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Csendes, befelé forduló az 
idei advent, amikor a kará-
csonyra való felkészülés 
során a lelki ráhangoló-
dás a korábbinál nagyobb 
hangsúlyt kap. Gödöllőn 
is elsősorban erre helye-
ződik a hangsúly. Bár az 
ilyenkor megszokott kon-
certek, és az adventi vásár 
most a járvány miatt nem 
tartható meg, városunk fő-
tere ünnepi díszben fogad-
ja az arra járókat.

A karácsonyfa mellett 
kapott helyet a betlehem 
és az adventi koszorú, 
amin karácsonyig min-
den vasárnap eggyel több 
gyertya lángját gyújtják 
meg.

Sokan várják a betlehe-
mi láng érkezését, ami a 
tervek szerint idén is meg-
érkezik Gödöllőre, hogy 
a Születés Templomából 
elhozza a béke üzenetét. 
Bár az átadó ünnepség 
idén elmarad, a lángot a 
városháza portáján he-
lyezik majd el, ahonnan 
karácsonyig mindenki 
meggyújthatja majd saját 
mécsesét. Hogy erre mi-
kortól lesz lehetőség, azt 
a későbbiekben Gödöllő 
város Facebook-oldalán 
teszik közzé, de lapunk 
online felületén is tájéko-
zódhatnak róla az érdek-
lődők.

(folytatás a 8. oldalon)
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– Az első hullám alatt sikerült a Kalóriá-
nál megőrizni a munkahelyeket. Mi a hely-
zet most, a második hullám idején?

– Azt kell mondjam, hogy a gimnáziumok 
kivételével szinte teljes erővel működünk. Ez 
annak köszönhető, hogy elkezdtük a lakossá-
gi kiszállítást, így a felszabaduló kapacitást le 
tudtuk kötni. Így elbo-
csátásokat a második 
hullámban sem terve-
zünk.

– Mennyi bevétel- 
kiesést jelent a Kaló-
riának eddig a koro-
navírus-járvány?

– A féléves számítá-
sok szerint 240 millió 
Ft bevételünk esett ki, 
a gimnáziumok bezá-
rása további 10 millió 
Ft-ot jelent. Azt még 
nem látjuk pontosan, 
hogy ez év végéig mi-
ként fognak alakulni a 
számok, de a kiesés 
elérheti a 300 millió fo-
rintot.

– Milyen lépéseket tud tenni annak érde-
kében, hogy átvészeljék ezt az időszakot?

– Egyrészről megpróbáltuk a lehető legjob-
ban optimalizálni a működést. Az elsődleges 
cél a munkahelyek megtartása és a dolgo-
zók bérének a kifizetése volt. Próbálunk új 
területek felé nyitni, ilyen például a lakossági 
kiszállítás, de stratégiai megállapodást kötöt-
tünk az Országos Onkológiai Intézettel arra 
az esetre, hogyha a megbetegedések miatt 
nem tudnák ellátni a betegeket étellel, vala-
mint folyamatban van egy másik stratégiai 
megállapodás is az egyik szomszédos tele-
püléssel.

Továbbra is szállítunk nyugdíjasoknak, va-
lamint olyan gyerekeknek, akik karanténban 
vannak, viszont a család anyagi helyzete mi-
att nehézkesen tudnák megoldani a gyermek 
otthoni étkeztetését. Próbálunk mindenben 
segíteni amennyire tudunk, de a szállítási ka-
pacitásaink korlátozottak, hiszen mindezek 
mellett működnek az intézmények, amelye-
ket tízóraival, ebédel és uzsonnával kell el-
látni.

– Mennyivel esett vissza az 
igényelt ételemennyiség, és 
mennyit számít, hogy a lakos-
sági házhozszállítást is végez-
nek?

– A lakossági házhozszállítás va-
lójában egyfajta fájdalomcsillapítás. 

Minden egyes megkeresett forint csökkenti a 
veszteséget. Természetesen ezzel nem az a 
célunk, hogy hatalmasat kaszáljunk, hanem 
az, hogy a veszteségeket csökkentsük. A 
gimnáziumokban a felső négy évfolyam be-
zárása jelentős kiesés. A Török Ignác Gim-

náziumból és 

a Gödöllői 
Református 
Líceumból kö-
rülbelül 600 
étkező diák 
esett ki az 
online oktatás 
miatt. A lakos-
sági házhoz-
szá l l í tássa l 
nem tudjuk 
teljes egészé-
ben pótolni a 
közétkezte-

tésből kiesett adagszámot.
– Milyen kínálatot tud a Kalória nyújtani 

a gödöllőieknek?
– Jelenleg nyolc menünk van, egész ponto-

san négy menü, plusz ugyanezeknek a leves 
nélkül verziója, ez természetesen olcsóbb. 
Van egy A és egy B menünk, ez két szokvá-
nyos magyaros menü, illetve van egy fitnesz 
és egy vegetáriánus menünk.

– Hogyan biztosítják az ételek vírusmen-
tességét a készítés és a kiszállítás során?

– A szakirodalom hál’Istennek azt mondja, 
hogy a koronavírus hőkezelt élelmiszerrel nem 
terjed. De természetesen védekezünk. Egy-
részt azért, hogy a saját dolgozóinkat megóv-
juk, másrészt azért, hogy az általunk kiszolgált 
intézményeket, gyerekeket védjük. Minden 
dolgozónk maszkot, kesztyűt hord, naponta 
többször fertőtlenítő kézmosást végeznek. 
Tényleg igyekszünk mindent megtenni.

– A Kalóriánál van rendszeres a tesztelés?
– Így van, gyorsteszteket vásároltunk. Ezt 

azért tartottam szükségesnek, hogy azokat 

a dolgozókat, akiken valamilyen tünet jelenik 
meg, egyből le tudjuk tesztelni, ne kelljen a 
hatóságra várni. Így probléma esetén nagyon 
gyorsan ki tudjuk venni őket a rendszerből.

Próbálunk minden vonatkozó protokollt be-
tartani, én magam orvosokkal is egyeztettem 
arról, hogy mi az a pont, amikor például egy 
kontakt miatt karanténba zárt dolgozót visz-
szaengedhetek dolgozni. Jelen pillanatban az 
az álláspont, hogy vagy a tíznapos karantén 
letelte után, vagy az utolsó tünet megszűné-
sét követő három nap az, ami biztonságos. Mi 
ehhez tartjuk magunkat. Elmondhatom, látva 
az országos statisztikákat, nagyon jól állunk.

– Tavasszal rengeteg pozitív visszajel-
zést kapott a Kalória a lakosságtól, mi a 
helyzet most a második hullám alatt?

– Ez most is így van, ami azért különösen 
fontos nekem, mert nagyon sokszor úgy kriti-
zálták az általunk előállított ételek minőségét, 
hogy valójában nem is kóstolták meg. Nagyon 
pozitívak a visszajelzések, több helyről, több 
megrendelőtől megkaptuk, hogy ez bármelyik 
étteremben megállná a helyét, nagyon ízlik 
nekik, bőségesek, laktatóak az adagok, úgy-
hogy örülök, hogy most a lakosság is látja, mi 
az a produktum, amit előállítunk.

– A Kalória már fogalom Gödöllőn, mi-
lyen hatással van a koronavírus a cégre, 
volt valami pozitív hozadéka a járványnak?

– A cég szempontjából semmilyen pozitív 
hozadéka nem volt, március 16-a óta folya-
matosan próbálunk túlélni. A közösséget vi-
szont cégen belül összekovácsolta. Ahogy mi 
mindig számíthattunk a dolgozókra és a 130 
alkalmazottunkból jó pár van, aki 20-25-30 
éve a Kalória kötelékében van, úgy most meg 
tudtuk nekik mutatni, hogy ők is számíthatnak 
a cégre és a városra. Azt gondolom, hogy ez 
egy nagyon fontos üzenet. Mindenki minden-
honnan azt hallja, hogy hányan veszítették el 
az állásukat. Nincs olyan kollégánk, akinek a 
környezetében jó pár ember ne járt volna így 
és végtelen hálát mutatnak azért, hogy az ő 
állásuk megmaradt, még úgy is, ha júliustól 
szeptemberig a munkaidejük napi 6 órára is 
csökkent. Megértették azt, hogy azért, hogy 
mindenki kenyeret tudjon tenni az asztalra 
most mindenkinek áldozatot kell hoznia. Ezt 
az áldozatot természetesen én is ugyanígy 
meghoztam.                                 Jaeger Ákos

A kAlóriA csApAtát még jobbAn

összekovácsoltA A járvány

November 9-én jelentették be, hogy 
a középiskolákban és a felsőokta-
tásban áttérnek az online oktatásra, 
a bölcsődék, óvódák és általános is-
kolák viszont továbbra is nyitva ma-
radnak, ami azt jelenti, hogy ismét 
nagyot fordult a világ a Kalóriával. 
A közétkeztetés jelenlegi helyzetéről 
Hatolkai Mátéval, a Kalória igazgató-
jával beszélgettünk.

Hatolkai Máté
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December 5-én hajnalban, gödöllői ott-
honában elhunyt Pécsi Ildikó Kossuth- 
és Jászai-díjas színésznő, Gödöllő város 
díszpolgára. Pécsi Ildikót Gödöllő Város 
Önkormányzata saját halottjának tekinti. 
80 éves volt.

Gödöllő díszpolgári oklevelét 2010-ben 
vehette át, a Kossuth-díjat 2007-ben.

Rendkívül sokoldalú egyéniségének kö-
szönhetően számos városi rendezvénnyel 
szinte egybeforrt a neve: Erzsébet Királyné 
Szavalóverseny, nőnapi műsorok, de nem 
múlhatott el nélküle városi főzőverseny, ál-
latvédelmi nap vagy kutyák örökbefogadó 
napja. Számos városi színdarabban fellé-
pett és rendezőként működött közre. Sok 
esetben férjével, az olimpiai bajnok labdarú-
gó Szűcs Lajossal – aki ugyancsak Gödöllő 
díszpolgára volt – vett részt a rendezvénye-
ken. Mélységes szomorúság, hogy mindket-
ten ebben az évben hagytak itt bennüket.

A 2010-es díszpolgári kitüntetése átvé-
telekor, mint mondta, még egészen kis-
gyermek volt, amikor először látogatott el 
Gödöllő máriabesnyői részén letelepedett 
keresztszüleihez, és azonnal beleszeretett 
a településbe. 1960-ban vásárolták meg azt 
a máriabesnyői telket, ahol 1971-ben férjé-
vel, Szűcs Lajossal felépítették otthonukat. 

1994 óta volt állan-

dó lakója váro-
sunknak, amit 
ő maga egy-
szerűen csak 
„Gödö l l őké -
nek” nevezett.

„Ebben a 
városban min-
dig szeretet 
és nyugalom 
volt. Köszö-
nöm minden-
kinek, hogy ez 
a város ilyen, 
és itt élhetek. 
Bízom benne, 
hogy továbbra 
is ilyen marad” 
– mondta a díj 
átvétele után.

A Színmű-
vészeti Főis-
kolát 1962-ben 
végezte el. 
Az évek so-
rán tagja volt 
a Pécsi Nem-
zeti Színház 
(1962-66), a 
V í g s z í n h á z 
(1966-70), a Mikroszkóp Szín-

pad (1970-73), a kecs-
keméti Katona József 
Színház (1973-76), a 
Radnóti Színház (1976-
85), a Népszínház 
(1985-90) és 1990 után 
évekig a József Attila 
Színház társulatának. 

1994 és 1998 
között or-
szággyűlé-
si képvise-
lő is volt.

TA

elhunyt
pécsi ildikó

Pécsi Ildikót szűk, családi körben helyezik vég-
ső nyugalomra december 19-én, szombaton. 
A nagyközönség aznap reggel 8-tól 12 óráig, a 
Művészetek Háza konferenciatermében felállí-
tott ravatalánál búcsúzhat el tőle egy szál virág 
elhelyezésével.

A jelenlegi jogszabályokat betartva, a 13 óra-
kor kezdődő búcsúztatón csak a meghívottak ve-
hetnek részt, de azt élőben közvetítik Gödöllő vá-
ros Facebook-oldalán. A búcsúztatón beszédet 
mond Papadimitriu Athina színművész, valamint 
dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere.

Máriabesnyőn, a zártkörű, katolikus szertartás 
szerinti temetésen csak a családtagok vehetnek 
részt. Akik szeretnének, másnap a sírnál leróhat-
ják a kegyeletüket.

Szabó Gyula, Pécsi Ildikó 
és Zenthe Ferenc a Tenkes 
kapitányában

Pécsi 
Ildikó és 
Szűcs 
Lajos
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– November 1-jén, rendkívül nehéz idő-
szakban vette át a szálloda irányítását. Mi 
a legfontosabb feladat átvételkor?

– Három részre bontanám a kérdést, 
egyrészt kaptam egy hosszútávú feladatot 
a tulajdonostól, vagyis az önkormányzattól, 
illetve az üzemeltetőtől, az Accent Hotelstől, 
mégpedig, hogy a korábban elért eredmé-
nyeket javítsam tovább a jövőben, illetve, 
hogy ebben a nehéz helyzetben tartsam 
életben a szállodát. Másrészt fontos feladat 
volt a különböző járványügyi intézkedések 
lereagálása. Az első ilyen a maszkviselési 
szabályok változása volt, majd egy pár nap-
ra rá a korlátozásokat is bevezették. Jelen-
leg a kormányrendelet alapján kizárólag az 
üzleti, gazdasági vagy oktatási tevékenység 
céljából érkező vendégeket fogadhatjuk. 

Fontos lett volna még a személyes kap-
csolatrendszer kiépítése, valamint a beillesz-
kedésem megkezdése, de ez jelenleg csak 
online módban történik, mivel a személyes 
kontaktust a lehető legminimálisabbra kell 
csökkenteni ebben az időszakban. Így aztán 
cégcsoporton belül is, illetve a kapcsolódó 
vállalkozásokkal is zömében telefonon vagy 
interneten történik a kapcsolattartás.

– Ön a gödöllőihez hasonló adottságú 
szállodát vezetett Budapesten. Milyen le-
hetőségeket lát ebben a szállodában?

– A szálloda mérete, illetve a szolgálta-
tások típusa hasonló volt, viszont az egy 
fővárosi szálloda volt, ebből adódóan sza-
badidős turistákat fogadott. Gödöllőn sok-
kal erősebb az üzleti turizmus, ez a legfőbb 
piaci szegmens. Emellett a rendezvény 
-helyszínként való hasznosításra fogunk a 
jövőben fókuszálni. A jelenleg csak az üzleti 
turizmusra tudunk hagyatkozni, a rendezvé-
nyek tiltva vannak. Jövőbeli tervem az, hogy 
a környékbeli pozíciónkat erősítsük, tovább 
növelve az üzleti utazók forgalmát, illetve a 
rendezvények számát.

– Jelenleg milyen kihasználtsággal 
működik a szálloda?

– Minimálisra csökkent a vendégek szá-
ma, ha 20-25 százalékot elérünk, az már 
nagyon jó teljesítménynek számít. A kor-
látozások bejelentéséig is zömében üzleti 
vendégeink voltak, de a szigorítások után 
gyakorlatilag egyik napról a másikra a felé-
re esett vissza a foglalásaink száma, illetve 

átalakult olyan szempontból, hogy 
akik hosszabb távra érkeztek, akár 
20-25 éjszakára, ők hétvégente 
megszakítják az itt tartózkodásukat 
és haza utaznak, mert hétvégén 
úgysem tudnának semmit sem csi-
nálni a városban.

– Ha lezajlik a járvány és visz-
szaáll az élet a régi kerékvágásba, 

mely területen szeretne erősíteni?
– A korlátozások feloldása után először a 

belföldi szabadidős forgalom fog megélén-
külni Ez eddig nem tartozott a szálloda fő 
profiljába, de mindenképp szeretnénk mi is 
profitálni ebből. Csak később 
fog becsatlakozni a rendez-
vényturizmus, valószínűleg 
több lépcsőben, létszám kor-
látok bevezetése mellett. A 
nagyobb konferenciákra vél-
hetően az év második feléig 
várni kell. Mi ennek megfele-
lően fogjuk felépíteni az értékesítési listát. 
Az év elején több energiát fogunk fordítani 
a szabadidős vendégekre, de az üzleti part-
nereinket is tovább támogatjuk.

– Hogyan került a szállodaiparba?
– Ez egy közel harmincéves történet most 

már. A családban van egy kis vendéglátós 
kötődés, éppen ezért vendéglátóipari szak-
közép iskolába jártam, ahol az első év vé-
gén nyári gyakorlatként egy pár hetet egy 
szállodában töltöttem londinerként, ahol 
betekintést nyertem a recepció életébe is. 
Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy 
a jövőben ezzel szeretnék foglalkozni. A 
pályaválasztásnál volt egy olyan kérdés, 
hogy mi szeretnék lenni 40 éves koromban, 
a válaszom az volt, hogy: szállodaigazga-
tó, úgyhogy az életemet erre építettem fel. 
A főiskolát Veszprémben végeztem el, az 
utolsó évét és a gyakorlatomat viszont már 
Budapesten töltöttem. Magyarország egyik 
legnagyobb szállodájában végeztem a gya-
korlatomat. Minden területen dolgoztam egy 
kicsit, de legjobban a recepció, porta rész 
tetszett. Később ezen a területen kezdtem 
is el a pályafutásomat, aztán adódott egy 
lehetőség, átkerülhettem az értékesítési 
területére, a szálloda vezető mellé, mint 
értékesítési asszisztens. Ebben az időben 
indult el az internet forradalma, az online 
szállásfoglalás, fő feladatként ezt a területet 
kaptam meg. Ebből nőttem ki magam sales 
managerré, majd folytattam pályafutásomat 
egy másik szállodában. 

– Mi az ön vendéglátós, vendégvárós 
ars poeticája?

– Van egy elcsépelt mondás erre, hogy: „a 
vendég érezze otthon magát” és valóban, ami 

kor azt mondhatjuk egy vendégnek, hogy: 
„Üdvözöljük újra itthon”, az a legjobb. Fon-
tos, hogy a vendégek valóban így térjenek 
vissza, ne pedig kényszerből, hogy csak az 
üzleti útjuk miatt kénytelenek nálunk lenni.

– Milyennek látja a szállodaipar jövőjét 
az Airbnb világában?

– Azt gondolom, hogy az Airbnb és a 
szállodaipar megfér egymás mellett. Más 
vendégkört szolgálnak ki. A szállodákban to-
vábbra is a kényelmet keresik a vendégek, 
azt, hogy kiszolgálják őket, hogy helyben 
legyenek az étkezési lehetőségek, az üz-
leti utazóknál a rendezvényhelyszín, eze-
ket az Airbnb nem tudja biztosítani. Viszont 
vannak, akik szeretik a szabadságot, hogy 
ne legyenek kötve a szállodának a menet-
rendjéhez, nekik az Airbnb nyújt megoldást. 
Ahogy külföldön, például Barcelonában és 
Amszterdamban már szabályozzák az Air-
bnb-t, ugyanígy itthon is ez várható.

– Volt már ideje felfedezni Gödöllőt? 
Hogy tetszik a város?

– Sajnos a koronavírus-járvány miatt még 
nem volt igazán lehetőségem megnézni Gö-
döllőt, de mindenképp szeretném megismer-
ni a várost. Azt gondolom, hogy ez alapkö-
vetelmény is egy szállodaigazgató részéről. 
Fontos, hogy megismerjem a környezetet, 
kapcsolatba kerüljek azokkal az emberek-
kel, akik működtetik a települést, illetve a 
kapcsolódó vállalkozásokkal jó kapcsolat-
rendszert alakítsak ki. Amint lehetőségem 
adódik, bejárom a várost, valamint terveben 
van az is, hogy felkeresem a környéken lévő 
turisztikai célpontokat is. Szeretnék a veres-
egyházi medveparkkal és a Hungaroringgel 
is jó együttműködést kialakítani.              JÁ

AZ AIrbnb éS A SZáLLodA MeGFér 
eGyMáS MeLLeTT2020. november 1-jén vette át 

Major István az Erzsébet Király-
né Szálloda vezetését. A ho-
teligazgatóval a járvány miatti 
nehézségekről, és a jövőbeli 
terveiről beszélgettünk.

Major István
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Nagy erőkkel folyik a munka a vasútállo-
máson, ahol az elmúlt napokban látványos, 
az utazóközönség számára sok pozitív 
változás történt. Bár a területen jelenleg 
elég nehéz a közlekedés az Állomás utcán 
és az Ady Endre sétányon folyó munkák 
miatt, a tervek szerint az ünnepekre már 
elkészül a csomópont – tájékoztatott a kivi-
telező Swietelsky Vasúttechnika Kft.

A vasútállomáson napról napra több 
szolgáltatás segíti a közlekedést. Helyükre 
kerültek a padok és folyamatosan üzem-
be helyezik az utastájékoztató táblákat 
is. Megkezdődtek a sokak által várt liftek 
munkálatai is, de ezeket csak jövőre he-
lyezik majd üzembe.

Elkészült a váróterem is, jelenleg a ha-
tósági eljárás zajlik, a létesítményt ennek 

befejezése után adják majd át 
az utazóközönségnek. Jó hír, 
hogy az állomás területének 
burkolása is a végéhez köze-
ledik.

Sokaknak gondot okoz vi-
szont az Állomás úton való 
átkelés. Mivel mind az Ady sé-
tányon, mind az Állomás úton 
az útburkolat munkái zajlanak, 
így napi szinten változhat, hol 
lehet átkelni az úttesten. Fon-
tos, hogy itt mindenki fokozott 
figyelemmel közlekedjen!

A vasútfelújítás érintette a 
területen lévő növényzetet is. 
Az elmúlt hetekben megkezdő-
dött az eltávolított fák, bokrok, 

cserjék pót-
lása mind 
az állomá-
son, mind a Szabad-
ság út mellett. Amit 
lehetett, az eltávolí-
tott növények közül, 
igyekeztek meg-
menteni, így például 
a Királyi Várótól el-
távolított bokrok az 
Alsóparkba kerültek 
a kerékpárút és a 
járda közé.

(ny.f.)

Vasút-felújítás

298 millió forint állami támoga-
tást kap a Gödöllői Királyi Kastély 
a koronavírus világjárvány nega-
tív hatásainak kompenzálására. A 
támogatást a Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zrt-n keresztül kapja 
meg az intézmény. A pandémia 
miatt a gödöllőin kívül a keszthelyi 
Festetics kastély részesül még tá-
mogatásban.

Dr. Ujváry Tamás, a kastély 
igazgatója lapunknak elmondta, 
az intézménynek eddig közel fél-
milliárd forint kiesést okozott a 
Covid. A most megítélt összeggel 
a jövő év nyaráig biztosított a mű-
ködésük, s felkészültek arra, hogy 
amint a szabályozások engedik, 
azonnal megnyissák kaput a láto-
gatók előtt.

A Gödöllői Királyi Kastély egyre 
népszerűbb a hazai kastélyok és 
múzeumok sorában. A HVG. no-
vember 12-ei számában megjelent 

összesítés szerint a múzeumok 
látogatottságát tekintve országo-
san a 10. a raglistán, maga mögé 
utasítva a szintén támogatásban 
részesülő keszthelyi Helikon Kas-
télymúzeumot is.

***
Egy kormányhatározat alapján 

a Gödöllői Református Egyház-
község is jelentős támogatást kap, 
többek között a Gödöllői Reformá-
tus Líceum fejlesztésére és bővíté-
sére 3 év alatt több mint 3 milliárd 
forintban részesül.

Mint azt Balogh Tamás lelkész 
lapunknak elmondta, a támogatás-
ból új tantermeket és tornatermet 
alakítanak ki a jelenlegi parókiai 
részen. Ezekre a diákok létszámá-
nak növekedése miatt van szük-
ség, és azért, hogy megfeleljenek 
az újoktatási szabályoknak. A pa-
rókia a tervek szerint új helyre köl-
tözik.              K.J.

Újabb rangos elisme-
rést kapott Gödöllő Önkor-
mányzata. A XXII. Magyar 
Ingatlanfejlesztési Nívódíj 
Pályázaton a Várkapitányi 
Lak felújítását különdíjjal is-
merte el a FIABCI. A párizsi 
székhelyű Nemzetközi In-
gatlanszövetség a világ het-
ven országában van jelen. A 
magyar tagozat, a FIABCI 
Hungary 1992-ben alakult 
és huszonkettedik alkalom-
mal ítélte oda a hazai építé-
szeti elismeréseket.

A díjátadásra idén a jár-
ványügyi helyzet miatt a 
Hatos Csatorna ingatlan 
műsorában került sor, ahol 
az elismerést dr. Gémesi 
György polgármester vette 
át. A Várkapitányi Lak felújí-
tását ezzel idén a harmadik 
kimagasló elismeréssel dí-
jazták. 

Áprilisban az ICOMOS-dí-
jat ítéltek meg a kiemelkedő 
munkáért, novemberben 
Pro Architectura Díjjal tün-
tette ki a Miniszterelnökség 
Gödöllő Város Önkormány-
zatát, most pedig a FIABCI 
elismerése zárja a sort.

(bdz)

áLLAMI TáMoGATáS
A KASTéLynAK éS A reForMáTUS LÍCeUMnAK

FIAbCI-dÍJAT KAPoTT
A VárKAPITányI LAK FeLÚJÍTáSA
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MIT JeLenT neKed A ráKoS-PATAK?
Jelenleg több Rákos-patak menti területeket érintő pro-

jekt zajlik, amelyek célja a patak és környezetének meg-
óvása, valamint turisztikai hasznosítása. Ezek egyike az 
EcoVelo, amelynek témája a fenntartható turizmus, ezen 
belül a Duna menti kerékpáros úthoz kapcsolódó ökotu-
risztikai fejlesztések. A projektnek az is célja, hogy felmérje 
és összegezze azt a tudást, amely a teljes Rákos-patak 
menti területek lakóiban, s a Rákos-patakot kedvelő érin-
tettekben kialakult.

Ennek részeként a Budapesti Corvinus Egyetem mun-
katársai – az EcoVeloTour hazai csapatának tagjai kérdőí-
vet készítettek, amelynek segítségével kifejezetten a patak 
mentét használó, helyiek véleményét szeretnék megismer-
ni.

Ehhez kapcsolódóan kisfilmet készítettek, amely bemu-
tatja a Rákos-patak egyes szakaszait a dunai torkolattól a 
forrásvidékig.

Kérik a helyi lakosokat és a patakpartot használókat, 
hogy nézzék meg a kisfilmet, és töltsék ki az ehhez kap-
csolódó kérdőívet! A film és a kérdőív elérhető A mi Rá-
kos-patakunk Facebook-oldalon, valamint Gödöllő város 
Facebook-oldalán.                 K

Megkezdődött a téli ügyelet a VÜSZI  Kft-
nél. A cég ügyeletes munkatársai hajnali 
3.30-kor megkezdik a városi utak bejárá-
sát, és ahol szükségesnek látják, elvég-
zik a csúszásmentesítést. 

A csúszásmentesítést és a hó eltakarí-
tását a VÜSZI a jogszabályban előírtaknak 
megfelelő menetrend szerint végzi.

Eszerint az I. ütemben mindig az autó-
buszjáratok útvonalát teszik használhatóvá, 
hogy a tömegközlekedésben ne keletkez-
zen fennakadás.

A II. ütemben a városi gyűjtőutak, a lakó-
telepi és egyéb burkolt utak takarítása tör-
ténik meg, majd a III. ütemben kerül sor a 
földutak járhatóvá tételére.

A VÜSZI feladata a kerékpárutak és az 
önkormányzati tulajdonú épületek előtti jár-
dák, a gyalogos-átkelőhelyek, a buszvárók 
és a parkokon átvezető utak takarítása is.  A 
gyalogos közlekedési utakat azonban azok-
nak az ingatlantulajdonosoknak kell rend-
ben tartani, akiknek az ingatlana előtt talál-
ható. Ez egyaránt vonatkozik a különböző 
cégekre és a magánházakra is. A lakótele-
peken és a társasházak esetében a közös 
képviselők feladata a járdaszakaszok tisz-

tántartásának, csúszásmentesítésének 
megoldása. 

Gödöllőn több olyan út vezet át, ami 
nem a város, hanem a Magyar Közút 
Nzrt. kezelésében van, ezek esetében 
a csúszásmentesítésről és a hó elta-
karításáról tehát az ő kötelességük 
gondoskodni.

Ilyen terület a Szabadság út, a Dózsa 
György út, a Köztársaság út, az Isaszegi 
út, az Állomás utca, valamint Rét utca–
Blaháné utca–Hársfa utca, a Gerle utca 
és a palotakerti HÉV-megállóhoz bekötő 
út.

A Köztársaság úti felüljáró különleges 
helyzetben van: az úttesttakarítás a Magyar 
Közút kötelessége, míg a kerékpársáv és a 
járda tisztántartása a VÜSZI feladata.

A városi közterületek csúszásmentesí-
tésére a VÜSZI Kft. az útszóró són kívül 
környezetbarát szilárd és folyékony kalci-
umkloridot is használ, ezzel is védve a vá-
rosi növényzetet. Az ingatlanok előtti járda 
síkosságmentesítésére a közterületek és 
az egyes nem közterületnek minősülő in-
gatlanok tisztántartásáról, állagának meg-
óvásáról szóló helyi rendelet alapján,  csak 

környezetbarát szóróanyag használható. 
Fontos, hogy az ingatlantulajdonsok erre 
a szóróanyag választás során figyeljenek! 
Erre a célra a homok, hamu, a forgács, az 
apró kőzuzalék, a zeolit és a kalciumklorid  
ajánlott.

A síkosságmentesítésre és a hó eltakarí-
tására nem árt fokozottan odafigyelni, mivel 
a csúszós járdán véletlenül bekövetkező 
balesetért a tulajdonos anyagi felelősséggel 
tartozik, ami akár élethosszig tartó kötele-
zettséget jelenthet.

 j.

téli felAdAtok Az utAkon

Elindult a 
Tormay Ká-
roly Egész-
s é g ü g y i 
Központ be-
t e g i r á n y í t ó 
r e n d s z e r é -
nek beszer-
zése. Az in-
tézményben 
h a m a r o s a n 
a kormány-
h i v a t a l o k 
mintájára fog 
működni a 
betegek segí-
tése az „SZTK” 
épü le te i ben . 
Ennek során 
megszűnik a 
hangosbeszé-
lő, a betegek 
monitoron ke-
resztül kapják 
majd az infor-
mációkat, és 
központi termi-
nál koordinálja 
a betegutakat. 

A fejlesztés nem csupán egy 
irányítási rendszer, hanem egyben 
egy vezetői szoftver is, amelyben 
anonim módon lehet elemezni a 

központban 
végbemenő 
fo l yamato -
kat: lehető-
séget ad a 
kihasználtság 
ellenőrzésé-
re, az üres ka-
pacitások fel-
töltésére, az 

előjegyzések optimalizálásá-
ra, az átlagos várakozási idő hoss-
záról, mindezt a GDPR-szabályok 
betartásával. 

A rendszert a tervek szerint feb-
ruárban üzemelik be.

BJ

HAnGoSbeSZéLő HeLyeTT
KorSZerű beTeGTáJéKoZTATáS
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SZoLGáLAT(I)
KÖZLeMény

Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat és part-
nereinket, hogy a Gödöllői Szolgálat 
nyomtatott formában legközelebb

2021. január 26-án jelenik meg.
Felhívjuk figyelmüket, hogy lapunk on-

line felülete ez idő alatt is folyamatosan 
frissül. Az aktualitások, friss hírek mellett 
számtalan érdekességgel várjuk olvasó-

inkat a szolgalat.com-on, valamint Face-
book-oldalunkon. 

Valamennyi kedves olvasónknak és 
partnerünknek áldott, békés karácsonyt 
és boldog új évet kívánunk!

A Gödöllői Szolgálat 
szerkesztősége

A jelenlegi járványügyi szabályok ma-
radnak érvényben december 11. után is, 
így a kijárási tilalom is január 11-ig tart. 
Kivételt a szenteste jelenthet, erről de-
cember 21-én dönt az operatív törzs – a 
hírt lapzártánk idején jelentette be Orbán 
Viktor miniszterelnök.

Az operatív törzs azok után hozta 
meg a döntését, 
hogy a kormány-
fő konzultált pro-
f e s s z o r o k k a l , 
járványügyi szak-
emberekkel, akik 
egyöntetűen a 
szigorú szabá-
lyok fenntartása 
mellett érveltek. 
Arról, hogy szen-
testére enyhébb 
szabályokat ve-
zetnek-e be, majd 
az akkori állapo-
tok ismeretében 
döntenek az ün-
nepek előtt.

Az viszont már 
biztos, hogy nem 

lesz kivétel december 31-én, a szilvesz-
teri bulikat és utcabálokat idén nem lehet 
megtartani.

A megoldás a vakcina, ami belátható 
távolságban van, december 8-tól indul a 
regisztráció, mindenki jelentkezhet, aki 
be akarja magát oltatni – jelentette be a 
miniszterelnök.                              (n.)

DÖNTÖTT A KorMÁNy:
NEM lESZ BulI SZIlVESZTErKor!
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(folytatás az 1. oldalról) 

Az advent szó a latin „adventus 
Domini” kifejezésből származik, 
ami annyit tesz: „Úr eljövete-
le”. Advent a karácsony előtti 

negyedik vasárnappal – más 
megfogalmazásban a Szent 
András napjához legközelebb 
eső vasárnappal – veszi kezde-
tét, és a karácsony előtti vasár-
napig tart. Az ünnepkör egyik 
legismertebb jelképe a koszo-
rú, aminek hagyománya a XIX. 
századig nyúlik vissza.  
A gyertyák színe hagyomá-
nyosan, egy rózsaszín kivé-
telével, lila. A gyertyákat va-
sárnaponként gyújtják meg, 
minden alkalommal eggyel töb-

bet. A világító gyertyák számá-
nak növekedése szimbolizálja 
a növekvő fényt, amelyet Isten 
Jézusban a várakozónak ad 
karácsonykor. Minden gyertya 
szimbolizál egy fogalmat: a hi-

tet, a reményt, a szeretetet és 
az örömöt. 
Városunkban az elmúlt évek-
ben vált hagyománnyá, hogy a 
fenyőfa mellett helyet kap a ko-
szorú is, ami a fenyővel együtt 
január 6-ig, vízkeresztig díszíti 
a főteret.  
A város karácsonyfáját idén a 
kastély Pálmaház Kertészetet 
is működtető Lyra Florae Kft. 
ajánlotta fel a városnak, és ők 
végezték a szállítást és a fa fel-
állítását is.

Az ünnepi díszbe öltöztetett fenyő hozzátartozik a karácsonyhoz. 
December 7-én délelőtt három városi intézménybe érkezett aján-
dékként fenyő. Kis János helyi vállalkozó ajánlott fel három nagyon 
szép fenyőfát az önkormányzat szociális területének különböző in-
tézményei számára.  
A karácsonyfákat Bajkó Norbert alpolgármesterrel juttattak el a 
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központnak, az Egyesí-
tett Szociális Intézmény Idősek Otthonába, valamint a Nefelejcs 
Napköziotthonba. Az ajándékot természetesen a járványügyi sza-
bályok betartásával adták át az intézményvezetőknek.  

rEforMÁTuS lElKIGoNDoZóI 
SZolGÁlAT INDul

Telefonos lelkigondozói szolgálat indul 2020. december 
7-től a Gödöllői református Egyházközségben a 28/410-
191-es számon a következő időpontokban:
hétfőn 16-17 óra, kedden 9-10 óra, csütörtökön 17-18 óra, 
pénteken 8.30-10.30 között.
Ezekben az időpontokban képzett önkéntesek vagy lel-
kipásztorok tartanak telefonügyeletet, akiket bizalommal 
lehet hívni minden olyan ügyben, amiben jól esik, ha meg-
hallgatják az embert, figyelmesen, együttérzően. 
Az irodai ügyintézés időpontja nem változtak: hétfő 8-12, 
szerda 14-18 óra ill. a 06 30-592-70-88-as számon elérhető 
az irodavezető. 

ÜNNEPRE KÉSZÜLVE

Bár a koronavírus-jár-
vány miatt idén elma-
radt a városunkban már 
nagy hagyományokkal 
rendelkező „Mikulás 
mozi”, a gyerekek így 
sem maradnak aján-
dék nélkül. Idén házhoz 
ment a Mikulás decem-
ber 3-án, 4-én és 7-én. 
A nagyszakállú a gö-

döllői óvodákba járó mintegy 1200 
gyereknek vitt ajándékot. Sajnos a 
vírushelyzet miatt idén elmaradt a 
mindig nagy örömmel járó találko-
zás, most 
csak az 
a b l a k o n 
keresztü l 
üdvözölte 
az óvodá-
sokat. A 
szervezők 
k ö s z ö n i k 
a Tesco és 
a Coop tá-
mogatását. 

TIZENHÁroM GyErMEK KEZEléSéT 
TÁMoGATJA IDéN 

A luMNICZEr AlAPíTVÁNy 

A hagyományoknak megfelelően idén is több gyermek 
gyógyításához, rehabilitációjához ad támogatást a lum-
niczer Sándor Alapítvány. A dr. Makra Csaba által létreho-
zott szervezet 18. éve nyújt segítséget a gyermekorvosok 
javaslatai alapján a daganatos, többszörösen károsodott, 
súlyos állapotú, fejlesztésre szoruló gyermekek kezelésé-
hez. A gyermekorvosok idén 13 gyermek kezelését támo-
gatják. 
A lumniczer Sándor Alapítvány köszönettel fogad minden 
felajánlást, így a magánszemélyek adójának 1 %-át is. 
Adószám: 18670945-1-13.

HázHoz Ment a MIkulás

Karácsonyfa ajándéKba 
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A Duflex Fotográfi-
ai Stúdió idén is 
meghirdette ifjúsá-
gi és diák fotópá-
lyázatát a 2001. 
január 1. után 
született, Gödöllőn 
alap és középfokú 
tanintézmények-
be járó tanulók, 
illetve a Gödöllőn 
lakó fiatalok szá-
mára. A felhívásra 
20 fiatal fotós 160 képe érkezett be 
a meghirdetett három kategóriában: 
A: Kötetlen téma, B: Természetfotó, 
C: Emberek:
A háromtagú zsűri – Danis János 
EFIAP/p, Pető István AFIAP és 
Tóth Péter – két korcsoportban, va-
lamennyi kategóriában 1., 2. és 3. 
díjat, osztott ki, valamint három alko-
tást dicséretben részesített. 
A járványhelyzet miatt a kiállítással 
egybekötött ünnepélyes díjátadó 
most elmarad, de a tervek szerint a 
jövő év első felében megtartják, ami-
kor is minden pályázó legalább egy 
képét ki is állítják a Civil Házban.
2001-2005-ben születettek korcso-
port:

Általános téma: 
1. díj: György Soma: Út a fény felé; 
2. díj: Seesink Dániel: A nap fény-
pontja; 3. díj: Gurbi Levente: Felleg-
vár. 
Természetfotók:
1. díj: Zámbó Dorottya: Fagyos vi-
lág kapuja; 2. díj: Fülöp Áron: Vö-
rösbegyem; 3. díj: Zámbó Barbara: 
Gombalemezek.
Emberek:
1. díj: György Soma: Szellő; 2. díj: 
Fülöp Áron: Taps; 3. díj: Seesink 
Dániel: Karantén; Dicséret: Mandák 
Ádám: Mary Poppins kicsit másként 
2005 után születettek korcsoport

Általános téma:
1. díj: Vanyó Ferenc Ágoston: El-
veszve; 2. díj: Vajda Noémi: Hát, 
itt volnék!; 3. díj: Szauter Panni: 
Egészségetekre!
Természetfotók:
1. díj: Cirkos Sebestyén: Végre 
ebéd; 2. díj: Vanyó Ferenc Ágoston: 
Vihar után; 3. díj: Szauter Panni: 
Otthon, édes tenger; Dicséret: Suba 
Dániel: Életfa 
Emberek:
1. díj: Szabó Gréta: Fénycsúszda; 
2. díj: Szauter Panni: DEBrECEN; 3. 
díj:Szabó Gréta: Szemvonal; Dicsé-
ret: Szauter Panni: Álca

Az elmúlt években 
mind a készítők, 
mind a megajándé-
kozottak körében 
nagy sikert aratott a 
Mézeskalácsváros 
építés, amit immár 
negyedik alkalom-
mal indít útjára az 
Add tovább a moso-
lyodat csoport. 
Ez alkalommal a COVID-19 helyzethez igazítva online üzemmódban 
várják a lelkes alkotókat, hogy ismét széppé varázsolják a Fővárosi Ön-
kormányzat Idősek Otthona Gödöllő Dózsa György úti lakói számára az 
ünnepeket. Az édes alkotások - ahogy korábban is - ismét az intézmény-
be kerülnek.
A szervezők várják a csatlakozókat a Facebookon az Add tovább a mo-
solyodat csoport oldalán. Jelentkezni Messenger üzenetben vagy akár 
kommentben is lehet név és az e-mail cím leadásával.
Minden építő közösséget (iskolai, családi, baráti csoport) fogadáson látjuk 
vendégül - természetesen erre csak a veszélyhelyzet után kerül majd sor 
- és a három legnépszerűbb alkotó, aki a legtöbb like-ot kapja a mézes-
kalács házikójára, ezen a Városépítő Fogadáson kitüntetésben részesül.
Jelentkezési határidő: december 15.
Az alkotásokat a Civil Házban adhatják le (Gödöllő, Szabadság út 23.) az 
alábbi időpontokban:
2020. december 16., szerda, 16.00 - 18.00, december 19., szombat, 
10.00-12.00
Bővebb információ: Vajek Andrea, 06-70-778-3279, addtovabbamosolyo-
dat.mrlgdl@gmail.com

2020-ban a járványhelyzet nem teszi lehetővé a hagyományos adventi vásárok 
megtartását. Emiatt sok civil szervezetnek nincs lehetősége a már szokásos 
adventi adománygyűjtő kampányaik fizikai megvalósítására. Ennek pótlására 
jött létre az online térbe „költözve” az Adventi Civil Börze. A Pest Megyei Civil 
Közösségi Szolgáltató Központ honlapján, a cicpestmegye.hu oldalon a gödöl-
lői székhelyű Csörsz-árok Mente Egyesület is felkerült a bemutatkozó szerveze-
tek közé. Az egyesület tevékenysége az ókori történelmi kulturális örökségünk, 
a Csörsz-árok gondozásáról szól, amely – talán sokan nem is tudják – végig 
vonul Gödöllőn, összeköt embereket, falvakat, városokat, tájakat, országokat a 
Dunától a Tiszán át, az Al-Dunáig. Összeköt múltat és jelent, közel 2000 éve. 
Összeköti a Földet az éggel a róla szóló mondákban. Az egyesület munkájába 
beletartozik a védelmi fokozat erősítésére vonatkozó törekvés, minden ada-
tának térinformatikai rendszerbe való vonása, térképezése, közkinccsé tétele 
előadásokkal, ismeretterjesztő kiadványokkal, plakát, makett és festmény ki-
állítással, kirándulásokkal. Ma még csak megbújik a tájban a jövő gazdasági 
potenciálja. Harkányiné Dr. Székely Zsuzsanna, az egyesület elnöke céljaikból 
a következőket emelte ki a kampányban való induláshoz: „Az adományokból 
most a Csörsz mondák könyvecskénket szeretnénk újra kinyomtatni, mert elfo-
gytak az eddigi példányok. Ebben először gyűjtöttük össze azt a színes men-
de-monda világot, ami a Csörsz árok keletkezéséről szól az összesen 1260 
km hosszú árok mentén. Köszönjük, ha adományával hozzá segít bennünket 
ennek az egyedülálló kincsnek a megőrzéséhez és a világörökség részévé 
válásához!” Aki támogatni szeretné az egyesület munkáját az megteheti uta-
lással a 65100266-11375120-as bankszámlaszámra. Bármely magán- vagy 
jogi személy adományozhat tetszés szerinti összeget. Az adományozás banki 
átutalással történik, a közleménybe az „Adventi Civil Börze” megjegyzés szük-
séges.Minden érdeklődőt szeretettel várnak Facebook-csoportukba és az éves 
rendes Csörsz gulyásos Csörsz-túrájukra 2021. május 8-án a Juharosba, ahol 
az ország első Csörsz-árok tanösvénye is épül. Már fent van a Csörsz-árok az 
Open Street Map-en, a turistautak.hu-n is.

Adventi Adománygyűjtés A Csörsz 
mondák könyv újbóli kiAdásárA  

A DUFLEX IFJúSÁGI FOTóPÁLyÁZAT 2020 DÍJAZOTTJAI

LegyéL te is mézekaLácsváros-építő!

Cirkos sebestyén:végre ebéd

szabó gréta: Fénycsúszda

mandák ádám: mary Poppins kicsit másként
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Gödöllő kiemelten a jóléti régióba 
tartozik Magyarországon, mégis 
egyre többen vannak a jelenlegi 
járványhelyzetben itt is, akiknek 
gondot okoz a napi betevő elő-
teremtése. Számukra különösen 
nagy segítséget jelent a Magyar 
Élelmiszerbank élelmiszermen-
tő programja, melynek gödöllői 
partnerszervezeteként a Megújult 
Nemzedékért Alapítvány (MNA) le-
hetővé teszi városunkban, hogy az 
élelmiszeráruházakban felhalmo-
zott felesleg eljusson mindazokhoz, 
akiknek szükségük van rá. A prog-
ramba bevont gödöllői KFC-ből, a 
TESCO és az ALDI áruházakból, 
külön szervezésben a Jókenyér 
pékségből, valamint az Élelmiszer-
bank központi raktárából 2020-ban 
összesen 62 tonna élelmiszert – 
többnyire pékárut, zöldséget, gyü-
mölcsöt – osztottak szét Gödöllőn 
közel 150 család, összesen 600 fő 
között! 

A munka koordinálást Bocsor 
Krisztina, az MNA tagja végzi to-
vábbra is nagy odaadással, mun-
káját nagyban segítik napi szinten 
Lakatos Edit, és egy kedves helyi 
lakos, Babós Józsefné, de a szer-
vezet további önkéntesire is lehet 
számítani. Szombaton pedig az 
MNA isaszegi csoportja osztja vá-

rosukban az élelmiszert a rászo-
rulóknak. A Gödöllői Önkormány-
zat által rendelkezésre bocsájtott 
osztó helyiségben a Palotakerti 
lakótelepen azonban a rászorulók 
nem csak élelmiszeradományban 
részesülnek, lelkileg is sok támoga-

tást és segítséget kapnak. Ugyanis 
a Megújult Nemzedékért Alapít-
vány a Szeretet Lángja Gyülekezet 
civil szervezete, melynek tagjai ki-
emelten fontosnak tartják az alapé-
lelmiszer ellátás mellett a mentálhi-
giénés gondozást, a lélek ápolását. 
Tapasztalatairól így számolt be 
Rácz László, aki tavaly nagy bajba 
jutott népes családjával, mert leé-

gett az otthona. László így élte meg 
a segítséget: 
„Csoda, hogy vannak ilyen embe-
rek, akik gondolnak másokra és 
a rászorulókra! Amikor nem volt a 
zsebünkben egy forint sem, min-
den nap tudtunk enni. Bármikor 

mentünk, kaptunk tőlük 
élelmet. Nem hagytak az 
utcán, lelkileg is felerő-
sítettek és imádkoztak 
értem. Rá egy órára meg 
is érkezett a polgármes-
ter, akinek nagyon sokat 
köszönhetünk. Emberség 
teszi az embert, hogy mit 
adnak szívből – én is kap-
tam a szívükből. A mai na-
pig szeretettel segítenek, 
nem csak nekem, mások-
nak is. Mindenki csak há-
lával tartozhat nekik, amíg 
élek, nem felejtem el őket! 
Általuk másképp látom a 
világot, nagyon sok erőt 

adtak. Most már van munkám, és 
nekem is kötelességem segíteni 
másoknak.” 
De nemcsak azok részesülhetnek 
az élelmiszeradományokból, akik a 
szervezett osztáson személyesen 
megjelennek, többen is vállalják, 
hogy kiszállítják mindazoknak, akik 
egészségi állapotuk miatt nem tud-
nak elmenni. 

Felhívjuk a gödöllői polgárok fi-
gyelmét, hogy ha tudnak környe-
zetükben olyan embertársukról, aki 
nehéz helyzetbe jutott, forduljanak 
bizalommal Bocsor Krisztinához a 
+36 70-325-8729-es számon vagy 
az elelmiszergyujtes.info@gmail.
com email címen!
Ugyanakkor az egyre csökkenő 
élelmiszerfelesleg miatt a szer-
vezők szívesen bekapcsolnának 
további – akár kisebb – élelmisze-
rüzleteket is, akik fontosnak tartják, 
hogy a még fogyasztható, de már 
nem értékesíthető élelem ne kerül-
jön kidobásra!
Mindezek mellett a Megújult Nem-
zedékért Alapítvány magán- vagy 
jogi személyektől is köszönet-
tel fogad még adományokat a 
11600006-00000000-32708972 
számlaszámára, a közleménybe 
kérjük feltűntetni, hogy „Élelmiszer-
mentés”! 
Nagy köszönettel tartozunk a gö-
döllői élelmiszermentőknek váro-
sunkban végzett önzetlen mun-
kájukért és egyúttal a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesületnek, akik 
ezt országos hálózatukkal lehetővé 
teszik! 

Kecskés Judit, civil referens
(A beszámoló teljes terjedelem-

ben a szolgalat.com-on és face-
book-oldalunkon olvasható.)

Az idei év nem volt könnyű 
a civil szervezetek számá-
ra sem, a koronavírus miatti 
intézkedések hosszú hete-
ken át lehetetlenné tették ta-
vasszal és teszik a mostani 
időszakban is a személyes 
találkozást. Ez azonban nem 
vetett gátat a működésnek, 
a szervezetek a szigorítások 
alatt, kihasználva az online 
ill. elektronikus eszközök adta 
lehetőségeket tartják egymással a 
kapcsolatot, szervezik programjai-
kat, összejöveteleiket.
A Gödöllői Civil Kerekasztal Egye-
sület is folytatta munkáját 20 szerve-
zettel és 9 magánszeméllyel tagjai-
nak sorában. Éves nagy programjai 
közül sikeresen megrendezte au-
gusztus 28-án a hagyományos Civil 
Pikniket a Civil Ház kertjében.  A Civil 
Utca szervezése már sok izgalomra 
adott okot a rendelkezések követ-
keztében, végül az önkormányzat 
nagyfokú támogatásával sikeresen 

megrendezésre került szeptember 
12-én ez a nagy hagyománynak ör-
vendő program is közel 25 szerve-
zet részvételével, idén azonban új 
helyszínen, Gödöllő főterén. 
Az egyesület az éves közgyűlését 
szeptember 14-én tartotta meg a ta-
gok nagyszámú részvételével, ami-
kor is megválasztására került az új 
elnökség. Six Edit már régóta sze-
retett volna visszavonulni, mindenki 
nagy örömére azonban továbbra is 
elnökségi tag kívánt maradni. Ezt a 
tagság egyöntetűen megszavazta. 

Az ernyőszerve-
zet új elnökének 
Szabó Csabát 
– a Gödöllői Fé-
szek Nagycsalá-
dosok Egyesü-
letének elnökét 
– választották 
meg, gazdasági 
elnökhelyettes-
ként Szabó Sán-
dort, általános 

elnökhelyettesnek pedig dr. Se-
ress Zoltánt választották meg, friss 
erőt hozva a csapatba. Dr. Reindl 
László elnökségi tagságát pedig a 
többi elnökségi taghoz hasonlóan 
egyöntetű szavazással megújította 
a közgyűlés. A közel három éven át 
nagy lelkiismerettel és precizitással 
végzett pénztárosi feladatokat Man-
devillené Keresztényi Gizella átadta 
Gyarmati Erzsébetnek, aki új lakos-
ként Gödöllőn nagy örömmel csatla-
kozik az elnökség munkájához.
Az elnökség fő feladatának tekin-

ti továbbra is nagyobb programok 
szervezését, civil szerveződések 
segítését és felkarolását, a civilség 
erejének fokozását, népszerűsíté-
sét városunkban. Ennek jegyében 
koordinálja az önkormányzat által 
rendelkezésre bocsájtott és fenn-
tartott Civil Ház használatát és gon-
doskodik a zavartalan működéséről.  
2020-ban 32 szervezet ill. csoport 
végezte itt napi, heti, havi vagy évi 
rendszerességgel tevékenységét. 
Sajnos a házat a tavaszi karantén 
alatt és a közelmúltban újra be kel-
lett zárni, jelenleg teljes létszámkor-
látozással és a szabályok betartá-
sával csak a szervezetek képviselői 
végezhetik el a legszükségesebb 
teendőiket. A korlátozások ellenére 
azonban idén is nagyszámú, no-
vember végéig közel 5800 látogató-
ja volt a Civil Háznak! 

Kecskés Judit civil referens
(A beszámoló teljes terjedelmé-
ben olvasható a szolgalat.com-

on és facebook-oldalunkon.)

BESZÁMOLó A GÖDÖLLőI CIVIL KEREKASZTAL EGyESÜLET MUNKÁJÁRóL

ÉLELMISZERMENTÉS A MEGúJULT NEMZEDÉKÉRT ALAPÍTVÁNNyAL
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A Bibliát sokféle megközelítésből 
olvashatjuk. Bár legtöbben hitük mi-
att lapozzák fel, sok érdekességet 
nyújthat azoknak is, akik az írást 
más szempontok alapján szeretnék 
vizsgálni. Fráter Erzsébet is ezt te-
szi, aki ez alkalommal a biblia ételei-
vel, az egyes korok táplálkozási szo-
kásaival ismerteti meg az olvasót, 
igaz, számára a hit iránytű.
Mindenekelőtt le kell szögezni, ez 
nem egy szakácskönyv, bár nem 
nélkülözi a recepteket. Bár a téma 
az étkezés, a szerző a receptek he-
lyett bepillantást enged a Szentírás 
helyszíneinek mezőgazdaságába, 

étkezési kultúrájába, átfogó képet 
adva az ételek szimbolikájáról is. 
Mi a tejjel és mézzel folyó föld? Mi 
volt a bibliai időkben a legnépsze-
rűbb étel? Miért törik a kenyeret, 
miért nem vágják? Milyen böjti éte-
leket ettek? Melyek voltak a bibliai 
szuperételek? Miért kellett a vizet 
borozni, hogyan tud a só megízet-
lenülni, és miért evett Dániel csak 
zöldségeket? Nos, aki mindezekre 
kíváncsi, az örömét leli majd e köny-
vet lapozgatva. A szimbolikus va-
csorák, a manna, a szent és áldozati 
ételek pedig mind arra mutatnak, 

hogy táplálék nem csak a testnek 
jár. Ez a könyv egyszerre utazás a 
gyönyörű tájakon, a kultúrák között a 
hit világában és a gasztronómiában. 
Az érdeklődők olyan Izgalmas olvas-
mányt kapnak a kezükbe, ami nem 
csak látókörünket tágíthatja, hanem 
ahhoz is segítséget nyújthat, hogyan 
tegyünk változatosabbá étkezésün-
ket sokszor olyan élelmiszerekkel, 
amik nem is oly rég még a minden-
napok részei voltak, mára azonban 
háttérbe szorultak, vagy a feledés 
homályába vesztek. 
        (Fráter Erzsébet: A Biblia ételei) 

utolsó útjára kísérték Nádudvari 
Annát. A gödöllői író, újságíró, aki 
több mint egy évtizeden át volt 
lapunk munkatársa, november 
18-án, életének 74. évében hunyt 
el. A Dózsa György úti temető-
ben római katolikus szertartás 
szerint, a járványügyi szabályok 
betartásával vettek tőle búcsút 
családja, barátai és tisztelői.

Nem illik össze a kép, hogy Anna el-
ment és itthagyta a földi életet.
Nádudvari Anna egy életigenlő, min-
dig mosolygó, pozitív ember volt, aki 
soha nem a rossz dolgokat nézte, 
soha nem panaszkodott, még be-
tegsége kapcsán sem. Tudtuk, hogy 
nagybeteg, tudtuk fájdalmai vannak, 
és ha találkoztunk vele az utcán és 
megkérdeztük tőle, hogy van, ő csil-
logó szemével szélesen mosolygott 
ránk és annyit mondott, most jól kö-
szönöm. Majd hozzátette: Nagyon 
örülök, hogy látlak. Igen ilyen volt ő.
A Gödöllői Szolgálatnál pár éven át 
voltam a főnöke, de barátságunk 
azután is megmaradt, hogy elment 
nyugdíjba. Szerettem vele dolgozni, 
mert mindig mindent máshogyan 
látott, mint az emberek többsége. 
Mindig mindenre rácsodálkozott, 
mint egy kisgyerek. Az ő szemén 
át másmilyen volt ez a világ. Anna 
nem akarta észrevenni a rosszat. 
Vagy pontosabban: nem akart tudo-
mást venni a rosszról. Sokszor úgy 
gondoltuk, ő nem ezen a Földön jár, 
vagy legalábbis nem két lábbal jár 
rajta.
Egész életében a jót kereste. Köny-
veiben, írásaiban, tanításában. 
Istenben való hite nem abban nyil-
vánult meg, hogy a templomban 

imádkozott, majd 
onnan kijőve telje-
sen ellentétesen 
cselekedett az Is-
ten igéjével. Nála 
a hit a szeretetről, 
az elfogadásról 
és a segítségről 
szólt. Számára 
nem létezett go-
nosz ember, csak 
olyan, aki elté-
vedt, akinek félre-
siklott az élete, és 
hitt abban, hogy segítséggel ismét 
helyes irányba tudja majd fordítani.
ő nem félt bemenni a börtönbe 
segíteni az ott lévő raboknak, nem 
félt elmenni a cigánytelepre írást és 
olvasást tanítani, nem félt a bete-
gektől, akik már a halálukat várták, 
és kezüket megfogva imádkozott 
velük. De nem félt a menekültektől 
sem, nem undorodott tőlük, inkább 
magyar nyelvre tanította őket. ő 
mindenkinek kezet nyújtott. Hányan 
tennénk meg mindezt? Hányan vál-
lalnánk fel azt a sok jót, amit Anna 
tett, nem pénzért, hanem önzetlen 

szeretetből, hittel. ő 
mindig azok mellé állt, 
akiknek a legnagyobb 
szükségük volt a se-
gítségre.
A hit mellett a másik 
fontos dolog magyar 
anyanyelvünk volt 
számára. Ezért lett 
író, majd tanító. Maga 
Örkény javasolta neki, 
hogy írjon, mert tehet-
sége van hozzá. Nem 
csak az újságíráshoz, 
hanem irodalmi mű-
vek írásához is. Talán, 

ha egy kicsit 
erőszako -
sabb, aka-
r a t o s a b b 
többre vihet-
te volna, de 
ő nem akart 
to lakodni . 
Nem akart 
m á s o k a t 
háttérbe tol-
ni, eltaposni, 
így inkább 
csendben 
tette a dol-
gát.
1 9 6 8 - b a n 

jelent meg első elbeszélése az új 
írásban. 1976-tól lett szabadfoglal-
kozású író. Összesen 15 könyve 
jelent meg. Amikor már nem írt to-
vább, mert nem tudta a könyveit 
kiadni, váltott és magyar nyelv és 
irodalmat tanított. Elsősorban anal-
fabéta felnőtteknek. Soha nem sie-
tett, kivárt. Így neki az egy óra taní-
tás akár három-négy órát is tartott. 
Nem sürgette diákjait, nem kiabált 
velük, hanem szépen lassan tanítot-
ta őket a betűk csodájára. A betűk-
ből lassan szavak, majd a szavakból 
mondatok lettek. És az analfabéta – 

elsősorban roma – felnőttek, olvasni 
és írni tudó emberekké váltak.
Egy nagy szenvedélye volt az uta-
zás. Ha tehette utazott, elsősorban 
külföldre, s amikor anyagi körülmé-
nyei ezt nem engedték, akkor itthon. 
De ekkor sem panaszkodott, hanem 
élvezte azt, hogy legalább felfedez-
heti hazánkat. Kedvenc helye Szig-
liget volt, ide rendszeresen vissza-
tért. Az utazások mindig feltöltötték, 
ekkor ragyogott legjobban a szeme, 
és ilyenkor mosolygott igazán. Az 
utazás, egy másik világ ismerete 
vonzotta őt, ezekből az utazásokból 
is merített történeteket könyveihez. 
Párizsi útja után szerette volna meg-
írni Szent Johanna történetét, de ez 
a könyv már nem készült el. Az a 
történet már ott marad vele örökre.
Most legnagyobb utazására indult 
el. De innen nem fog tudni képeket 
küldeni nekünk, nem tudjuk meg-
kérdezni tőle milyen volt az útja, 
miket tapasztalat. De reméljük en-
nek az útnak a végén ott várja majd 
szeretett édesanyja, akit soha nem 
hagyott magára.
Most is mesél majd neki, mint azt 
mindig is tette. Mesél majd zené-
ről, irodalomról, költészetről, hitről, 
tanításról. Elmeséli utazásait, ami-
ket azóta tett, csupa szépet és jót, 
mintha ez a Föld egy idillikus para-
dicsom lenne.Talán az is, csak mi 
nem vesszük észre.
Drága Anna!
Csendben szerényen mentél el. 
Olyan csendben és szerényen, 
ahogy mindig is éltél. Nem panasz-
kodva, nehogy azt gondoljuk ma-
gadra akarod fordítani a figyelmet.
Köszönöm, hogy ismerhettelek és 
köszönöm a barátságodat, de első-
sorban köszönöm azt a sok jót, amit 
tettél velünk, mindannyiunkkal.
Isten veled!

L. Péterfi Csaba

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA

A hit eledelei

A Bagoly könyvesbolt tájékoztatja a kedves vásárlókat és 
érdeklődőket, hogy vállalják könyvek házhozszállítását!  Aki 
a kialakult járványügyi helyzetben biztonságosabbnak érzi, 
vagy akinek segítséget jelent, annak ezzel is segítenek. A 
szállítás ingyenes Gödöllő egész területén. Tel: (28)-422-196

VÉGSő BúCSú NÁDUDVARI ANNÁTóL
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Gyűrődések a levendulá-
ban 

A koronavírus-járvány miatt szünetel a legtöbb olyan megmérettetés, ami a 
diákok számára lehetőséget ad arra, hogy bemutassák tudásukat. Ám van-
nak, akik élnek az online tér adta lehetőségekkel, mint például az V. Regioná-
lis és Budapesti Gitárfesztivál szervezői. A versenyt ez alkalommal beküldött 
videók alapján rendezték meg, az eredményeket pedig online hirdette ki a 
zsűri. A megmérettetésen ez alkalommal is szép eredményeket értek el a 
Frédéric Chopin Zenei AMI növendékei. 
A II. korcsoportban Huri Heléna Ditta Ezüst fokozatot, a IV. korcsoportban 
Mánya Balázs Ezüst fokozatot, Kristóf Panna pedig Arany Fokozatot kapott. 
Kristóf Panna eredményének köszönhetően játszhatott a győztesek gála-
koncertjén a Magyar Rádió Márványtermében, a műsort a Bartók Rádió tűz-
te műsorára. Huri Heléna Ditta és Kristóf Panna felkészítő tanára Kósáné 
Szabó Beáta, Mánya Balázsé Braun Julianna volt. 

A Gömb Alkotócsoport és barátai nem először állít ki a 
Levendula Galériában. A csoport munkáit mindig nagy 
érdeklődés kísérte, valószínűleg nem lesz ez másként 
most sem, miután december 12-én 17 órakor megnyílik 
a „Várakozás” című tárlat, amelyen tizennyolc művész 
alkotásait láthatja majd a közönség.  
A járványügyi helyzetre való tekintettel a megnyitóra on-
line, a Levendula Galéria Facebook-oldalán kerül sor. A 
zenéről a Vörös Attila Jazzcraft gondoskodik, a kiállítást 
dr. Halász Levente geográfus, egyetemi oktató nyitja 
meg. 

A Gödöllői Királyi Kastély Ba-
rátainak Egyesülete, a Gödöl-
lői Királyi Kastély és a Gödöllői 
Városi Könyvtár és Információs 
Központ Erzsébet királyné em-
lékére 26. alkalommal „Erzsé-
bet királyné, csapó 26” címmel 
vers- és prózamondó versenyt 
hirdetett Gödöllő és környéke 
fiataljainak.
Mivel idén a vírushelyzetre való 
tekintettel személyesen nem ta-
lálkozhattunk a résztvevőkkel, 
az eseményt a virtuális térben 
rendeztük meg.
A jelentkezőknek videót kellett 
készíteniük, amelyben kedvenc 
versüket, prózarészletüket vagy 
megzenésített versüket adták 
elő. Az elkészült kisfilmeket a 
nevezőknek fel kellett tölteniük 
egy videó- vagy fájlmegosztó 
oldalra.
A versenyre két kategóriában le-
hetett nevezni:
I. Vers és próza kategória (10-
20 éves korig)
II. Megzenésített vers kategória 
(10–30 éves korig)
A nevezési határidőig, 2020. 

november 19-ig 61 produkció 
érkezett vers és próza, illetve 
6előadás megzenésített vers 
kategóriában, a szervezők leg-
nagyobb örömére.
A nagy számú jelentkezés miatt 
a vers és próza kategóriát két 
korcsoportra bontottuk.
A zsűri tagjai Fülöp Attiláné, a 
Gödöllői Városi Könyvtár és In-
formációs Központ nyugalma-
zott igazgatója, Buka Enikő, a 
Frédéric Chopin Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola igazgatója, Dr. 
Papházi János, A Gödöllői Kirá-
lyi Kastély Múzeumi csoportjá-
nak vezetője és Demeter Sza-
bolcs, a 2019. évi verseny III. 
kategóriájának győztese nehéz 
helyzetben voltak, hiszen majd 
kétszer annyi produkcióból kel-

lett kiválasztaniuk a díjazottakat, 
mint tavaly. Döntésük alapján a 
következő eredmény született:
Vers és próza kategória:
1. korcsoport: I. helyezett 
Daróczi Petra, Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola
II. helyezett Sződi Zsuzsanna, 
Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola
III. helyezett Bognár Enikő Irma, 
Petőfi Sándor Általános Iskola
2. korcsoport: I. helyezett 
Valachi Bence, Velliciamo Mű-
vészeti Stúdió
II. helyezett Valachi Levente, 
Velliciamo Művészeti Stúdió
III. helyezett Samu Barbara, 
Török Ignác Gimnázium
Megzenésített vers kategória:
I. helyezett Halmai Vanda, 

Damjanich János Általános Iskola
II. helyezett C s e n d e r e s 
együttes, Frédéric Chopin Zenei 
AMI
III. helyezett Kovács Dominik 
Péter, Velliciamo Művészeti Stú-
dió
Különdíjak:
A zsűri 10 további produkciót kü-
löndíjjal jutalmazott:
Valachi Máté, Velliciamo Művé-
szeti Stúdió
Gazsó Levente, Premontrei Is-
kolaközpont 
Csepi Eszter, Gödöllői Reformá-
tus Líceum 
Kuris Piroska Sára, Aszódi Evan-
gélikus Petőfi Gimnázium 
Oláh Noémi  
Szántó Sára, Damjanich János 
Általános Iskola
Wisznovszky Ildikó, Premontrei 
Iskolaközpont
Fehér Erika 
Varga Donát, Premontrei Iskola-
központ
Molnár Szabolcs, Gödöllői Refor-
mátus Líceum 
A nyertesek és a különdíjasok 
videói megtekinthetők a  könyv-
tár és a kastély Facebook-olda-
lán, valamint a könyvtár honlap-
ján (www.gvkik.hu).

zeneiskola sikerek

„erzsébet királyné, CsAPó 26”

ADVENT 
A GÖMBBEL
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A kulturális intézmények zárva 
tartása idején sem maradnak 
szellemi táplálék nélkül váro-
sunk lakói, igaz, most az online 
térben találják meg a kulturá-
lis érdekességeket. A Gödöllő 
Nettv a következő hetekben is 
számtalan érdekességgel, új és 
visszatérő műsorokkal várja az 
érdeklődőket a Facebookon.
Újdonság a szerdánként jelent-
kező Zavarhatok? című műsor, 
amiben L. Péterfi Csaba Gödöl-
lő közismert személyiségeivel 
beszélget, akikről azt gondol-
juk, jól ismerjük őket. Ám eb-
ben a „négyszemközti” beszél-

getésben egy 
kicsit jobban 
m e g n y í l n a k , 
ősz in tébben, 
m é l y e b b e n 
vallanak ön-
magukról. A 
következő he-
tekben Hercze-
nik Anna ope-
raénekes, Kéri 
Veronika spor-
toló, Moussa 
Ahmed táncművész, Varga Lilla 
óvodavezető, énekes és Kruták 
Zsófia, a Karácsonyház megál-
modója és vezetője lesz a mű-

sor vendége.
Érdemes figyelni a Császár?-
morzsa! epizódjait is. A gaszt-
ronómiai műsorból a gödöllői 

éttermek segítségével 
a karácsonyi menühöz 
kaphatnak tippeket a né-
zők. 
Mindezek mellett a Vi-
dám Percek a nőnapi 
műsorok zenés feledhe-
tetlen pillanatait eleveníti 
fel, de várja a nézőket a 
Tv-torna is és a Napi 20 
perc olvasás a könyvtár 
munkatársainak köny-
vajánlója. 

A műsorokat a Godollonettv Fa-
cebook-oldalán (facebook.com/
Godollonettv) követhetik nyo-
mon.

Könyvet elvitelre, könyvet 
házhoz!

Közeledik a téli szünet, amikor 
több idő jut egy kis olvasásra, 
közös filmnézésre. Bár könyv-
tárunk személyesen továbbra 
sem látogatható, de lehetőség 
van könyvek, filmek, folyóiratok 
rendelésére, melyeket hétköz-
nap 10-18 óra között lehet át-
venni a belső udvarunkon, illet-
ve kérésre házhoz is szállítjuk a 
kért csomagokat.
Az alábbi lehetőségeink közül 
választhatnak:
Ezt kérem!
Küldjön egy e-mailt az eztke-
rem@gvkik.hu címre a köl-

csönözni kívánt listával, és mi a 
következő munkanapra össze-
készítjük Önnek.
Könyvet házhoz
Könyvet házhoz szolgáltatá-
sunkat azoknak ajánljuk, akik 
akadályoztatva vannak ab-
ban, hogy betérjenek hozzánk. 
Könyvet, CD-t, DVD-t, hangos-
könyvet vagy magazint készí-
tünk össze Önnek, és házhoz 
is szállítjuk. Igényléseiket a 28-
515-535 telefonszámon, vagy 
a konyvtar@gvkik.hu e-mail 
címen adhatják le.
online beiratkozás
Ha szeretne könyvet rendelni, 
de még nem tagja a könyvtá-
runknak, honlapunkon keresz-

tül is be tud iratkozni. www.
gvkik.hu.
Hosszabbítás 
Minden kölcsönzésben lévő do-
kumentum kölcsönzési idejét 

meghosszabbítottuk, kése-
delmi díjat erre az időszakra 
(míg zárva tart a könyvtár), 
nem számolunk fel. 
online tartalmak
Könyvtárosaink minden nap 
kézműves videókat, köny-
vajánlókat, érdekes cikkeket 
osztanak meg a könyvtár 
Facebook oldalán. Adventi 
naptárunkat is érdemes min-
den nap kinyitni, városunk 
polgárai mondanak mesét 
Önöknek. Folyamatosan vá-

sároljuk az új könyveket is, új-
donságaink elérhetők az online 
katalógusunkban, a moly.hu-n 
és a Facebook-oldalunkon is. 
Várjuk Önöket továbbra is!

úJ MűSOROKKAL „ZAVAR” A GÖDÖLLőNETTV 

BEKÜlDéSI HATÁrIDő: 

2020. DECEMBEr 31.
A Bagoly könyvesbolt 1000 ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Hapákné Rózsavölgyi Alíz, Pálya Edit
A Dűlő Borkereskedés 1000 ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Viszlai Lívia, Bodnár Kornél   
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 ft-os utalványát nyerte: 
Kristóf Simon
Gödöllői ajándékcsomagot nyert: 
Bátori Gizella, Dr. Horváth Bánk  
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: 
Pongrácz Márta, Jenővári Éva 

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

könyvmolyok figyelmébe
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Talán már mindenki tudja, hogy a 
méhek mennyire fontosak az öko-
szisztéma egyensúlyának fenntar-
tásában. 
A virágos növények túlnyomó ré-
sze az ő beporzó munkájuknak 
köszönhetően terem. Ha ők nem 
lennének, nem lenne például: bab, 
burgonya, hagyma, karfiol, ká-
poszta, padlizsán, paprika, retek, 
sárgarépa, tök, uborka, alma, áfo-
nya, barack, cseresznye, dinnye, 
gesztenye, körte, kakaóbab, kávé, 
narancs, szilva, citrom, mandula, 
mustár, szezámmag, gyapot, nap-
raforgó, repce, takarmánylucerna 
sem. Ha ők kihalnak, nekünk sem 
lesz jövőnk. A megmentésük ret-
tentően fontos!
Ha nekik segítünk, magunknak is 
segítünk, erre próbálja felhívni fi-
gyelmet a BeeFUND.
Bájos képekkel hozzák hozzánk 
közelebb ezeket a hasznos rova-
rokat.

A VALAHA VoLT LeGArAnyoSAbb KAMPány A MéHeK VédeLMében

mi történik A mAdArAinkkAl télen?
Azt a legtöbben tudják, hogy 
a madarak tavasszal fészket 
raknak és költenek. De még-
is sokakban megfogalmazódik 
a kérdés, hogy télen vajon mit 
csinálnak? Mi történik velük?
Összegyűjtöttünk néhány kér-
dést vonuló és állandó madara-
inkról.
-Mi a vándorlás oka?
A toll nagyon jó hőszigetelő, 
költöző madaraink nem azért 
kelnek útra, mert fáznának. 
A kedvezőtlen téli környezeti 
adottságok, elsősorban a táp-
lálékhiány alakította ki ezt a vi-
selkedést. Azok a madárfajok, 
amelyek kizárólag rovarokkal 
táplálkoznak, nem maradhat-
nak meg az európai télben. Ilye-
nek például a fecskék.
-Biztonságos a hosszú út?
Egyáltalán nem! A hosszú út 

sok energiát emészt fel. Az 
időjárás nagyban befolyásolja 
a vándorlás sikerességét, rá-
adásul minden területnek meg-
vannak a ragadozói, melyek 
előszeretettel tizedelik meg a 
vándorlókat. Nem beszélve az 
emberek állította akadályokról: 
az orvvadászatról, befogásról 

és mérgezésről.
-Hová mennek, és mi történik a 
telelőhelyen?
Vannak, akik rövidtávot tesznek 
meg (ilyen például a vörösbegy) 
és csak a Mediterráneumig vo-
nulnak, míg mások (mint a kék 
vércse) egészen Dél-Afrikáig is 
elrepülnek. A telelőhelyen pedig 

elkezdenek készülni a visszaút-
ra, nem állnak párba és nem is 
költenek.
-Mit csinálnak a nálunk telelő 
madarak?
Északabbról is érkeznek hoz-
zánk vendégek. Sokak szá-
mára csupán pihenőállomás 
vagyunk, de vannak, akik te-
lelőhelyül választják hazánkat 
(kárókatona és bütykös haty-
tyú). Az állandó madaraink (a 
csuszka és a harkályok) pedig 
a fészkelőterületük környékén 
igyekeznek átvészelni a telet. 
Az itt maradó rovarevők áttér-
nek magevésre és etetőinket 
látogatják.
-Mivel segíthetjük őket télen?
Etetéssel, itatással és menedék 
biztosításával gondoskodha-
tunk róluk.
(mme.hu)

Az állatvédők tapasztalata az, hogy 
az ünnepekre kapott élő ajándékok 
az ünnepek után gyakran unott te-
herré válnak. 
Szinte minden házi kedvencként tar-
tott állat (kutya, macska, rágcsáló, 
hüllő, madár és díszhal) megvásá-
rolható állatkereskedésekben. So-
kan az ajándékba kapott állat tartási 
körülményeit nem ismerik, gyakran 
nem tudják az újdonsült állattartók, 

hogy az állattartáshoz milyen alap-
vető dolgok kellenek. 
Az ünnepek előtt…
Az ünnepek előtt megvásárolt ked-
vencek az ajándékozáskor örömteli 
pillanatokat okozhatnak. A tapaszta-
lat az, hogy az ünnep utáni szürke 
hétköznapokban a növekvő, táplá-
lást és időráfordítást igénylő állat a 
munka, tanulás mellett sokak szá-
mára csak nyűg lesz. Gyakori, hogy 

az ajándékba kapott állatok a rossz 
körülmények miatt elpusztulnak. 
Sokan a gyorsan megunt állatoktól 
ilyen – olyan módon próbálnak sza-
badulni.
Az ünnepek után…
Nem ritka, hogy az ajándékba ka-
pott, de megunt díszhalakat (még 
élve) egyszerűen a wc-be engedik. 
Az apró rágcsálókat, teknősöket, 
vadászgörényt, pókot (és megannyi 

más ajándékba kapható állatot) leg-
többször ingyenesen vissza lehet 
juttatni valamelyik állatkereskedés-
be. A kutyák – macskák szaporítói 
ritkábban veszik vissza az állatot, 
hiszen a kölyöknél nagyobb példá-
nyok szinte eladhatatlanok. Sok ál-
lat az utcára kerül, vagy menhelye-
ken kaphat ideiglenes befogadást. 
Legtöbb kóborrá lett állat azonban 
az utcán pusztul el.

Ne ajáNdékozzuNk élő állatot karácsoNyra!
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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!

Több ezer évre visszanyúló 
tudomány, mely az ottho-
nunkban és a kertünkben 
is a harmonikus, megfelelő 
energiaáramlást figyelem-
be véve használja és ala-
kítja a teret. Ennek a tudo-
mánynak a szemével nézni 
a kertészkedést, a kertek 
építését, teljesen más, 
igen nehéz feladat. Hatal-
mas háttértudás szüksé-
ges hozzá, ám néhány ér-
dekességet ezen a héten 
kiragadunk, hátha a tavasz 
közeledtével, többen így 
vágnak majd bele kertjük 
fel- vagy átépítésébe. 

Remek példa és az épí-
tő szemével az egyensúly 
fenntartásához logikus is, 
hogy a lélektelen tárgyakat, 
mint például, sziklákat, köve-
ket, élőlények, állatok, madarak 
szomszédságéba vagy víz mel-
lé tegyük. Legyenek dombos és 
lapos részek is a kertben, a sta-

bil, nagyobb sziklákat, melyek 
nagyobb álló súlyt képeznek, 
víz mellé helyezzük el, mely pe-
dig mozgásban van. A nagyon 
napos sarkokat, árnyékos terü-
letekkel ellensúlyozzuk. A nagy, 

hatalmas és zárt zöld lombo-
zatot pedig színes virágokkal 
hozzuk egyensúlyba. Ez a fajta 
kertépítés inkább a lágy vona-
lakat, mint a szögletes formákat 
részesíti előnyben és erősen 

ügyel arra, hogy egy adott 
szín ne uralja el a kertün-
ket. Érdekes, de mindig 
kedvező, ha a ház kö-
rül, akár dézsában, vagy 
ágyásban piros bogyós 
növényeket ültetünk. Erre 
a közönséges paradicsom 
is tökéletesen alkalmas, 
mindenképpen szeren-
csét hoz a ház lakóira. 
Ez a művészet a főbejá-
rat előtti, nyílt tereket ra-
gyogó előtérnek nevezi 
és kiemelt jelentőséget 
kap, így a gondosan kar-
bantartott gyepben nyíló 
nárciszokat a földben lévő 
arany jelképének tekinti, 

mely vonzza a kedvező 
hatásokat. 
Ezekben a kertekben a víz 
is kiemelkedő szerephez 
jut. A kínaiak a titkos feng 
shui formulák segítségé-
vel még azt is kiszámol-
ták, hogy a víznek mely 
irányba kell folynia a sze-
rencse hozásához. Véle-
ményem szerint bármerre 
is folyik vagy bármilyen 
vízfelületet is alakítunk 
ki a kertben, akár egész 
aprót is, mindig kedvező 
hatással lesz ránk. A tu-
domány szerint a legjobb 
helye minden kertben az 
észak vagy délkeleti ré-
szen fejti ki a legjótéko-
nyabb hatását. 
És ha már víz...

A kert megfelelő részén elhe-
lyezett teknősszobor kedvező 
hatással lesz életünkre. Min-
denképpen elsődleges jelképek 
közé tartozik, hosszú életet és 
állhatatosságot közöl.
A fuksziák is kedvezőek lehet-
nek, a lampionokhoz hasonlítják 
őket és bár lecsüngő virágaik 
vannak, nem a szomorúsággal 
azonosítják őket.
Egy biztos, akármilyen bonyo-
lult rendszer is ez, a hétközna-
pi kertépítés művészete szinte 
megegyezik vele. Törekedjünk 
az egyensúlyra, harmóniára, a 
kertünk iránti szeretetre. Ahogy 
emberi kapcsolatainkban is.
Ezekkel a gondolatokkal kí-
vánok Önöknek boldog kará-
csonyt és rengeteg szép új ker-
tet 2021-ben!  

Bujtás Anikó 
www.bujtaskert.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

Feng shui?
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A létesítmény el-
nevezésről nemrég 
született döntés. A 
területen műfüves 
– és élőfüves pálya, 
teniszpálya, sátortá-
roló, 300 fős lelátó, 
valamint szociális 
helyiségek találha-
tók, most épül a 330 
m2-es öltöző.

Végiggondolva a Gö-
döllő hírnevét öregbítő, 
méltán híres sportsze-
mélyeket – városunk 
idén elhunyt díszpol-
gárára esett a válasz-
tás.
Szűcs Lajos az újpes-
ti Dózsa ifi csapatá-
ban kezdte pályafutását, majd 
Dorogon lett első osztályú já-
tékos. 1966 és 1969 között a 
Ferencváros labdarúgója volt. 
Itt kétszeres magyar bajnok és 
VVK (UEFA-kupa) döntős volt 
csapatával. 1971-ben a Hon-
védhoz igazolt, ahol hat idényt 
töltött el. 1977-ben 34 évesen 
a másodosztályú Bp. Vasas Iz-
zóhoz szerződött. 1980- ban itt 
fejezte be az aktív sportot, de 
még 1982-ben egy rövid időt a 
hévízi csapatban is szerepelt. 
Az első osztályban összesen 
377 bajnoki mérkőzésen 30 

gólt szerzett. A magyar válo-
gatottban 1967 és 1973 között 
37 alkalommal szerepelt. Az 
1968-as mexikói olimpia baj-
noka, 1972-ben a müncheni 
olimpián ezüstérmes. Az olim-
piai válogatottban 11 alkalom-
mal szerepelt és 4 gólt rúgott. 
1972-es Európa-bajnokságon 
a magyar csapat tagjaként a 
4. helyen végzett. 1968-ban 
az Aranylabda-szavazáson 17. 
helyezett lett. Szintén ebben az 
esztendőben, majd 1971-ben 
„Az év labdarúgója” volt. 1981- 
ben szerzett edzői oklevelet a 
Testnevelési Főiskolán. 1980 

és 1995 között az 
FTC utánpótlás, 
tartalék és ifjúsági 
edzője volt.
Szűcs Lajos 1971-
ben építette fel ott-
honát feleségével, 
Pécsi Ildikó Kos-
suth- és Jászai-dí-
jas színművésszel 
Gödöllő máriabe-
snyői városrészé-
ben. Gödöllő város 
ö n k o r m á n y z a t a 
2013-ban Gödöllő 
Város Díszpolgára 
címmel tüntette ki.

Az előzetes várakozások alapján 
egy könnyed hazai sikerre számí-
tott mindenki, amikor is az elmúlt 
hétvégén a Gödöllői KC együtte-

se fogadta a tabella hátsó felében 
tanyázó Pénzügyőr csapatát.
Ehhez képest az első játékrész-
ben végig fej-fej mellett haladtak 

a csapatok. Az egygólos féli-
dei vezetést követően Bartos 
Gábor játékosai megrázták 
magukat, és nem hagytak 
esélyt ellenfelüknek a továb-
biakban. A felerősödő véde-
kezésnek, illetve elsősorban 
Varju Péter 11 és Márkus Béla 
7 góljának köszönhetően már 
10 góllal is vezettek a gödöllői-
ek, végül magabiztos 8 gólos 
győzelmet arattak. 
NBII. Északi-csoport, 10. já-
téknap: Gödöllői KC – Pénzü-
győr SE 35-27 (16-15)
Bartos Gábor legénysége 9 
lejátszott mérkőzés alapján 

16 ponttal (8 győzelem és 1 ve-
reség), a tabella 2. helyén áll, és 
követi az éllovas Salgótarján csa-
patát.

Utánpótlás eredmények:
Ifjúsági (III. osztály, B-csoport): 
Gödöllői KC – Pénzügyőr SE 39-
24 (20-9)
A legeredményesebb Farkas Do-
monkos és Kassai Levente volt 
7-7 góllal. Ezek után a Gödöllői 
KC ifi gárdája már őszi bajnoknak 
mondhatja magát. Minden mecs-
csét megnyerve, 22 ponttal vezeti 
a pontvadászatot.
Serdülő (I. osztály, Keleti-cso-
port): HE-DO B.Braun Gyöngyös 
– Gödöllői KC 24-17 (12-8)
A Mácsár Gyula gardírozta serdü-
lő fiúk a tabella 10. helyét (3 győ-
zelemmel és 6 vereséggel) foglal-
ják el a 14 csapatos, elsőosztályú 
bajnokságban. 
(Fotó: Bartos Dóra, GKC)

-HB-

szűcs lajos NeVét VIselI ezeNtúl 
a táNcsIcs MIHály utcaI sportceNtruM

kézIlabda: FolytatÓdott a GyőzelMI szérIa
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Két nap, két dobogós helyezés. 
Gémesi Csanád vezetésével két 
érmet gyűjtöttek be a gödöllői 
kardozók a Magyar Kupa máso-
dik állomásán.
December 5-én, Budapesten a 
Gerevich Aladár Nemzeti Sport-
csarnokban rendezték a felnőtt 
férfi kardozók Magyar Kupa so-
rozatának második egyéni ver-
senyét. Az eseményen Decsi 
Tamás kivételével valamennyi 
“nagyágyú” - azaz a világbajnoki 
ezüstérmes válogatott csapat-
tag – elindult. Városunk színeit 5 
versenyző képviselte a megmé-

rettetésen. A 46 fős mezőnyben 
ezúttal is Gémesi Csanád jutott a 
legmesszebb. A csoportkörből 5 
megnyert és 1 elvesztett asszóval 
lépett tovább. Majd további két ér-

tékes győzelemmel már a legjobb 
8 között találta magát. Ott Rabb 
Krisztiánt felül múlva (15-12) 
Szilágyi Áronnal (Vasas) vívott. 
Gémesi az elődöntőben a szám 

k é t s z e r e s 
olimpiai baj-
nokát is le 
tudta győzni 
egy rendkí-
vül szoros 
1 5 - 1 3 - a s 
asszóban. 
Azonban a 
f i n á l é b a n 
a korábbi 
egyéni vi-
lágbajnok, 
S z a t m á r i 

András (MTK) kifogott a gödöllői 
sportolón. A végső 15-7-es vere-
ség következtében Navarrete Jó-
zsef tanítványa újból ezüstérmet 
szerzett, a Magyar Kupa első ál-

lomásához hasonlóan.
Gémesi Csanád mellett Géme-
si Bence is szépen helyt állt. 
100%-os mérleggel, 6 győze-
lemmel zárta a csoportmecs-
cseket, azután viszont Pénzes 
Zsolt megálljt parancsolt neki a 
legjobb 32 között, így a 17. he-
lyen zárta a versenyt a fiatalabb 
Gémesi.
Másnap, december 6-án a férfi 
kard mezőny számára a csapat-
küzdelmek következtek. Mindez 
pedig egy újabb érmet eredmé-
nyezett a GEAC egyesületének. 
Ezúttal (az MK 1. állomásán 2. 
hely) a dobogó harmadik foká-

ra állhatott fel a gödöllői négyes. 
A Gémesi Csanád, Gémesi Ben-
ce, Kecskeméti Áron, Mészáros 
Áron összetételű kvartett első ki-
emeltként (a Vasas távollétében) 
vágott neki a versenynek. Emiatt 
a GEAC-nak csak a legjobb 4 
között, az elődöntőben kellett elő-
ször pástra lépnie. Ott sajnos az 
UTE-vel szemben, szoros küzde-
lemben 45-40-re alul maradtak a 
gödöllőiek. A bronzmérkőzésen 
azonban javítottak a fiúk. Géme-
siék magabiztos 45-28-as sikert 
aratva a TFSE gárdája felett, vé-
gül felállhattak a pódiumra. A via-
dalt az MTK csapata nyerte. 

(Fotó: hunfencing.hu)

November utolsó hétvégéjén ren-
dezték az országos bajnokságot 
a serdülőkorú sportlövők számá-
ra. A GEAC 4 versenyzővel kép-
viselte magát. Méghozzá, nem 
is akárhogyan! A 12 év alatti lég-
puskások 20 lövéses számának 
csapatviadala során aranyérmet 
szereztek a gödöllőiek. A Lévai 
Csongor, Holovecz Ákos és Tó-
vári Szabolcs alkotta trió bravúros 
módon elhódította az országos 
bajnoki címet a csapatverseny 
küzdelmei során.
Szucsák Mátyás és Harmati Zsu-
zsanna edzők tanítványai egyé-
niben is jól szerepeltek. Lévai 
Csongor volt közülük a legered-
ményesebb, aki csak kevesebb 
belső tízessel maradt le a do-
bogóról, végül 186 körös egyéni 
csúccsal a 4. helyen zárt. Eköz-

ben Holovecz Ákos 182 körös 
(szintén) egyéni rekorddal a 7., 
míg Tóvári Szabolcs a 12. pozí-
ciót érte el.
A 14 év alatti légpuskás fiúk me-
zőnyében (40 lövés) Lévai Cson-
gor egyéni csúcsot lőve (375 kör) 
a 10. helyen végzett. Klubtár-
sa, Dévényi Botond ugyancsak 
egyéni legjobbat ért el, amivel a 
22. lett.
Nincs megállás – Újabb sikerek 
a Postaversenyen
Az országos bajnoki cím után 
nem pihentek sokat a gödöllői 
sportlövők. A Fehér úti Nemzeti 
Lőtéren (Budapest) december 
5-én lebonyolították a Postaver-
seny országos döntőjét. A ver-
senysorozat az elején összesen 
95 fővel kezdődött meg, majd a 
selejtezők után mostanra már 

csak a legjobb 20 sportoló állha-
tott oda lőni a légpuska 20 lövé-
ses számának országos fináléjá-
ban.
A Gödöllői EAC 12 éves tehet-
sége, Lévai Csongor ezúttal is 
fantasztikusan teljesített a lőállás-
ban. 191 körig jutott, amivel bron-
zérmet szerzett.
A csapattársak közül Dévényi Bo-

tond a 7. (188 kör) és Holovecz 
Ákos a 11. helyen (186 kör) zárt. 
Dévényi Botond lövő teljesítmé-
nye kapcsán kiemelendő, hogy 
mindössze három körrel maradt 
el a dobogótól. Eközben pedig 
a 11 esztendős Holovecz Ákos 
valamennyi, vele egykorú riválisa 
előtt végzett a verseny végén. 

(Fotó: GEAC)

EgyénibEn és csapatban is érmEt szErzEtt a gEac

sPortlövészet: gödöllői országos bAjnoki Cím 
A serdülő Fiúk CsAPAtversenyében
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A Gödöllői Városi Piacon kiadók az 
alábbi üzlethelyiségek:

1. udvari üzletsoron található 20 
m2-es üzlethelyiség
2. Csarnokban lévő 2 db. 12 m2-es üzlethelyiség, a hozzá 
tartozó külső kínáló pulttal
3. Csarnokban lévő 1 db. 8 m2-es üzlethelyiség, a hozzá 
tartozó külső kínáló pulttal
érdeklődni lehet fekete Zoltán ügyvezető igazgatónál 
a 06-30/503-0777, 06-28/422-019-es telefonszámon vagy 
személyesen, előzetes egyeztetést követően a Piac Kft. 
irodájában (2100. Gödöllő, Szabadság u. 3.)
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INGATLAN
+ Eladó Gödöllőn a Szőlő ut-
cában 69 nm-es, 2,5 szobás, 
erkélyes, 4.emeleti, teljes körű-
en felújított, üres, azonnal köl-
tözhető, világos, panorámás, 
tehermentes lakás tárolóval. Jó 
helyen, jó lakókörnyezetben, jó 
infrastruktúrával. Iár: 34.6 M Ft. 
06-20-554-7982 
+ KERESEK, eladó belterületi 
építési telket (akár telekmeg-
osztással is) Gödöllőn 800m2-
ig. Tel: 06-70-282-4681 
+ Eladó Gödöllőn a Szent János 
utcában egy 4.em. 59nm-es, te-
hermentes, 2 szobás, teljesen 
felújított, konvektoros lakás. A 
nyílászárók ki vannak cserélve, 
a lakáshoz közös tároló tartozik. 
Az ár részét képezi az előszo-
ba, fürdőszoba berendezése, 

a konyhabútor, +gardróbszek-
rény. Márciusi költözéssel, iár: 
28,8 M Ft. Tel: 06-70-610-5707
+ Eladó Gödöllőn, Palotakerten 
egy 2 szobás, 3. emeleti, nagy 
erkélyes, felújított, (nyílászárók 
cserélve) panel öröklakás. 28,5 
M Ft. Ingatlanosok kíméljenek! 
Tel: 06-30-749-2720 
+ KERESEK, eladó belterületi 
építési telket (akár telekmeg-
osztással is) Gödöllőn 800m2-
ig. Tel: 06-70-282-4681 
+ Gödöllőn a Szent János ut-
cában 42 nm-es, földszinti tég-
laépítésű lakás eladó. Irányár: 
24,9 M Ft 06-30-149-0776
+ Gödöllőn, Nagyfenyvesben 
806 nm-es telken 80 nm-es 
tégla ház eladó. Ir.ár: 42 M Ft. 
Érd: 0620-468-7516, 0670-698-
4420 

+ Eladó Gödöllő boncsoki ré-
szén egy 2szintes, 2nappali+ 
3szobás, 2fürdőszobás, téglá-
ból épült lakóház 120nm össz-
területtel 1000nm-es telken. Az 
ingatlan zártkert megjelölésű, 
kerítve, villannyal ellátva. I.á.: 
26 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Patak tér-
nél egy 1szoba összkomfortos, 
teljesen felújított, 38nm-es, ma-
gasföldszinti öröklakás. A laká-
hoz tartozik egy saját pincerész. 
I.á.: 21,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhe-
gyi úton egy 2,5 szobás, össz-
komfortos, teljesen felújított la-
kóház nagy méretű garázzsal, 
2300nm-es telken. I.á.: 48 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 2erké-
lyes, 78nm-es, felújított, 3szo-
bás lifttel rendelkező házban 
egy öröklakás. I.á.: 41mFt 

0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Margita ut-
cában egy 780nm-es, zártkerti 
ingatlan telepített gyümölcsfák-
kal, szőlővel. I.á.: 6,5 mFt 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fenyves-
ben egy 600nm-es építési telek. 
I.á.: 14,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi 
dombon egy 160nm összterüle-
tű, 2szintes, nappali+ 3szobás, 
2fürdőszobás, kombi cirkóval 
fűtött családi ház 2db nagy mé-
retű terasszal, garázzsal. I.á.: 
59 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Blaháné 
úton kétszer 80nm-es, 3szoba 
összkomfortos, külön bejára-
tú, két utcára néző családi ház 
80nm-es szuterénnel. I.á.: 55 
mFt 0620-919-4870
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+ Eladó Gödöllő királytelepi 
részén egy nappali+ 3szobás, 
2fürdőszobás, pincével ren-
delkező családi ház 740nm-es 
telken. Fűtése vegyes tüzelésű 
kazán és fali cirkó. Nyílászárók 
cserélve lettek. A telken mellé-
képület található. I.á.: 51 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő belvárosában 
egy 80nm-es, lifttel rendelke-
ző, téglából épült, 20nm-es te-
rasszal+ loggiával rendelkező 
társasházi öröklakás. Az ingat-
lanhoz eladó még egy garázs. 
Garázzsal együtt az irányár 53 
mFt, garázs nélkül 49,5 mFt 
0620-919-4870

ALBÉRLET KIADó
+ Városközpontban 2 szobás 
bútorozatlan lakás kiadó. Tel: 
06-70-615-1528 
+ Palotakerti 64 nm-es erké-
lyes, teljesen gépesített, klímás, 
bútorozott, egyéni mérővel fel-
szerelt lakás hosszútávra ki-
adó nemdohányzó fiatal párnak 
vagy egyedülállónak. Érdeklőd-
ni: 06-20-342-4433
+ Teljesen elszeparált, egyedi 
fogyasztásmérőkkel, háztartási 
gépekkel felszerelt, bútorozott 
szoba, hozzátartozó nagy te-
rasszal, önmagára és környeze-

te számára igényes egy nemdo-
hányzó fő részére hosszútávra 
kiadó 70.000 + rezsiért, 1 havi 
kaucióval. Tel: 06-70-576-2479
+ Gödöllő belvárosában kiadó 
egy konvektoros, 58 nm-es, 3 
szoba, konyha, fürdő, előtér be-
osztású földszinti lakás részben 
bútorozva 135.000,-Ft/hó +kö-
zös ktsg, + 2 havi kaucióért. Tel: 
06-30-9617-621

ÜZLET, IRODA, CÉG
+ VÁLLALKOZó FODRÁSZOK-
NAK, KOZMETIKUSNAK HELy 
KIADó! Havi 50.000 Ft. SZOL-
GÁLTATóHÁZ Gödöllő, Szent 
János u. 7. Tel: 06-30-513-6490 
+ Üzlethelyiség kiadó Gödöllő 
központjában. Érdeklődni: +36 
30 588 5889 
+ MűKÖDő CÉGEM ELADó. 
Érd: 06-70-210-8542

ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BE-
TEGÁPOLóT keresünk Kere-
pesen nappali munkára (reggel 
8 órától este kb. 19 óráig) heti 
több alkalomra, hosszabb tá-
von. Érd: 06-30-577-9661
+ Munkaidő pótlékkal műanyag 
feldolgozó gödöllői kft. felvesz 
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, 
SZERSZÁMKÉSZÍTőT, KAR-

BANTARTóT és FRÖCCSÖN-
Tő GÉPBEÁLLÍTóT. Nyugdí-
jasokat is szívesen fogadunk. 
Érd: 06-20-9423-112, www.
plastexpress.hu 
+ Gödöllő és környéki munka-
helyre a Fest-Tamás Kft. felvesz 
szobafestő-mázoló szakmun-
kásokat azonnali kezdéssel. 
Magas bérezés, bejelentett 
munkahely. 2-3 fős brigádok 
jelentkezését is várom. 06-20-
435-9650
+ Katona mentalitású, önmagá-
ra és munkájára igényes vagyo-
nőrt keresek védelmi és recep-
ciósi munkakörbe. Érdeklődni 
telefonon: 06-20-389-5556 ( ké-
résére visszahívom )
+ NyUGDÍJAS, DE AKTÍV 
URAT KERESÜNK családi ház 
körüli, kerti munkákra, hétköz-
naponként 2-3 órára. Feltétel: 
kiváló fizikum és egészségi ál-
lapot, káros szenvedélyektől 
mentesség, leinformálható gö-
döllői vagy környéki lakos. óra-
díj: 1.200 Ft/ó, fizetés hó végén. 
Tel: +36-20-451-0702
+ MűSZERÉSZ végzettséggel, 
villanyszerelő vagy riasztósze-
relő mellé munkát keresek. El-
érhetőség: 06-20-8040-306
+ Irodai kollégát keresünk, 
ügyfelek fogadására, gépek, 

berendezések bemutatására, 
számlázásra, árukiadásra, iro-
dai adminisztratív munkák ellá-
tására, hirdetések kezelésére, 
angol nyelvtudással. Jelent-
kezni email-ben: alfawintrade@
gmail.com
+ Autószerelőt, teherautó-sze-
relőt, mezőgazdasági gépsze-
relőt keresünk, ipari munka-
gépek, targoncák javítására, 
gödöllői telephelyünkre. Jó csa-
pat, jó fizetés, 8-16-ig tartó 
munkaidő. Tel: 06-20-233-0174 
alfawintrade@gmail.com
+ GyERMEKFELÜGyELETET 
VÁLLALOK! Rugalmas időbe-
osztással (akár este és hétvé-
gén is) Gödöllőn és megbeszé-
lés szerint környékén. Keress 
bizalommal, szívesen bemutat-
kozom bővebben: 06-70-244-
1131 
+ Vállalom Gödöllőn családi 
házak, lakások takarítását a 
mindennapokban, illetve festés 
és lakásfelújítás után is. 06-30-
675-6253
+ Vagyonőröket keresünk te-
lephely őrzésére! Alkoholfo-
gyasztás kizárva! Érdeklődni 
lehet fényképes önéletrajzzal: 
toncso77@gmail.com. Tel: 06-
20-555-1829
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SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSO-
LÁS 50 nyelven, anyanyelvi, 
diplomás, gyakorlott szak-
fordítókkal! Kedvezményes 
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gö-
döllő, 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, sövény-
vágás, bozótirtás, fűnyírás, 
fűkaszálás. Füvesítés, gyepfel-
újítás, vegyszeres gyomirtás. 
Rotációs kapálás. Gyepszel-
lőztetés. Metszés. Ágak, leve-
lek elszállítása. Ereszcsatorna 
tisztítás. Kerttakarítás. Kerítés-
festés. Gépi permetezés. Kerti 
tavak tisztítása. Talajfúrás. 06-
30-747-6090 
+ KÖNyVELÉS, cégalapítás, 
munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Irodák: Gödöllő, Szada. 

Tel: 30/592-1856, 30/508-1380, 
28/784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFű-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, 
régi fűtési rendszerek, vízveze-
tékek felújítása. CIRKóK, GÁZ-
KÉSZÜLÉKEK, KONVEKTO-
ROK karbantartása felújítása, 
javítása. Tel: 06-20-9527-289, 
06-28-476-229 
+ SZÁMÍTóGÉPES problé-
mája van? Hívjon bizalommal, 
házhoz megyek. Számítógép 
szerelés, rendszer és program-
telepítés, vírusirtás garanciával. 
Hétvégén is! Tel: 06-30-333-
9201 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BON-
TÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-
70-502-5620
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖL-
TÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pi-
anínó-, páncélszekrény szállí-
tás. Hétvégén is. NEER TEHER 
06-70-648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS fal-

bontás nélkül. Ázások csőtö-
rések megszüntetése. Vécék 
tartályok csapok szifonok 
cseréje. Csatorna kamerá-
zás. VÍZSZERELÉS. 06-20-
491-5089
+ REDőNyJAVÍTÁS, GURT-
NICSERE akár 2 órán 
belül! új redőny azonnal 
megrendelhető! Péter úr, 06-
20-3685-888 
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A GÖDÖLLőI KIRÁLyI KASTÉLy TAGGyűLÉSI HATÁROZATA  

11/2018.(09.20.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján a Társasági Szerződés 10.C. g) és m) pontjai 
szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerződését a 3. pont vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja: 
Név: Magyar Állam
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdése, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) 
bekezdés c) pontja és az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötele-
zettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet 3. §-a alapján az államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 2018. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zrt. (1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., adószám: 10356113-2-41) gyakorolja.
Székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján a Társasági Szerződés 10.C. g) és m) pontjai 
szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerződését a 
5.B. pont vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja: 
Magyar Állam (Képviseli: a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.)
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdése, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) 
bekezdés c) pontja és az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötele-
zettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet 3. §-a az államot megillető tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességének gyakorlását 2018. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zrt. (1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.,  adószám: 10356113-2-41) feladatkörébe sorolta.

+ TETőFEDÉS Régi és új te-
tők javítása, tetőszerkezeti 
munkák, tetőfedés, ácsmunka, 
bádogos munka, ereszcsator-
na, Lindab tetőfedés, lécezés, 
fóliázás, ereszdeszkák, ma-
dárdeszkák festése, palaja-
vítások, kúpcserép lekenése, 
leszögelése. Bármilyen kisebb 
javításokat is vállalok. Nyug-
díjasoknak 10% kedvezmény! 
Érdeklődni: 06-30-526-8532 
+ VÍZSZERELÉS. Csapok, 
szifonok, WC-k, WC-tartályok, 
stb. cseréje. Új vezetékek ki-
építése, régiek cseréje. Hétvé-
gén is hívható: 06-20-412-0524
+ Több, mint 25 éves gyakorlat-
tal, leinformálható, jó referenci-
ával rendelkező VÍZ-GÁZ-Fű-
TÉS SZERELő várja a felújulni 
vágyó fürdőszobák, konyhák, 
nappalik és egyebek jelentke-
zését. Ha fontos, hogy elsőre 
jó legyen! Tel: 06-30-267-0334 
+ Tetőfedő, bádogos munkák, 
javítások, ereszdeszka festés, 
fakivágás, viakolor, kémény-
bontás, burkolás. Érd: 06-30-
7513-354
+ Tetőfedő és bádogos mun-
kák, javítások, kerti munkák. 
Takarítás, idősek gondozása. 
06-70-271-3728 
+ TETőFEDÉS Régi és új te-
tők javítása, tetőszerkezeti 
munkák, ácsmunka, bádogos 
munka, 
ereszcsatorna, Lindab tetőfe-
dés, lécezés, fóliázás, eresz-
deszkák, madárdeszkák fes-
tése, palajavítások, kúpcserép 
lekenése, leszögelése. Nyug-
díjasoknak 10% kedvezmény! 
Érdeklődni: Szekeres Zoltán 

06-70-6577-921
+ Több mint 20 éves tapasz-
talattal rendelkező cég vállal 
vízvezeték-szerelési munkála-
tokat. Cégeknek, magánsze-
mélyeknek egyaránt - felújí-
tástól a komplett kivitelezésig. 
Ha Önnek fontos a tapaszta-
lat, minőség, megbízhatóság 
és az ár, várjuk hívását. Tel: 
0670/282-4681 
+ Heti egy alkalomra kere-
sek házvezetőnőt. Telefon: 
+36703770000 

OKTATÁS
+ ANGOL és SPANyOL nyelv-
oktatást vállal FILMSZINK-
RON, könyvfordítás, vizsga-
előkészítés és korrepetálás 
területén jártas FIATAL, ta-
pasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-
559-3918 
+ ANGOL, NÉMET, FRANCIA, 
SPANyOL, OLASZ, MAGyAR, 
mint idegen nyelv, egyéni vagy 
csoportos, nyelvvizsga-felké-
szítő vagy általános nyelvtan-
folyam MINDEN SZINTEN, 
diplomás tanárokkal kedvez-
ményes óradíjakkal. Intézetünk 
LanguageCert angol nyelvvizs-
gahely. Érdeklődni: I.L.I. Kft., 
20/543-1775, 20/556-2653, 
info@ili.hu 
+ MATEMATIKA – korrepetá-
lást (2.általánostól), emelt- és 
középszintű érettségire való 
felkészítést vállal gödöllői kö-
zépiskolai tanár. 06-20-380-
2268 (du., este hívható)
+ Tapasztalt ANGOL tanárként 
általános angol órákat, érettsé-
gire, középfokú nyelvvizsgákra 
felkészítést, korrepetálást, be-

szédkészség fejlesztést válla-
lok online is: flora.nagyfalusi@
gmail.com 06-20-358-6057 

TÁRSKERESő
+ Egyedülálló 60 éves férfi 
korban hozzáillő párját keresi 
hosszú távú kapcsolat remé-
nyében. Hívj bátran! Tel: 06-
20-618-3011 

ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia 
szakbecsüs díjtalan kiszál-
lással vásárol antik bútoro-
kat, festményeket, órákat, 
mindenféle szobrokat, vitrin 
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás 
és hiányos darabokat is), régi 
pénzeket, könyveket, bizsu-
kat és ékszereket, borostyánt, 
mindenféle régiséget és HA-
GyATÉKOT. Legmagasabb 
áron vásárolunk első vevőként! 
Tel: 70/942-0806, 70/603-7642
+ „Készülj a hosszú télre ked-
vesem...” Eltartható zöldség- 
és gyümölcsféleségek a tőlünk 
megszokott szolid árakon. Éré-
si időtől függő betakarítás, ami 
„szedd magad” keretében is 
lehetséges. Ízelítő árainkból: 
almafélék ládás tételben 90-
300 Ft/kg, sárgarépa 150 Ft/
kg, burgonyaféleségek, vörös-
hagyma 135 Ft/kg, lila és fehér 
hagyma 200 Ft/kg, fokhagy-
mák 800-1500 Ft/kg, mák 1300 
Ft/kg. UNIBOND BT. Gödöllő, 
Kőrösi Cs.S. u. 33. Tel: 06-28-
432-941, 06-30-406-5898
+ MEGNyITOTT az Álomkert 
Virág és Ajándék! Cím: Gábor 
Áron u. 2-10. (Átrium Üzletház) 
10% kedvezmény első vásár-

lásnál 3.000.- felett!
+ Készletből visszamaradt 10 
db új munkáskabát (176/54-es 
méret) 1.000 Ft/db eladó. To-
vábbá 3db 150 cm magas fe-
hér színű kandelláber 2000,-Ft/
db és 2db 160x230-as méretű 
világos színű szőnyeg 3500,-
Ft/db eladó. Érd: 06-309-079-
322
+ Jó állapotban lévő Zanussi 
felültöltős mosógép, Neumann 
varrógép, meggyszínű kanapé, 
kis hűtő, 2db asztal 3, ill. 4db 
székkel eladó. 06-70-729-2597 
+ Eladó Wolf típusú gázégő 
csarnokok vagy nagyobb terek 
fűtésére, 3 db IPARI OXIGÉN 
PALACK (6 m3), 1 db IPARI 
GÁZPALACK (dissous) 6 kg. 
Tel: 06-28-410-632, 06-20-
258-1910 

JÁRMű, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden 
típusú gépjárműhöz szaküz-
letünkben vagy kiszállítással. 
Szolgáltatásaink: beszerelés, 
bevizsgálás, töltés-mérés, 
szaktanácsadás. Minőségi ak-
kuk, 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 
közvetlenül a termelőtől! Rep-
ce, Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, 
Napraforgóméz. 720ml-es csa-
varos tetejű befőttesüveget 
cserébe elfogadok. Házhoz 
szállítás. Szabó Méhészet Gö-
döllő, Lovas u.3. 28/417-913
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