Túlsúlyos macska: így fogyaszthatod le a cicádat
együtt töltött idő, és az érdekes
játékok is ugyanúgy kedvére
lehetnek, mint egy-egy finom,
de adott esetben az egészsége
szempontjából már felesleges
falat.

A kövér macskák legnépszerűbb ikonja Garfield, a túlsúlyosság azonban nem vicc, komoly
egészségügyi problémát jelent.
A legtöbb országban a túlsúly
jelenti az első számú egészségügyi problémát, ahol a cicákat
háziállatként tartják. Sok macskatulajdonos nem veszi észre, hogy a kedvence túlsúlyos,
pedig már néhány plusz kiló is
rossz hatással lehet a macskára. Jó, ha tudod: 2 kiló fölösleg
a macskák esetében annyi, mint
18 kiló az embereknél!

nem eszi túl magát
akkor sem a cicád,
ha nem vagy otthon.

A jutalomfalatok, mint kalóriabombák

A túlzásba vitt jutalomfalatok is okozhatnak plusz kilókat,
hiszen azok is bőven
tartalmaznak kalóriát. Ha betanításhoz
használod a jutalomfalatokat, válaszd az
alacsony kalóriatartalmúakat, és ne felejtkezz el a mozgásról sem! Nem csak
étellel jutalmazhatod
meg a cicádat: az

Előfordulhat, hogy a macskád
egészségügyi probléma miatt
túlsúlyos, de az elhízás leg�gyakoribb oka a túltáplálás. Ezt
a legegyszerűbben úgy kerülheted el, ha naponta többször
keveset adsz a kedvencednek
enni, valamint akkor is jó megoldás ez a módszer, ha már eleve
túlsúlyos. Az állatboltokban beszerezhetsz időzíthető macskaetető tálakat, így biztos, hogy

Ösztönözd mozgásra a cicádat!
Tény, a macskákat nem olyan
könnyű mozgásra bírni, mint a
kutyákat, de nem lehetetlen feladat. Szerezz be szórakoztató
játékokat, amik felkeltik - és fenn
is tartják- a cicád figyelmét, amik
meggyőzhetik a cicát, hogy a
szundikálás helyett inkább kalóriákat égessen. Jó, ha tudod,
hogy a szellemi erőfeszítésre
késztető macskajátékok segítségével a macskák egészségesebb testsúllyal büszkélkedhetnek.
A pórázon való sétáltatás is
eredményes lehet: a rövid és
gyakori, 15-20 perces séták a
legmegfelelőbbek a macskák
számára. Fontos, hogy ne élj abban a tévhitben, miszerint a lakásban tartott macskáknak van
nagyobb szüksége a mozgásra:
egy kerti macska is ugyanúgy elhízhat, ha túl sokat heverészik.

Hogyan lehet házi kedvenc egy sündisznó?
Sokan vagyunk, akik rajongunk a sündisznókért, és
szeretnénk házi kedvencként tartani. De valójában
milyen sünt, és hogyan tarthatunk háziállatként?
Fontos, hogy tudd: a hazánkban élő keleti sün védett állat (2014-ben az év
emlősévé
választották),
fogva tartása nem engedélyezett, természetesen a
kertünkben építhetünk neki
gallyakból búvóhelyet. Helyette
azonban tarthatsz törpesünt.

élesek, mint a mezi süné, így
nem szúrják meg a gazdi kezét.

A sündisznótenyésztőknél egy
speciálisan kitenyésztett sün, az
úgynevezett afrikai fehér hasú
törpesün kapható. Ez a faj kisméretű, és fiatal koruktól úgy
nevelik, hogy szelíd legyen. Az
afrikai fehér hasú törpesün valójában többféle kisméretű sündisznófaj keresztezéséből jött
létre. A házakban tartott sündisznó kisméretű, körülbelül 20
cm hosszú, tüskéi nem olyan

Ezekre figyelj, ha törpesünt szeretnél tartani
Ha törpesünt akarsz vásárolni,
keress egy jó hírű tenyésztőt.
Győződj meg róla, hogy a sün
szeme és orra tiszta, nem túl
kövér vagy sovány. A folyamatos és barátságos közeledésre
a sün szelíddé válik, és hozzászokik az emberhez. Szükség
lesz egy dobozra, amelyben a
hobbiállat eltölti az első néhány

napot, mielőtt szabad mozgásteret kapna a házban. Néhány
nap alatt alkalmazkodik új környezetéhez, és készen áll a ház
körüli terep feltérképezésére.
Nem kell aggódni, ha időnként
összegömbölyödik, amikor hozzáérsz, mert félénk állat, és időre van szüksége, hogy elfogadja
az érintést.
A sün tágas ketrecben érzi jól
magát, és nem szabad megengedni, hogy bárhová eljusson a
ház területén. A törpesün ked-

veli a biztonságos búvóhelyet,
ahol összegömbölyödhet. A
ketrecben el kell különíteni egy
helyet, ahol a dolgát végezheti,
lehet egy alomtálcán egy macskaalom is, amely legyen távol a
tápláléktól meg a víztől. A sündisznók rovarevők, éppen ezért
akkor érzik jól magukat, ha változatos étrendjük van, ami nagyrészt rovarokból és egy kevés
gyümölcsből áll össze.
Ha nincs helyünk ilyen nagy kupac építéséhez, egy süngarázs
is sokat segíthet.
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Mindenkinek lehet ligete
Szinte minden régebbi, korosabb kertben vannak olyan fák,
cserjék vagy egész területek,
melyek már el vannak vadulva,
az ágaik ágas-bogasan el vannak terülve és kezelhetetlenek.
Sokaknak ilyenkor megfordul
a fejében, hogy mindent ki kell
vágni, hogy teret nyerjünk és
használhatóvá tegyük a kertünket.
Javaslom ne tegyék, mert a
kivágott fák sokszor hatalmas
értékkel bírnak! Rengeteg növényt némi trükkel új életre is lehet kelteni, de kicsi formázással
a kertnek is teljesen új funkciót
és képet is lehet adni. Ennek
remek megoldása lehet, hogy
mielőtt a végleges kivágás mellett döntenénk, először azokat a
fákat, melyek el vannak torzulva, az ágaik esetleg már a földig lógnak elkezdjük óvatosan
felfelé levágni. Akár boltívesen,
szép formát adva neki, mint egy
esernyő is metszhetjük fáinkat,

így
még
hangulatosabb kis zugot fogunk
teremteni.
Sokszor
nem is tudják, men�nyit számít
már ez is!
Menet közben sokszor
vesszük
észre mi is
egy-egy kert
formázásánál,
hogy
egyszerűen
elég feljebb
nyírni a fákat és máris
elindul a légmozgás a kertben,
kitágul a tér és sokkal szellősebb, más jellegű kertet kaphatunk, amely számos lehetőséget rejthet magában. És rejt
is! Amikor a fákat, nagyra nőtt
bokrokat feljebb nyírjuk remek

TURUL

GÖDÖLLŐI ÁLLATKÓRHÁZ
(Gödöllő, Szabadság út 21.a HÉV-fordulónál)

ÁLLATPATIKA
Hétvégén is nyitva tartó ügyelet

pihenőhelyet építhetünk a fák
árnyékában, hintaággyal, kerti
bútorokkal, padokkal. A rendbetett részt, akár körbe is szegélyezhetjük, hozzáillesztve a
meglévő kert stílusához, de romantikus hatást tudunk kelteni,
ha az újonnan kialakított
pihenőt kisebb kövekkel
körbevesszük, akár egy
kisebb kijáratot hagyva
neki.
Ám akár ha nagyobb
ágaktól szabadulunk meg,
azokkal körbevéve még
természetesebb küllemet
tudunk biztosítani és a súlyosabb, vastagabb ágak
sem mennek veszendőbe.

Tel: 06-30-943-9898
Hétvégi ügyeletünk változott! Szombat 9-13 és vasárnap 15-19 óra
között fogadjuk a beteg állatokat

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.

A belső részen, amen�nyiben leburkoljuk geotextillel, szinte bármivel
takarhatjuk, ám a későbbi
bosszúságokat elkerülve
olyan anyagokat válas�-

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

szunk, amelyet a lehulló falevelektől könnyen tudunk takarítani, így meglepő lehet, de
minél kisebb szemű kavicsot (
pl. gyöngykavicsot, apró zúzott
követ) terítünk szét, lombseprűvel annál könnyebb lesz összeszedni a leveleket.
Amennyiben örökzöldek, tűlevelű fenyők alatt alakítjuk ki a
kis ligetünket, fenyőkéreggel takarva szépen fog mutatni.
Az újonnan nyert teret, pihenőt
a feljebb kerülő ágakon rengeteg módon díszíthetjük. Lámpásokkal, lampionokkal, napelemes füzérekkel, így este is
élvezhetjük, akár ősszel, majd
télen is kertünket.
Jó kertészkedést kívánok!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.hu

NérÓ: 2 éves ivaros kan. Nagyon
igényli a szeretetet, de még fél picit.
Nagy mozgásigényű!

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
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Veretlenül megyei bajnok
a férfi teniszcsapat

A 2020-as bajnoki év elején nem
volt kilátásban, hogy a gödöllői
teniszcsapat el tud indulni az ob
3-ban, így a megyei bajnokság
első osztályában próbálta ki magát
a csapat. A papírformának megfelelően a Ceglédet és a Szigetszentmiklóst megelőzve végzett az első
helyen a gödöllői alakulat. Örömteli

módon, hosszú évek óta először
sikerült fiatal gödöllői játékosokkal
(Hegyi Tamás, Major Áron) bővíteni
a keretet, akik remekül helytálltak.
A megyei arany kovácsai voltak:
Hegyi Balázs, Hegyi Tamás, Huszár Zsolt, Kláben Dániel, Major
Áron, Prisztóka Csaba és Romhányi Botond. 		
-HB-

Strandröplabda: A legjobb 16-ig jutottak
Vecsey Fanniék az U18-as EB-n
A
törökországi Izmir városa
adott
otthont
az U18-as korosztályú strandröplabdázók
Európa-bajnokságának szeptember
17-20
között. A Gödöllői RC játékosa
Vecsey Fanni –
aki az idei szezonban mind az U18-as, mind
a felnőtt magyar bajnoki címet
elhódította – Gubik Hanna
(Beach Sport) oldalán lépett a
török homokra a kontinensviadal során.
A csoport küzdelmeket egy
orosz páros ellen kezdte meg
a magyar kettős, s az első szoros, 21:18-as szett után a másodikban már elég simán, 21:9re maradtak alul. Csakhogy az
oroszok a másik két riválist, a
lengyeleket és a letteket rendkívül meggyőzően két játszmában verték, és végül fölényesen
nyerték a csoportot.
A mieink második ellenfele az
első meccsét ugyancsak elveszítő lett páros volt, akik 21:18ra hozni tudták az első szettet,
azonban a Vecsey-Gubik párosnak ezt követően sikerült
kiismernie ellenfelük játékát,
és 21:15-re egyenlítettek, majd
a döntő szettben magabizto-

2020. szeptember 29.

sport

san, 15:10-re nyertek, ezzel
kiharcolva a továbbjutást. A 7.
helyen kiemelt lengyelek ellen
már a csoport második helye
volt a tét, ezúttal is egy 21:18ra elvesztett szetthátrányból
kellett fordítaniuk, ami ekkor is
sikerült (21:17 és 15:11). Mindez a csoport második helyét jelentette a mieink számára.
Az Adrian Pricop edző irányításával készülő gödöllői érintettségű duó a legjobb 32 között
a 13. kiemelt, román Bradatan,
Radu párosát búcsúztatta két
sima szettben (21:11, 21:6). Ám
a nyolcaddöntő ezt követően a
végállomást jelentette Vecsey
Fanniék számára. Az ukrán
Khmil, Lazarenko alkotta egység ellen három játszmában
szenvedtek vereséget (17:21,
22:20, 8:15). A Vecsey, Gubik
páros ezzel a 9. helyen zárta az
Európa-bajnokságot.
-HB-

Sportlövészet: Országos bajnoki
aranyat szerzett Farkas Ágnes
A Fehér úti lőtéren, Budapesten
rendezték
meg
szeptemberben a
sportlövők 2020.
évi
országos
bajnokságának
25 és 50 méteres versenyszámait. A Gödöllői
EAC
sportlövő
szakosztálya
a
23 éves Farkas
Ágnes által volt
érdekelt, két kategóriában.
A
GEAC versenyzője a női mezőnyben az 50 méteres kisöbű standard puska 30
fekvő számában 283 körös teljesítménnyel ezüstérmet nyert.
Majd ezt követően, Szucsák László és Szucsák Mátyás edzők
által edzett Farkas az 50 méteres kisöbű standard puska 3x10
összetett számában 267 körig jutott, amellyel begyűjtötte a kategória országos bajnoki címét.
			
-HB-

Kézilabda: Újabb nagyarányú
győzelem hazai pályán

Az NBII. Északi csoportjának
harmadik játéknapján, a Gödöllői KC csapata a fővárosi
TFSE együttesét fogadta hazai
pályán, zárt kapus mérkőzésen.
Miután az idei bajnoki szezon
2. fordulójában Csömörön lett
volna feladata a gödöllői egyletnek, ám a találkozót az egyik
hazai játékos pozitív koronavírus-tesztje miatt későbbi időpontra halasztották, így a GKC
számára ez volt még csak az
idény második mérkőzése.
A kényszerpihenő után, illetve
a speciális körülmények ellenére Bartos Gábor vezetőedző

által gardírozott hazai csapat
az első félidőben a meggyőző
támadójátéka révén meglépett
ellenfelétől, majd a második játékrészben mindez a hatékony
védekezéssel párosulva sima
gödöllői diadalt eredményezett.
NB II. Északi-csoport, 3. forduló: Gödöllői KC – TFSE 36-29
(19-16)
Ifjúságiak (NB II. B-csoport):
Gödöllői KC – Szent István SE
-MAC 49-28 (27-13)
Serdülők (NB I. Keleti-csoport):
Mezőkövesdi KC – Gödöllői
KC 27-19 (14-8)
-HB-
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Országos Rövidtávú Tájfutó Bajnokság Zalaegerszegen
Szeptember 12-13-án rendezték
a tájfutók Országos Rövidtávú és
Sprint Váltóversenyét Zalaegerszeg utcáin. Szombat délelőtt az
egyéni verseny selejtezőit tartották,
ahonnan korosztályonként a legjobb 24 tájfutó jutott be a délutáni
„A” döntőbe. A rövidtávú versenyforma más tájékozódási formát jelent, hiszen itt „pörgős”, gondolkodós versenyről szól, a leghosszabb
táv is csak 4 km volt.
A Gödöllői Kirchhofer Sportegyesület versenyzői közül a pontszerző
5. helyen végzett Jávor Janka (képünkön) a női 14-es korosztályban,
valamint Gyurina Judit a női 16-os
korosztályban 6. helyezett lett. A
szenior kategóriában kiemelkedő
eredményt ért el Dobay Ivett („A”
döntő 5. hely, N45) és Szitter Attila
(„A” döntő 5. hely F50)
„A” döntők további eredményei:
Balázs Eszter N14-A 22. hely, Bardon-Kinde Vanda N21-A 16. hely,
Dékány Andrea N21-A 15. hely,

Dékány Szilvia N21-A 22. hely, Dobay Benedek F14-A 12. hely, Foris
Dávid F16-A 11.hely, Fülöp Eszter
N35-A 9. hely, Gyurina Szabolcs

Kerékpár: Jól szerepeltek
a gödöllőiek a Pilis-kupán

Szeptemberben lezárult a 2020. évi hegyi kerékpár kupasorozat. Annak
utolsó állomása a Pilis XCO kupa volt, amelynek idén Törökbálint adott
otthont. A Bike-Zone Gödöllő SE mountain bike szakága a Pilis-kupa
tekintetében végül 5 versenyzővel képviseltette magát.
Az U13-as lányok mezőnyében Kiss Nikoletta Bettina kétséget kizáró
módon győzött, olyan eredménnyel, amivel a fiúk között is dobogós lehetett volna. Lehengerlő magabiztossággal teljesítette a nem mindennapi technikai elemeket: a sziklakertet, illetve a nagy ugratót. Szávai
Petra viszont ennél sokkal szerencsétlenebbül járt. A pályabejáráson
eltörte a csuklóját, így csak szurkolóként vehetett részt a megmérettetésen. Az U15-ös lányok között Kiss Emma Lotti ismét hatalmas csatát
vívott a zalaegerszegi lányokkal. Végül a harmadik helyre futott be.
A fiúk esetén az U15-ös korosztályban Kiss Vince Dániel már az első
körben elfoglalta a 4. helyet, és ezt tartotta a célig a komoly erőt képviselő mezőnyben. Füri Mátyás a 17 évesek futamán kirobbanó erővel
indított, majd sokáig a 3. helyen versenyzett. Azonban a meleg és az
erős nap kifogott rajta és visszaesett néhány hellyel. A verseny 7 köréből az utolsókra tért vissza az ereje, így végül a 6. helyen fejezhette be
a viadalt. 						
-HB-

F40-A 14. hely, Katona Csilla N45-A
18. hely, Kiss Boglárka N18-A 15. hely,
Kiss György F70-A
11. hely, Kiss Kamilla N16-A 7. hely,
Nagyné Simon Ágnes N45-A 20. hely,
Rahner Anna N16-A
9. hely., Székelyhidi
Kata N18-A 10. hely.
„B” döntők eredményei: Baji Boglárka
N18-B 5.hely, Császár Arzén F14-B 12.
hely, Gyurina László
F14-B 3. hely, Ivaskó
György F21-B 16.
hely, Kiss György ifj.
F45-B 1. hely, Kovács Róbert F45-B
8. hely, Nagy József F45-B 3. hely,
Szabó Márton F18-B 6. hely, Szilágyi Zselyke N18-B 6. hely, Szitter-Fodor Boglárka dr. N50-A 17.

hely.
„D” döntők eredményei: Rahner
Péter F14-D 11. hely
A verseny második napján Zalaegerszeg Kertvárosában mérték
össze gyorsaságukat a váltók csapatai. A népes mezőnyben a 14
éves korosztályban Jávor Janka,
Császár Arzén, Dobay Benedek,
Balázs Eszter váltója éppen lecsúszott a dobogóról és 4. helyen végzett, míg a 18 éves korosztályban
Kiss Kamilla, Foris Máté, Foris Dávid, Székelyhidi Kata csapata a 7.
helyezést szerezte meg.
További eredmények: V18 korosztály: Kiss Boglárka, Rahner Anna,
Baji Boglárka, Gyurina Judit 22.
helyezés, V21 korosztály: Dékány
Szilvia, Bardon-Kinde Vanda, Ivaskó György, Dékány Andrea 19.
helyezés, V135 korosztály: Kiss ifj.
György, Dobay Ivett, Kovács Róbert 9. helyezés, Gyurina Szabolcs,
Nagyné Simon Ágnes, Kiss György
25. helyezés. 		
-HB-

Hat GEAC érem
Az újoncok és a serdülők egyéni országos bajnokságát rendezték meg Tatabányán, szeptember 18-20-a között. A gödöllői fiatal atléták összesen hat
érmet szereztek, valamint nagyon sok egyéni csúcs is született.
Életük első szabadtéri atlétikai bajnokságán indulhattak az újoncok, vagyis a 13 éves sportolók, akik közül Fazakas Soma szerezte a legfényesebb
érmet. Magasugrásban minden magasságát elsőre ugorva, új egyéni csúcsig, 150 centiméterig jutott a fiatal versenyző. Soma 600 méteren is rajthoz állt, nagyon bátor versenyzéssel 1:40.30 percet futva végzett a negyedik pozícióban. A dobó atléták táborát erősíti Janocha Donát, aki egészen
remek hétvégét tudhat maga mögött. Donát két érmet is szerzett, az elsőt
diszkoszvetésben, 36 méter 90 centiig jutott a szer, ami aznap a harmadik
legjobb eredmény volt. A másodikat pedig súlylökésben, ahol ezüstéremmel
fejezhette be a versenyt egyéni csúcsot elérve, ami 12 méter 32 centi. Donát
gerelyhajításban is jól szerepelt. Ott 34.53-al (egyéni csúcs) az ötödik helyet
szerezte meg, Eszenyi Marcell előtt, aki szintén a GEAC atlétája. Marci is
egyéni csúccsal zárta a gerelyhajítást, 33.65 mostantól a legjobbja. Bogdán
Gergő is fontos pozíciókat szerzett. Távolugrásban 466 centivel a nyolcadik,
ötös ugrásban pedig 12.50-el az ötödik helyen, új egyénivel zárta a versenyt.
A serdülő korosztályban Kriszt Sarolta tudhat maga mögött egy emlékezetes
hétvégét. Saci amelyik számban rajhoz állt, abban érmet is szerzett. A fiatal
tehetséges atlétahölgy két ezüstéremmel és egy bronzéremmel zárta a bajnokságot. A bronzérme távolugrásban született, ami egy a végsőkig kiélezett
versenyzést hozott, 534 centiméteres ugrásával került így a harmadik helyre. Magasugrásban 158 centivel lett a második. 300 méteren pedig egyéni
csúccsal, 40.48 másodperces idővel végzett a második helyen. Tóth-Sztavridisz Szófia 80 méter gáton az előfutamban futott egyénit (13.22), amivel
bekerült a B döntőbe, ahol újra egyénit futva (12.99) végzett az ötödik helyen.
A serdülő fiúknál Fodor Péter 300 méteren az értékes hetedik helyet szerezte meg 38.02-es idővel, ötös ugrásban pedig a kilencedik helyen zárt 17.21
méterrel. Grünwald Tamás gerelyhajításban egyéni csúccsal, 46.37-el zárt a
kilencedik helyen. A gödöllői gyalogló hölgyek 3000 méteres távon bérelték
ki a negyediktől a nyolcadik helyet (sorrendben: Lesták Veronika, Halászy
Tamara, Fila Csenge és Lukács Gabriella), akik a helyezés mellett az elért
időre is büszkék lehetnek.
A sportolók felkészítésében Körmendy Katalin, Máté Alpár, Gadanecz György
és Kovács Zoltán edzők segédkeztek. 			
-HB-
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KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A KALÓRIA Gödöllői Nonprofit
Közhasznú Kft. 2019. évéről
Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága,
13-09-125782
Adószám: 20609474-2-13
1. Számviteli beszámoló (adatok e Ft-ban)
Eszközök				

Források

A. Befektetett eszközök 298 583
B. Forgóeszközök
195 126
C. Aktív időbeli elhatárolások 3 217
					
Eszközök összesen: 496 926

D. Saját tőke 68 581
E. Céltartalékok 15 146
F. Kötelezettségek 380 967
G. Passzív időbeli elhatárolások 32 232
Források összesen: 496 926

2. Költségvetési támogatás felhasználása: a társaság TB kifizetőhely, így a TB alapoktól 71 e Ft. költségtérítést kapott, melyet a társaság a céljainak megfelelően
használta fel.
3. A helyi önkormányzattól kapott cél szerinti juttatások és felhasználásuk
a.) Juttatás: A helyi önkormányzattól az alaptevékenység keretében ellátott gyermekétkeztetéshez 383 025 e Ft rezsiköltség térítést illetve eszközvásárlásra 10 000 e
Ft fejlesztési támogatást kapott.
b.) Juttatás felhasználása: a társaság a céljainak megfelelően használta fel maradéktalanul a kapott összegeket.
4. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Induló tőke (2000.03.10.)
Tárgyévi adózott eredmény
Tárgyi eszközvásárlás

Dr. Györfi Beáta
önkormányzati képviselő

3 000 e Ft
9 470 e Ft
49 547 e Ft

5. A társaság egyéb központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól,
egyéb helyi önkormányzattól, önkormányzati társulástól és mindezek szerveitől támogatást nem kapott.
6. Közhasznú tevékenység rövid értékelése:
A társaság közhasznú tevékenysége: 56. 29’08 TEÁOR számú Egyéb vendéglátás.
A társaság a közhasznú tevékenységét az elvárt színvonalon látta el, a támogatási
összegeket saját forrásokkal kiegészítve jelentős fejlesztéseket hajtott végre, növelve ezzel a szolgáltatás biztonságát.

tájékoztatja a tisztelt lakosságot,
hogy képviselői fogadóórája helyszíne megváltozott, az alábbi időpontban és címen tartja:
Minden hónap első hétfőjén 10-12
óra között, Gödöllő Szilhát u. 4. fsz.
Bejelentkezés: tel: +36 20 934 3399
e-mail: info@drgyorfibeata.hu

Beküldési határidő:
2020. október 13.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Tóbiás Ágnes, Dr. Horváth Bánk
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szekeres László, Léránt Andrea
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte:
Harsányi Ildikó
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Antal Ivett, Palotai Katalin
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte:
Danis István, Perger Beáta
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!
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Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet
Szeptember 28-október 4.:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220
Október 5-11.:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Október 12-18.:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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

Kedves Tagok, Mozgáskorlátozottak!
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Gödöllői területi csoportja következő
fogadóóráját október 7-én, szerdán 15-16 között tartja.
Helyszín: Civil Ház, Gödöllő, Szabadság út 23.
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com
Telefon: 06/30-295-2456
Weblap: www.mozgasserultek.hu
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INGATLAN
+ Gödöllőn a Szarvas utca 2.
és az Ibolya utca közötti 6500
négyzetméteres telek eladó. Érdeklődni a bsbviki@gmail.com
email címen lehet.
+ Gödöllőn a Kazinczy körúton
2szobás, 53 nm-es, erkélyes,
földszinti, felújított, gázfűtéses
lakás 26,3 M Ft irányáron, illetve a Szőlő utcában 2.em. 59
nm-es, felújított, gázfűtéses lakás 27,9 M Ft irányáron eladó.
Tel: 06-20-347-5788
+ Gödöllőn, a városközpontban
SÜRGŐSEN eladó egy 4.emeleti, 73 nm-es (81 nm hasznos
alapterületű), részben tetőtéri
lakás: 3 szoba összkomfort,
nagy étkező. Fiataloknak, gyerekes családoknak ajánljuk.
I.ár: 31,5 M Ft. 06-70-777-5164
+ Gödöllőn a Szent János utca
19. sz. alatt 42 nm-es, földszinti
lakás eladó. 06-30-1490776
+ Gödöllőn 1109 nmes, összközműves saroktelken 110 nm-es, 2
lakásos, konvektoros,
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cserépkályhás, parkettás, felújítandó családi ház külön bejárattal, garázzsal, pincével,
melléképületekkel eladó. Iár:
35.000.000 Ft. Tel: 06-30-4031100, 06-20-940-2699
+ Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában 69 nm-es, 2,5 szobás,
erkélyes, 4.emeleti, teljes körűen felújított, üres, azonnal költözhető, világos, panorámás,
tehermentes lakás tárolóval. Jó
helyen, jó lakókörnyezetben, jó
infrastruktúrával. Iár: 35.6 M Ft.
06-20-554-7982
+ KERESEK, eladó belterületi
építési telket (akár telekmegosztással is) Gödöllőn 800m2ig. Tel: 06-70-282-4681
+ Gödöllőn a Szent János utcában eladó egy földszinti, erkélyes, konvektoros fűtésű, 2
szobás, 57 nm-es lakás, melyhez saját tároló tartozik. Iár: 27

M Ft. Tel: 06-20-216-1962
+ Eladó Gödöllőn a Palotakerten egy 64 nm-es, kétszobás,
erkélyes, kiváló adottságokkal
rendelkező, szépen karbantartott lakás. Rezsiköltsége az
egyedi mérőórák kialakításának
köszönhetően kedvező. Az ingatlan infrastruktúrája kiváló, a
városközpont, az egyetem, a
HÉV, a buszmegálló 5-10 perc
alatt könnyedén elérhető. Megvásárolható akár bútorozottan
is. Irányár: 28 mill. Ft. Telefon:
06-70-311-2791
+ Eladó Gödöllő boncsoki részén egy 2szintes, 2nappali+
3szobás, 2fürdőszobás, téglából épült lakóház 120nm összterülettel 1000nm-es telken. Az
ingatlan zártkert megjelölésű,
kerítve, villannyal ellátva. I.á.:
26 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Szadán a szőlőhegyen
egy könnyűszerkezetű, földszintes+ szuterén+ garázsos,
nappali+ 2szobás családi ház
teljes közművel, panorámával,
cserépkályhával+ cirkó fűtéssel
nyugodt, csendes zsákutcában.
I.á.: 46mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi úton egy 2,5 szobás, összkomfortos, 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
dombon egy 2 helyrajzi számon lévő, 2200nm-es telken
lakóház udvar megjelölésű
ingatlan, mely áll nappali+
2szoba összkomfortból. I.á.:
35 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadka utcában egy téglaépítésű, 2szobás, egyedi fűtéses
lakás, melyben a nyílászárók ki
vannak cserélve. I.á.: 25,5 mFt
0620-919-4870
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+ Eladó Gödöllőn a Szabadság
úton egy 2. emeleti, 2 szobás,
erkélyes, teljesen felújított öröklakás. I.á.: 28,9 mFt 0620-9194870
+ 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,
2fürdőszobás, kombi cirkóval
fűtött családi ház 2db nagy méretű terasszal, garázzsal. I.á.:
59 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Blaháné
úton kétszer 80nm-es, 3szoba
összkomfortos, külön bejáratú, két utcára néző családi ház
80nm-es szuterénnel. I.á.: 55
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi
részén egy nappali+ 3szobás,
2fürdőszobás, pincével rendelkező családi ház 740nm-es
telken. Fűtése vegyes 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
földszinti, erkélyes öröklakás.
Irányár: 27,9 mFt. 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Nagy Sándor közben egy 2. emeleti, 2+fél
szobás teljesen felújított öröklakás erkéllyel, saját tárolóval.
Irányár: 32,5 mFt. 0620-9194870
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+ Eladó a Kertvárosban egy
550 nm területű, déli fekvésű
építési telekrész. Irányár: 14,9
mFt. 0620-919-4870
+ Eladó Kókán 110 nm alapterületű, 1600 nm-es telken egy
2+fél szobás családi ház felújított állapotban. Irányár: 29 mFt.
0620-919-4870
+ Eladó a Magyar Kázmér közben egy 2,5 szobás, téglaépítésű, erkélyes öröklakás 29,9 M
Ft-os irányáron. 0620-919-4870
ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllő központjában, a
Szent János utcában 1.em.,
klímás, 66 nm-es, 2 szoba étkezős lakás hosszútávra kiadó
135.000 Ft + rezsiért. Tel: 0620-9423-112
+ Gödöllőn kertes házban külön
bejárattal szoba-konyhás albérlet gázkonvektoros fűtéssel
kiadó. 35.000 Ft/hó + rezsi 1-2
személy részére. Érdeklődni lehet 10-19 óráig: 06-28-743-540,
06-70-307-7861
+ Palotakerten felújított 1+2 fél-
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szobás lakás kiadó. Érd: 06-30916-3701
+ Gödöllő Máriabesnyőn családi házban egy szoba-konyha
fürdőszobával, WC-vel kiadó
egyedülállónak vagy idősebb
házaspár részére. Vonat, busz
közel. Bérleti díj megegyezés
szerint, kaució nélkül. Tel: 0620-246-3572
+ Kiadó Gödöllő központjában
(csendes környezetben) 2szobás, földszinti, erkélyes téglalakás. Bútorozott, gépesített,
egyedi mérőórákkal, új ablakokkal, festéssel. 110.000 Ft/hó
Tel: 0620-7722-426
+ Gödöllő belvárosában egy
1,5 szobás, balkonos, felújított 2. emeleti öröklakás kiadó
120.000 Ft+ rezsi+ kaucióért.
Érd: 0620-919-4870
+ Kiadó Veresegyházon egy
kertkapcsolatos 1 szoba ös�szkomfortos, saját telekrésszel
rendelkező, földszinti társasházi öröklakás 120.000+ rezsi+
kaucióért. Érd: 0620-919-4870

ÁLLÁS
+ Bejárónői munkát, betegápolást, idős gondozást, illetve takarítást vállalok alkalmanként
vagy rendszeresen. Érdeklődni:
06-70-223-5568
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEGÁPOLÓT keresünk Kerepesen
nappali munkára
(reggel 8 órától
este kb. 19 óráig) heti több alkalomra, hosszabb
távon. Érd: 06-30577-9661
+ Munkaidő pótlékkal
műanyag
feldolgozó gödöllői
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kft. felvesz BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT,
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, KARBANTARTÓT és
FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat is szívesen
fogadunk. Érd: 06-20-9423-112,
www.plastexpress.hu
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+ 20 éve működő gödöllői
gumi- és futómű szervizünkbe
kollégát keresünk! (A munkavégzéshez biztosítjuk a betanítást.) Bejelentett 8 órás állás,
bérezés megegyezés szerint!
Jelentkezni a +3630-4666-930as telefonszámon, illetve a papgumi@invitel.hu e-mail címen
lehet.
+ Gödöllőn a Csíkos ABC-be
BOLTI ELADÓT felveszünk.
Tel: 06-70-772-7850 vagy személyesen a helyszínen!
+ Családi házban és ház körüli
alkalmankénti munkákra kere-
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sek megbízható, leinformálható
ezermestert hétköznapokon gödöllői vagy környéki lakos személyében. Tel: 06-70-379-1226
+ Vállalom Gödöllőn családi
házak, lakások takarítását a
mindennapokban, illetve festés
és lakásfelújítás után is. 06-30675-6253
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20543-1775, e-mail: info@ili.hu,
ili.godollo@gmail.com
+ 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.
Tel: 30/592-1856, 30/508-1380,
28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 06-20-9527-289,
06-28-476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: 06-30-3339201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620
+ Bejárónői munkát, betegápolást, idős gondozást, illetve takarítást vállalok alkalmanként
vagy rendszeresen. Érdeklődni:
06-70-223-5568
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖL-
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TÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-, páncélszekrény szállítás. Hétvégén is. NEER TEHER
06-70-648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseréje.
Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Új
redőny azonnal megrendelhető!
Péter úr, 06-20-3685-888
+ Azonnali kezdéssel vállalok
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitelezéssel, KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST,
VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST! Tel: 0670-361-9679
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők
javítása, tetőszerkezeti munkák, tetőfedés, ácsmunka, bádogos munka, ereszcsatorna,
Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, madárdeszkák festése, palajavítások, kúpcserép lekenése, leszögelése.
Bármilyen kisebb javításokat is
vállalok. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény! Érdeklődni: 0630-526-8532
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+ VÍZSZERELÉS. Csapok, szifonok, WC-k, WC-tartályok,
zuhanytálcák stb. cseréje. Új
vezetékek kiépítése, régiek
cseréje. Hétvégén is hívható:
06-20-412-0524
+ Több, mint 25 éves gyakorlattal, leinformálható, jó referenciával rendelkező VÍZ-GÁZ-FŰTÉS SZERELŐ várja a felújulni
vágyó fürdőszobák, konyhák,
nappalik és egyebek jelentkezését. Ha fontos, hogy elsőre jó
legyen! Tel: 06-30-267-0334
+ Tetőfedő, bádogos munkák,
javítások, ereszdeszka festés,
fakivágás, viakolor, kéménybontás, burkolás. Érd: 06-307513-354
+ FESTÉS, GIPSZKARTONOZÁS gyorsan és szakszerűen!
Üres lakásra, tisztasági festésre
kedvezmény. +36-70-785-2718
+ VASRÁCSOK GYÁRTÁSÁT
és felszerelését vállaljuk ablakra, ajtóra. Díjtalan felmérés és
árajánlat készítés. Hívjon bizalommal: 06-20-266-0104
+ KERÍTÉS ÉPÍTÉS!!! Egyedi
kerítések, készen kapható kerítés-rendszerek teljes körű kivitelezése a területrendezéstől
a befejezésig. Igény esetén az
anyagbeszerzést is vállaljuk.
Tel.: 06209463409
+ A régi Ganz területén (Ganz
Ábrahám utca 2) október 1-től
kézi autómosót nyitunk! Akciókkal várjuk vendégeinket!

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem,
szemölcs,
bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm
kezelése, ápolása. Talpmas�százs. Óvakodjon a feketén
dolgozó házaló kontároktól! 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: 06-20618-3011
+ Gödöllői 61 éves nő vagyok.
Keresem a társam 75 éves korig, aki kölcsönös szimpátia és
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közös érdeklődési kör esetén
hozzám költözne. Tel: 06-20553-9356, SMS-ben is várom
napközben a jelentkezését.
OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén
jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
+ ANGOL, NÉMET, FRANCIA,
SPANYOL, OLASZ, MAGYAR,
mint idegen nyelv, egyéni vagy
csoportos, nyelvvizsga-felkészítő vagy általános nyelvtanfolyam MINDEN SZINTEN, diplomás és anyanyelvi tanárokkal
kedvezményes óradíjakkal. Intézetünk LanguageCert angol
nyelvvizsgahely.
Érdeklődni:
I.L.I. Kft., 20/543-1775, 20/5562653, info@ili.hu
+ TÖRTÉNELEMBŐL korrepetálást és érettségire való felkészítést vállalok mindkét szinten.
Hívjon bizalommal: +36-20510-2441
+ Tapasztalt ANGOL tanárként
általános angol órákat, érettségire, középfokú nyelvvizsgákra
felkészítést, korrepetálást, beszédkészség fejlesztést vállalok online is: flora.nagyfalusi@
gmail.com 06-20-358-6057
+ ANGOL tanítást vállalok általános és középiskolásoknak,
vizsgára felkészítést és középiskolai felvételire előkészítést
is. 06-30-262-3628
+ ANGOL! Gyerekeknek játékosan, kamaszoknak, vizsgára
készülőknek
keményebben;
szintfenntartás, társalgás. Ne
félj, beszélj! 06-20-441-3136
+ MATEMATIKA korrepetálást,
központi felvételire, érettségire
való felkészítést vállal szakmai
tapasztalattal rendelkező tanárnő. Online is. Tel: 06-70-4085253
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
+ „Készülj a hosszú télre kedvesem...” Eltartható zöldségés gyümölcsféleségek a tőlünk
megszokott szolid árakon. Érési időtől függő betakarítás, ami
„szedd magad” keretében is
lehetséges. Ízelítő árainkból:
almafélék ládás tételben 180
Ft/kg, léalma 90 Ft/kg, burgonyaféleségek 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. Gödöllő, Kőrösi Cs.S. u. 33. Tel: 06-28-432941, 06-30-406-5898
+ Nagy méretű leanderek eladók, ill. rövid húros páncéltőkés bécsi zongora és egy
kristálycsillár is. Tel: 06-20-3414088
+ Költözés miatt, garázsvásár
formájában eladó mindenféle
háztartási cikk, mezőgazdasági
szerszám, zöld növények, ruhaneműk, és még sok más… Tel:
06-20-5945-985
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden

típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás,
töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben)
06-30-536-4300,
28/611-728
www.akkugodollo.hu
EGYÉB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Repce,
Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgóméz. 720ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Házhoz szállítás.
Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz,
Propolisz, Virágpor és Dióbél
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.06-30-9891-721
+ MÁLNA, évente 2x érő FÖLDIEPER 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

