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Irány a korcsolyapálya!

Lapzártánk után, kedden ve-
hetik birtokba az Alsóparkban 
kialakított műjégpályát a kor-
csolyázni vágyók. 

Ezt a vasárnap esti hivatalos át-
adón jelentették be. A 15  x  30 
méteres létesítményt dr. Gémesi 
György polgármester és Révész 
Máriusz, az Aktív Magyarorszá-
gért felelős kormánybiztosa ad-
ták át Regőczy Krisztina, olimpiai 
ezüstérmes, világbajnok jégtán-
cos társaságában. 
 A 61 millió forintos fejlesztés 25 
milliós pályázati támogatással va-
lósult meg, az Országos Műjégpá-
lya program keretében, és a szaba-
didősport mellett oktatási célokat 
is szolgál. Hétköznap 9- 15 óra kö-
zött az oktatási intézmények szer-
vezett keretek között ingyen hasz-
nálhatják.  Folytatás az 5. old.
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Amit 200-nAk lehet, 1-nek nem

A Kúria megsemmisítette a gö-
döllői behajtási rendelet pénz-
beszedésre vonatkozó passzu-
sát. A döntés a rendelet többi 
részét nem érinti. A Kúria nem 
vitatta, hogy Gödöllő városának 
lehetősége van arra, hogy az út-
használat kapcsán regisztráció-
hoz kösse a tehergépjárművek 
behajtását, ám megakadályoz-
za, hogy az önkormányzat pó-
tolja a kormány által elvont gép-
járműadó-bevételt, ami mintegy 
120 millió forint mínuszt jelent 
a költségvetésben, emellett az 
iparűzési adó felezése a követ-
kező évben is közel 450 millió 
kiesést fog jelenteni. A döntés-
ről és annak következményeiről 
Bajkó Norbert alpolgármester 
adott lapunknak tájékoztatást. 

– Az önkormányzati kezelés-
ben lévő utak karbantartásának 
feladatát az önkormányzatok-
ról szóló törvény a települések-
hez delegálja. Országos mintá-
ra, ahogy az állami kezelésben 
lévő utakra is útdíjat szed a ma-
gyar állam, a gödöllői városi ke-
zelésben lévő utakra is egysé-
ges útdíjrendeletet alkotott a 
képviselő-testület, mely a 3,5 
tonna össztömeget meghala-
dó gépjárművekre vonatkozik. 
A gépjármű adót anno pontosan 
azért vezették be, hogy az eb-
ből befolyó pénzt az utak kar-
bantartására lehessen fordítani. 
A behajtási díjjal – egyes állítá-
sokkal ellentétben – nem a gö-
döllői vállalkozók megsarcolása 
volt a cél, hanem az utak védel-
me. Ha az út rossz állapotban 
van, ha nem tudjuk a kátyúkat 
kijavítani, az nem csak a nagy 
teherautókat teszi tönkre, ha-
nem a személyautókat is.

Az önkormányzat nem akar-
ja a kiesett forrást 7 százalékos 
infláció és 20 százalékos élelmi-
szer-áremelkedés mellett köz-
vetlenül a családokra terhelni. 
A rendelet által érintett teherau-
tók azonban profitot termelnek. 

Ehhez használják és terhelik a 
város által épített és fenntarott 
utakat. kézenfekvő, hogy ezek-
nek a tulajdonosaitól nagyobb 
szerepet vállaljnak ezek karban-
tartásából. Aki többet használ, 
vállaljon többet a fenntartásból!

– Többször elhangzott: az 
úthasználati díj bevett gya-
korlat a hazai településeken. 
A most meghozott döntés 
precedens értékű lesz?

– Pest megyében negyven-
négy, országosan pedig két-
száz felett van azon települések 
száma, akik behajtási rendelet-
tel és útdíjjal védik saját útjaikat 
és támogatják meg a település 
közúthálózatának a fenntartá-
sát – köztük sok fideszes ve-
zetésű város. Érdekes, hogy a 
Kúria döntése ezeket a telepü-
léseket nem érinti, a díjfizetés-
re vonatkozó rendeletet csak 
Gödöllő esetében kifogásolták.  

A Kúria döntését azért vitat-
juk, mert az egységes állás-
pont helyett ez diszkriminatív 
jellegű: Csak Gödöllőnek tilos, 
másoknál az ilyen szabályo-
zást nem vonták vissza. Éppen 
ezért keressük a jogorvoslat le-
hetőségeit. 

– Mi a helyzet a rendelet 
egyéb vonatkozásaival? 

– A szabályozás többi része 
megmarad, így a vállalkozók be-
hajtásra vonatkozó adminiszt-

ratív kötelezettségeit tovább-
ra is teljesíteni kell, és kiépítjük 
a Gödöllő teljes területét érin-
tő ellenőrzési rendszert, ami a 
tehergépjárművek behajtását 
és mozgását fogja ellenőrizni. 

Nekünk az a célunk, hogy az 
utak állapota megfelelő legyen, 
hogy az emberek el tudják vé-
gezni a dolgaikat. Az a dolgunk, 
hogy a saját közegünkben a sa-
ját érdekeink mentén működ-
tessük a várost.                    KJ

Gödöllő nem szedhet behajtási díjat

Az október 28-án, a Gödöllői Rendőrkapitánysá-
gon megtartott közbiztonsági fórumon többek 
között szó esett a gyorshajtásról is. A rendez-
vényen, amin a rendőrség képviselőin túl részt 
vettek a Gödöllői Járás településeinek polgár-
mesterei is, elhangzott, hogy a rendőrség meg-
vizsgálja a lakosság igényeit is, de a hatályos 
jogszabályok szerint a saját, belső szabályzata 
alapján jár majd el.

Gödöllő város részéről Bajkó Norbert alpolgár-
mester felajánlotta, hogy az önkormányzat se-
gít összegyűjteni a lakosság javaslatait. A több 
fórumon is közzétett felhívásra, amiben indok-
lással együtt várták a lakók javaslatait, számos 
e-mail érkezett.

Az elmúlt évek tapasztalatait itt is „tolmácsol-
ták” az önkormányzati képviselők is: Bárdy Pé-
ter, dr. Györfi Beáta, Molnár Gergely, Nagy Péter, 
Pappné Pintér Csilla, Pelyhe József (Lokálpatri-
óta Klub), illetve Török Sándor (Fidesz).

A beküldött érdemi javaslatok összesítéséből 
az derült ki, hogy a „megszokott”, gyorshajtásra 
csábító útszakaszok mellett azért akad olyan is, 
amire az átlag autós nem feltétlenül gondolna…

Az alábbi összesítésben természetesen a jól 
ismert helyek szerepelnek az első helyeken, azaz 
azokra érkezett a legtöbb javaslat, hogy ott kel-
lene kihelyezni traffipaxot. A legtöbben a blahai 
városrészen (Blaháné u., Rét u.), a Köztársaság 
úton és a Szabadság úton szeretnének mérést.

Íme a sorrend:
5 javaslat: Szabadság út (a máriabesnyői sza-

kasz, illetve az emelkedő), Köztársaság út (a 
felüljárónál lévő szakasz, illetve a Spar mellett)

4: Blaháné u. (M3-as utáni szakasz a Rét utcá-
ig, valamint a Szada felé kivezető rész)

3: Ádám u., Állomás u., Batthyány L. u., Röges u.
2: Kazinczy u., Klapka Gy. u., Körösfői u., Re-

pülőtéri út, Rét u., Táncsics M. út
1: Arany J. u., Bajcsy-Zsilinszky E. u., Besnyő 

u., Bethlen G. u., Erzsébet királyné krt., Hunya-
di J. u., Isaszegi út, Kossuth L. u. (Szent János 
utcai csomópont), Légszesz u., Lumniczer S. u. 
(Szent János utcai csomópont), Palotakert (fő-
leg a 9-14. szám előtt), Semmelweis u., Szilhát 
u., Szőlő u. (a 26-28. számnál), Tavaszmező u., 
Tessedik S. u., Testvérvárosok útja

(A)

TRAFFIPAx-FELHÍvÁS: BővEN éRKEZTEK LAKoSSÁGI JAvASLAToK



2021. december 15. gödöllői szolgálat 3közélet

a fideszes önkormányzati képviselők 
a szálloda perben?  

bűnözőkre hivatkoztak

Lemondott Völner Pál igazságügyi ál-
lamtitkár, miután a fideszes politikust, 
a Legfőbb Ügyészség vesztegetéssel 
gyanúsította meg.  Eszerint Völner 
Schadl Györgytől, a Magyar Bírósági 
Végrehajtói Kar elnökétől hosszabb 
időn keresztül, rendszeresen, több mil-
lió forintot kapott. A Legfőbb Ügyész-
ség szerint az ügynek jelenleg tizen-
két gyanúsítottja van, közülük nyolc 
végrehajtó és egy végrehajtó-helyet-
tes.  A hazai igazságügyet megren-
gető ügynek gödöllői vonatkozásai 
is vannak. 

1.   Egyikük Schadl-Baranyai Helga – Schadl 
György felesége – az a végrehajtó, aki 
a gödöllői szállodaperben jogszerűtlen 
végrehajtást kísérelt meg Gödöllő ellen;

2.   Völner – még mielőtt politikus lett – ügy-
védként segítette a szállodaperben Gö-
döllővel szemben álló vállalkozói kört, 
amelyek egyik vezetőjét, Komlós Já-
nost már felfüggesztett börtönbüntetés-
re ítélte a bíróság a gödöllői szállodával 
kapcsolatos tevékenysége miatt. Most 
– igaz vesztegetés gyanúja miatt – Völ-
ner Pál államtitkárra is ez várhat, miu-
tán a parlament felfüggesztette a fide-
szes politikus mentelmi jogát. 

 A várossal szemben szabálytalanul eljá-
ró végrehajtó, Schadl-Baranyai Helga pe-
dig jelenleg bűnügyi felügyelet alatt van. 

A letartóztatásokat követően 
más megvilágításba kerül a szál-
loda-per, amiről november 29-
én kapott tájékoztatást a képvi-
selő-testület. Akkor a fideszes 
képviselők részéről elhangzott, 
hogy a végrehajtó lefoglalta 
„még a városházát” is. Dr. Gé-
mesi György válaszában leszö-
gezte: szabálytalanság történt, 
amire a város megtette a szük-
séges lépéseket. 
 – Miután kiderült, hogy Völner 
Pál érintett az ügyben, már ért-
hető számomra, hogyan és mi-
ért történtek meg ezek a súlyos 
jogszabálysértések és törvényte-
lenségek – mondta lapunk meg-
keresésére dr. Gémesi György 

polgármester. – Tettenérhető a kapcsolat 
Schadl-Baranyai Helga, az ellenünk sza-
bálytalanul eljáró végrehajtó, a felfüggesz-
tett börtönre ítélt Komlós János és Völner 
Pál államtitkár között. 
 Schadl-Baranyai Helga végrehajtóként 
megpróbálta rátenni a kezét a gyermekét-
keztetést végző Kalóriára, a városüzemel-
tetésért felelős Vüszire, valamint a Mű-
vészetek Házára, emellett megpróbálta 
elvenni Gödöllőtől a Királyi Kastélyban 
lévő részesedését, valamint a szálloda 
és a városháza épületét. És ez még nem 
volt elég: Miután az önkormányzat, a bí-
róság döntésének megfelelően átutalta a 
711 millió forintot korábbi cégébe, (A két 
önkormányzati cég közötti vagyonátadás 
módját nem tartotta megfelelőnek a bíró-
ság – a szerk.) megpróbálták ezt az ösz-
szeget még egyszer, inkasszóval leemel-
ni a város számlájáról! De természetesen 
megtettük a szükséges lépéseket és ismét 
megvédtük a város pénzét! Bár a fideszes 
sajtóorgánumok következetesen 700 mil-
liós kárral riogattak, ezzel szemben leg-
alább 200 millió forint plusz pénz folyhat 
be a város költségvetésébe a még folya-
matban lévő perek eredményeként.

– Pedig az ügyben a testületi ülésen, 
sőt, utána is az ön felelősségét firtatták 
a fideszes önkormányzati képviselők…
 – Nem csak a testületi ülésen, hanem 
még utána is! Megdöbbentő számomra, 

hogy a képviselő-testületi ülésen egyér-
telműen elhangzott tények ellenére a gö-
döllői fideszes önkormányzati képviselők 
úgy viselkedtek véleményen szerint, mint 
akik a bűnözők pártján vannak! Sőt még 
ezt követően is: Ezt tanúsítja Ifj. Varga 
Árpád, a Fidesz-KDNP korábbi képvi-
selő-jelöltjének Facebook-oldalán a té-
mában megjelent poszt is. Na, most a 
megindult eljárások tükrében erre mit 
mondjak! 

– Korábban is elmondta, hogy sok a 
szabálytalanság az ügyben.  Sejtette, 
hogy az ügynek politikai szálai vannak, 
és azok ilyen magasra vezetnek?
 – Korábban is voltak erre  utaló jelek, 
de azt gondoltam, hogy kisebb politikai 
hátszéllel, mondjuk fideszes országgyű-
lési képviselői szintig érnek. De, hogy 
egy igazságügyi minisztériumi államtit-
kár szintjéig… Ezt álmomban sem gon-
doltam volna!

– A szálloda perekről a helyi fideszes 
lapban és az országos sajtóban is 
számtalan írás jelent meg, amelyek 
önt igyekeztek befeketíteni. Tervez 
ezekkel kapcsolatban valamilyen lé-
pést?
 – Sok esetben kértem helyreigazí-
tást, ez egyetlen esetben sem történt 
meg. De ez már nem lep meg. Ennél 
sokkal megdöbbentőbbnek és felhá-
borítóbbnak tartom, hogy egy igazság-
ügyi államtitkár a végrehajtói karral a 
kényszerhelyzetbe került kisembere-
ket károsította meg, az ő lakásuk, üz-
letük eladásából húztak hasznot. Em-
berek veszítették el otthonaikat pl. mert 
nem tudták a devizahitelt fizetni! Ezek-
nek az embereknek a tönkretételéhez 
járultak hozzá. Ez mindennek az alja…
számomra olyan, mint a hullarablás! 
Tudom, hogy helyreigazítás nem lesz, 
de arra a kérdésre azért szeretnék vá-
laszt kapni a fideszes önkormányzati 
képviselőktől, amit a képviselő-testületi 
ülésen feltettem: Ez az egész 88 millió 
forinttal kezdődött, amit nem fizettünk 
ki, mert a vállalkozó nem végezte el a 
munkát. Ők kifizették volna?
 Mert a – most már mindenki számára 
látható – törvénytelen végrehajtási kísér-
letről tudtak beszélni, de erre a kérdésre 
nem válaszoltak!
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hivatalosan is  
átadták a gödöllői 
uszodát

VáltozáSok  
a tömegközlekedésben

Hivatalosan is átadásra került 
a gödöllői uszoda. Az ünnepé-
lyes megnyitón részt vett Orbán 
Viktor miniszterelnök. A hazai 
forrásból megvalósult sport-
létesítmény nemzetközi vizes 
sportesemények lebonyolításá-
ra is alkalmas, s egyben a tér-
ség vizes sport utánpótlás neve-
lésének központja, ami mellett 
kiszolgálja az egyetemi hallga-
tók és a lakosság igényeit. 
 A rendezvényre a térség pol-
gármesterei is meghívást kaptak. 
Dr. Gémesi György polgármes-
ter Facebook-bejegyzésében a 
miniszterelnök beszédét közvet-
lennek és tartalmasnak nevezte.  A szokásos éves menetrend-

váltás ismét számos változást 
hoz a vonat és autóbusz-közle-
kedésben. A december 12-től 
érvényes, 2021/2022-es vasúti 
menetrend idén első alkalom-
mal – a járási egyeztetéseken 
felül megtartott – nyári online 
társadalmi egyeztetés lakossá-
gi véleményeit és javaslatait is 
figyelembe veszi, hogy még in-
kább az utasok igényeihez iga-
zított gyakorisággal és indulási 
időkkel közlekedjenek a vonatok. 
 A Volánbusz új menetrendje 
is sok vonalon hoz kedvező vál-
tozást az autóbuszjáratok közle-
kedésében. Új menetrend lépett 
érvénybe a H8-as és a H9-es 
HÉV vonalán is a hatvani vas-
útvonal menetrendi változásai-
val összhangban. 

A rendezvényről úgy fogalma-
zott: „Külön öröm volt számom-
ra, hogy a vendégek között sok 
korábbi világ- és olimpiai bajnok 
sporttársam is jelen volt, köztük 
Nagy Tímea kétszeres olimpiai 
bajnok párbajtőröző. És persze 
a sok fiatal gödöllői tanuló, aki-
ké a jövő az uszodával együtt.”
 A megnyitó után úszó, vízi-
labda és szinkronúszó bemu-
tatókat tartottak.   

  

SzolGálat(i) közlemény
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, és partnereinket, hogy a 
Gödöllői Szolgálat az év hátralévő részében és 2022. janu-
árjának első felében nem jelenik meg nyomtatott formában.
 Ez idő alatt online felületünk a www.szolgalat.com oldal, 
valamint Facebook-oldalunk folyamatosan frissül.
 A hirdetésfelvétel 2021. december 20 -tól 2022. január 
7-ig  kizárólag az godollomedia@gmail.com e-mail címen, 
valamint a +36-20-525-5366-os telefonszámon érhető el. 
 Valamennyi kedves olvasónknak és partnerünknek ál-
dott, békés karácsonyt és eredményekben gazdag, boldog 
új esztendőt kívánunk!

Az új év kezdete egyben azt 
is jelenti, hogy megkezd-
jük a szabadidős programok 
tervezését. ehhez nem árt 
ha tudjuk, mikor számol-
hatunk hosszú hétvégével. 
 2022-ben hat olyan mun-
kaszüneti nappal számolha-
tunk, amelyek hétköznapra 
esnek. Lesz három négy-
napos és két háromnapos 
hosszú hétvége a pihenés-
re. mindez két áthelyezett 
munkanapot jelent a 2022-
es évben.

MuNKASZüNETI NAPoK: 
 •  2022. január 1.  

szombat – Újév
 •  2022. március 15. kedd 

Nemzeti ünnep – itt lesz 
egy négynapos hétvé-
ge március 12-15 között. 
Március 14. hétfőt (áthe-
lyezett pihenőnap) már-
cius 26-án szombaton 
kell ledolgozni.

 •  2022. április 15. péntek 
Nagypéntek – itt is lesz 

egy négynapos hétvége 
április 15-18 között

 •  2022. április 18. hétfő 
Húsvét hétfő 

 •  2022. május 1. vasárnap 
– Munka ünnepe

 •  2022. június 6. hétfő 
Pünkösd hétfő – három-
napos hétvége június 
4-6 között.

 •  2022. augusztus 20. 
szombat 

– Nemzeti ünnep
 •  2022. október 23. va-

sárnap – Nemzeti ünnep
 •  2022. november 1. kedd 

– Mindenszentek – itt is 
négynapos hétvége lesz 
október 29 és novem-
ber 1. között. Október 31. 
hétfőt (áthelyezett pi-
henőnap) már korábban 
október 15-én szomba-
ton le kell dolgozni.

 •  2022. december 25-26 
vasárnap, hétfő 

– Karácsony – háromna-
pos hétvége

(Forrás: HR portál) 

ÍGy TERvEZZüK A HoSSZú 
HéTvéGéKET 2022-BEN!

 Újdonság, hogy Hatvanból Gö-
döllőn át a Keleti pályaudvarra 
a reggeli időszakban a MÁV-
START Z80-as jelzésű zónázó 
vonatokat indít, melyek Gödöl-
lő és a Keleti között nem állnak 
meg. A Z80-as vonatok regge-
lenként a jelenleginél mintegy 15 
perccel gyorsabb eljutást bizto-
sítanak a fővárosba Hatvanból 
és Gödöllőről. A Z80-as vona-
tok bevezetése miatt a vonalon 
a reggeli menetrend is változott, 
valamint új S80-as jelzésű sze-
mélyvonatok közlekedni.
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A Betlehemi Békeláng átadója után Ra-
dics Gigi, Bari Laci, Swing á la django, 
Heureka Pop orchestra, octovoice kon-
certjével vette kezdetét a Gödöllői Ad-

venti Művészeti Napok. December 22-ig számos 
koncert, előadás várja az érdeklődőket: Peller Ká-
roly és Tóth Andi. A program során a gödöllői mű-
vészeti csoportok is fellépnek, többek között az 
urban verbunk, a Gödöllői városi vegyeskar és a 
Club Színház. A MuZA és a Karácsonyház közötti 
szakaszon pedig forraltborokból és finom falatok-
ból lehet válogatni. 

Irány a  
Korcsolyapálya!

(folytatás az 1. oldalról)
A pálya minden nap 21 óráig 
várja a korcsolyázni vágyókat.

A belépő 1200 forint, ami-
ből a gödöllőiek és a diákok 
50 százalékos kedvezményt 
kapnak. Ha valakinek nincs 
korcsolyája, az a helyszínen 
kölcsönözhet. 

A műjégpályán vasárnap 
este a Gödöllői Jégkorong 
Sport Egyesület növendékei 
tették meg az első köröket. A 
lakossági használatra azért kel-
lett keddig várni, mert a jég 
részben az 
időjárás, rész-
ben a rövid ki-
vitelezési ha-
táridő miatt 
nem érte el a 
megfelelő ál-
lapotot.

M in t  Ré -
vész Máriusz, 
az Aktív Ma-
gyarországért 
felelős kor-
mánybiztos 

elmondta, a pályázaton nyer-
tes 13 jégpálya közül több he-
lyen sem fagyott még meg a 
jég, amiben az időjárásnak és 
a rövid kivitelezési határidőnek 
egyaránt szerepe volt. Regőczy 
Krisztina olimpiai ezüstérmes, 
világbajnok műkorcsolyázó, 
Gödöllő új gyöngyszemének 
nevezte a jégpályát és remé-
nyét fejezte ki, hogy minél töb-
ben veszik igénybe keddtől. 
Mint mondta: a korcsolyázás 
nincs korhoz kötve.

(KJ)

Megérkezett Gödöllőre a Bet-
lehemi Békeláng, amit minden 
esztendőben a betlehemi Szü-
letés Templomában lévő örök-
mécsesről gyújtanak meg. A 
lángot az osztrák cserkészek 
hozzák el Európába és adják 
tovább, hogy szerte a világba 
eljuttassa a karácsony üzene-
tét: hirdesse a szeretetet és a 
békét.

A pandémia nem tette lehető-
vé, hogy Bécsben megrendez-
zék a központi átadó ünnepsé-
get, a lángot Hegyeshalomnál 
vették át a gödöllői 802. számú 
Szent Korona Cserkészcsapat 
tagjai, hogy ezután városunk-
ból vigyék tovább hazánk tele-
püléseinek képviselői. 

A rendezvényen Pelyhe Jó-
zsef önkormányzati képviselő 
(Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 
mondott beszédet, melyben ki-
emelte: A láng üzenete ebben 
a nehéz időszakban legyen az 
a hit és bizalom, ami több mint 

2000 esztendővel ezelőtt Máriát 
és Józsefet kísérte útján, kará-
csonykor pedig a lelki béke és 
az egymás közti szeretet legyen 
az uralkodó a családokban. 

A lángról dr. Gémesi György 
polgármester, dr. Sztankó At-
tila, a Máriabesnyői Nagybol-
dogasszony Bazilika plébáno-
sa és Lőrik Levente, a gödöllői 
baptista gyülekezet lelkipász-
tora gyújtották meg az adventi 
koszorú gyertyáit. 

Az egyházi áldás után előbb 
a települések képviselői, majd a 
megjelent érdeklődők mécsese-
inek meggyújtására került sor. 

A rendezvény ünnepi műso-
rában Czelleng Réka, Solymosi 
Máté és dr. Pappné Pintér Csil-
la közreműködött. 

A lángot ezt követően a Kirá-
lyi Váróba vitték, ahol decem-
ber 24-ig mindenki meggyújt-
hatja róla saját mécsesét.

Több fotó a szolgalat.com-on 
és Facebook-oldalunkon.

Béke és szeretet 

betlehemi lánG

muza advent
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Hol intézhetem?

AnyAkönyvi ügyek: születés, halálozás, házasság, élettársi 
kapcsolat, névmódosítással kapcsolatos ügyek, gyámsági és gondok-
sági ügyek (leltárkészítés), települési támogatások;

Helyi Adók: telekadó, építményadó, helyi iparűzési adó, idegenfor-
galmi adó, magánszemély kommunális adója; adó és értékbizonyítvá-
nyok kiállítása, talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyintézés;

TAnácsi kölcsönnel kApcsolATos ügyek, számlá-
val kapcsolatos ügyek (bérleti díjak, lakbérek, közterület használati díj);

Műszaki (beruházás, üzemeltetés) ügyek, vízgazdálkodási hatósági 
ügyek, ipar és kereskedelmi igazgatási ügyek (telep-, működési engedé-
lyek, szálláshely üzemeltetést engedélye, vásárok, piacok engedélyezése), 
környezetvédelmi hatósági ügyek, birtokvédelmi eljárás, közterület-hasz-
nálati engedélyek, talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés, címrendezés-
sel, közigazgatási bírsággal, hirdetményekkel, társasházak törvényességi 
felügyeletével kapcsolatos eljárások, zenés-, táncos rendezvények en-
gedélyezése, szakhatósági ügyek, közútkezelői, hulladék-gazdálkodás-
sal, települési vízgazdálkodással kapcsolatos feladatok, nyilvántartások.
 Gödöllői telkek övezeti előírásaival kapcsolatos – településképi –, és a 
településrendezési eszközökben meghatározott követelményekről kap-
csolatos konzultáció.

Ügyfélkapu regisztráció, egyéni vállalkozással kap-
csolatos ügyek, gépjármű-ügyintézés, okmányok 
kiállítása (útlevél, személyazonosító igazolvány 
– lakcímigazolvány – vezetői engedély – erkölcsi 
bizonyítvány – egyéni vállalkozói igazolvány – ha-
tósági bizonyítvány egyéni vállalkozásnál – törzs- 
könyv – parkolási igazolvány – magyar igazol-
vány).
 Álláskeresési ellátások, családtámogatások, 
foglalkoztatással kapcsolatos támogatások, nyug-
díjazással kapcsolatos ügyintézések, álláskeresé-
si ellátások, közegészségüggyel, járványüggyel 
kapcsolatos hatósági feladatok, közgyógyellátás 
iránti kérelem, áldozatsegítés, állattenyésztéssel 
kapcsolatos engedélyek, állatvédelemmel kap-
csolatos ügyek, építéshatósági ügyek, fogyasz-
tóvédelem, gépjárművekkel kapcsolatos ügyek, 
katasztrófavédelmi hatósági feladatok, környe-
zetvédelemmel kapcsolatos feladatok, közúti jár-
mű hatósági feladatok, pénzbeli ellátások (Cse-
csemőgondozási díj, Gyermekápolási táppénz, 
Gyermekgondozási díj iránti kérelem), ősterme-
lői igazolvánnyal kapcsolatos ügyek.

AZ öNKoRMÁNyZATNÁL  
INTéZHETő üGyEK

ÁLLAMI HATÁSKöRBE
TARToZó üGyEK

Az iroda előkészíti, koordinálja 
az önkormányzat településrende-
zéssel kapcsolatos döntéseit, részt 
vesz a terület- és településfejlesz- 
tési döntések megalapozásában. 
Gondoskodik az épített környezet 
fejlesztéséről, az építészeti örökség 
védelméről.
Építészeti, városrendezési szem-
pontból közreműködik a városi 
vagyonhasznosítási feladatok 
ellátásában.

Sokaknak okoz problémát, 
hová is forduljanak, ha  
hivatalos ügyeiket kell  
intézni. Sorozatunkat a  
Főépítészi Irodával zárjuk.  

Az érdeklődők itt kaphatnak tájékoztatást 
a gödöllői telkek övezeti előírásairól is.

A lakosság tájékoztatását segíti, hogy 
Gödöllő város hivatalos honlapján (godol-
lo.hu) megtalálható Gödöllő helyi építési 
szabályzata és annak melléklete, a szabá-
lyozási terv 18 térképszelvénye (30/2018. 

(XII.14.) önkormányzati rendelet) , a telepü-
léskép védelméről szóló 24/2017. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet, valamint a Tele-
pülésképi Arculati Kézikönyv.

Az iroda munkáját segíti a honlapon la-

kosság számára is hozzáférhető Nyilvá-
nos térinformatikai felület: 
godollo.hu/terinformatikai-rendszer

KJ
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Beszámoló a Gödöllői Civil Kerekasztal 
Egyesület 2021-es évi munkájáról

A  Gödöllő Városközponti Lakótelepért 
Egyesület, a Lakásszövetkezetek és Tár-
sasházak Gödöllői Egyesülete és a Gödöl-
lői Városvédő Egyesület májusban hirdette 
meg a pályázatot. Idén a  töBBlakáSoS 
ház kateGóriáBan lehet jelentkezni a 
megmérettetésre. A díjátadó rendezvény 
megtartását a járványügyi helyzet nem 
tette lehetővé, ám a jól végzett, szép kör-
nyezetért tett munkát értékelte a zsűri.  

 Oklevelet vehetett át: Csikós Csabáné, 
Dobrovitz Mária, Himer Marianna, Hor-
váth Attila, Tariné Farkas , Piroska, Ba-
ráth Mária, Bárdy Tibor, Barta Lászlóné, 
Benyóné Szabó Éva, Danku Éva, Felker Eri-

ka, Földi Istvánné, Fülöp Ilona, Gugó Mi-
hályné, Gyöngy Andrásné, Hadnagy Sán-
dorné, Hlavács Károlyné, Hollósy Andrea, 
Kamenszki Anita, Kovács Péterné, Lécz La-
josné, Lukács Mária, Major István, Nagy 
Dániel, Nagy Dánielné, Polyák Béláné, 
Pusztainé Balogh Ildikó, Tamás György, 
Tamási Lászlóné, Tóth Péter, Tudor Má-
ria, Varga Ferencné, Zelnikné Török Ilo-
na, és Zendrei Klára.

CIvIL úT – Gödöllő 2021

az egyik Rátz  
László életműdíj

Tiszta udvar - rendes ház GÖDÖLLŐ 2021

A 2021-es évünket meghatá-
rozta a járványhelyzet. Mind 
pozitív, mind negatív érte-
lemben is voltak meghatá-
rozó pillanatok, de összes-
ségében talán mondhatjuk 
azt, hogy a civilek ebben a 
szokatlan helyzetben is meg-
állták a helyüket kitartásban, 
összefogásban, egymás megsegíté-
sében, a problémák konstruktív meg-
oldásában.

Gödöllőn 70-80 aktív civil szervezet mű-
ködik, akik az önkéntesség erejével egytől 
egyig értékteremtő munkát végeznek kü-
lönböző területeken, összetartó közössé-
geket alkotnak.
 Az egyesület szeptemberi közgyűlésén 
megújult. Az új elnökség tagjai – Szabó 
Csaba elnök, dr. Seress Zoltán és Sza-
bó Sándor alelnökök, Six Edit és dr. Re-
indl László elnökségi tagok. A felügyelő 
bizottság tagjai Rottmayer Barnabás, dr. 
Fülöp István és Berze Péterné. A pénztá-
rosi feladatokat Gyarmati Erzsébet látja el. 
A Ház mindennapi munkájában nélkülöz-
hetetlen Bódis Emese munkatárs, aki az 
ernyőszervezetünk adminisztrációjának 
segítésén túl napi szintű ügyeletet biztosít 
az egyre nagyobb érdeklődés övezte Civil 
Házban, kapcsolatot tart a különböző szer-
vezetekkel. Kecskés Judit önkormányzati 
civil referens fáradhatatlanságával, figyel-
mes kedvességével, ötleteivel nyújt hasz-
nos segítséget.
 A járvány ellenére sem üresedett ki a ház, 
ebben az évben is több, mint 6000 fő lá-

Idén 21. alkalommal adták át a több ma-
gyar tudós tudományos karrierjét is elindító 
Rátz László tanár úrról elnevezett életmű-
díjat, az elismerést nyolcan vehették át de-
cember 1-jén, a Magyar Tudományos Aka-
démián. A kitüntetettek között volt Horváth 
Zsolt, a Gödöllői Református Líceum Gim-
názium tanára.
 A közlemény szerint az Ericsson Magyar-
ország, a Graphisoft és a Richter Gedeon 
Nyrt. által alapított díj célja, hogy elismerje a 
természettudományos oktatás területén ki-
emelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusok 
munkáját, és egyben felhívja a figyelmet a 
természettudományos oktatás fontosságá-
ra. A Rátz Tanár Úr Életműdíjat az ország 
bármely iskolájában tanító vagy korábban 
ott tevékenykedő pedagógus megkaphatja.

togatás történt. Rendszeresen 
több, mint 30 szervezet, önkén-
tes csoport végez itt különböző 
tevékenységet, akik házhasz-
nálati szerződés megkötésével 
és a házirend betartásával napi, 
heti, vagy havi rendszerességű 
összejöveteleket, programokat 
szerveznek, néhányan ügyfél-

szolgálatot is működtetnek. 
 A GdCKE elnöksége idén is véleményez-
te az önkormányzati civil pályázatokat, hi-
szen „testközelben” érzékeli a szervezetek 
munkáját, a városra gyakorolt hatását. Az 
egyesület működésének alapja a fenti pá-
lyázaton elnyert támogatás, amihez hoz-
zájárult még az idén is a sikeres elbírálás-
ban részesült NEA pályázat Szabó Csaba 
nagy gyakorlottságú pályázatírásának kö-
szönhetően.
 Ezekben a napokban pedig már javában 
zajlanak az év utolsó programjának előké-
születei és lelkesen készülünk a december 
17-én, pénteken 15.00 órától megrendezen-
dő Civil Karácsonyra a MUZA-ADVENT ke-
retein belül, amelyre nagy szeretettel vá-
runk minden kedves érdeklődőt!
 Ezúton is szeretnénk köszönetet monda-
ni minden civil társunknak rengeteg önzet-
len munkájáért, városunk értékeinek gya-
rapításáért és szívből kívánunk ugyanilyen 
tevékeny, dolgos, összetartásban, együtt-
működésben gazdag 2022-es évet!

 Szabó Csaba GdCKE elnöke  
és Kecskés Judit civil referens

(A GdCKE részletes beszámolója  
a www.szolgalat.com-on  

és Facebook-oldalunkon.)

Gödöllőre 
került  
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IFjú FOtóSOkAt  
díjazott a duflex

A járványügyi helyzet miatt idén a koráb-
binál szűkebb körben rendezték meg a 
Duflex Fotográfiai Stúdió által meghir-
detett ifjúsági fotópályázat eredmény-
hirdetését. 

A zsűri az alábbi kategóriákban hirde-
tett eredményt:  

Nyílt KatEGória
1. díj Cirkos Sebestyén: Üvegek 

2. díj  Vanyó Ferenc Ágoston: Laci bácsi,  
és Szabó Gréta: Tükörkép gyakorlat

tErmészEtfotó KatEGória 
1. díj Cirkos Sebestyén: Sikoly 
2. díj Vanyó Ferenc Ágoston: Rohanás 
3. díj Nánási Vivien: Levelesélőlény
Dicséret: Tóth Flóra: Tóparton 
Vanyó Ferenc Ágoston: Légicsata

középISkOláSOk
Nyílt KatEGória
1. díj Seesink Dániel: Idő
2. díj Gurbi Levente: Pihenők
3. díj  György Soma: Képzelet  

és Kökény levente: Árnyak között
Dicséret: Jakab Benedek: Őszi fák 

tErmészEtfotó KatEGória
1. díj Bedő Gergely: Erdő mélyén
2. díj Kökény Levente: Morcos
3. díj Gurbi Levente: ködös út

Öt éve elmentél. Olyan, mintha 
csak elutaztál volna. Megkérdez-
hetném: Mit csinálsz odafenn?… 
De nem kérdezem, mert tudom: 
mosolyogsz és szolgálsz.
 
Alig telik el úgy nap, hogy ne emle-
getnénk.  A Törökben, a Premont-
reiben, a Líceumban, a Veresi Ka-
tolikus Gimnáziumban, vagy bárhol, 
ahol együtt vannak azok a kollégá-
id, akiknek hiányzol. Nagy tisztelet-
tel, szeretettel gondolnak Rád egy-
kori diákjaid is. Mert iskolát építettél, 
teremtettél. A törökös tanárnak, pá-
lyatársnak megmutattad, hogy ho-
gyan lehet a nemszeretem kémiaórát 
humorral, kísérletekkel, alapos ma-
gyarázattal, ugyanakkor kellő szigor-
ral átadni, számonkérni, és a diákok 
számára elfogadtatni, sőt megsze-
rettetni. A premontreis iskolaépítés-
ben megteremetted a szeretetteljes 
és bizalommal működő légkört, ami 
a közösségépítés lényege volt mind 
a tanárok, szülők, öregdiákok és a 
diákok körében.
 A csendből is halljuk, hogy hitet, 
biztatást, erőt küldesz a mindennapi 
feladatokhoz. Köszönjük ezt Neked!
 Vannak Emberek, akik akkor is itt 
vannak közöttünk, amikor elmennek. 
Te ilyen vagy! Mert szeretettel tud-
tál odafigyelni mindenkire, akivel ta-
lálkoztál. El tudtad hitetni gyerekkel 
és felnőttel, hogy képes megcsinál-
ni a számára legnehezebbnek tűnő 
dolgokat is. Példaképpé lettél, így 
velünk vagy, minden nap!
 De azért hiányzol, nagyon!

A Bárdy Péter Baráti Kör  
nevében Karasz Gyöngyi

Kedves 
Péter!

Lapunkkal 
együtt meg-
érkezik a 
postaládá-

ba Gödöllői Magazin legújabb száma is. Ez 
alkalommal is számos érdekes olvasnivalót 
találnak az érdeklődők. A magazin legújabb 
száma egyaránt csábít téli síelésre, gasztro-
nómiai kalandokra és különleges italok kós-
tolására. 

 Érdekes interjúkat olvashatnak gödöllői 
és Gödöllőhöz kötődő ismert személyisé-
gekről.
 Megtudhatják, hol találjuk meg ma is az 
egykori szecessziós művésztelep egyik ala-
pítójának, Nagy Sándornak az alkotásait Eu-
rópában, és azt is, hogy ápolják ma a nagy 
elődök emlékét a GIM-házban. 
 Mindez persze csak ízelítő a sok érdekes-
ségből. Tartalmas kikapcsolódást kívánunk!

MEGéRKEZETT A
magazinGödöllői
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betlehemmel?
A karácsonyhoz számtalan népszokás 
kötődik, s ezek között kiemelt helyet fog-
lal el a betlehemezés, ami Jézus születé-
sét, a pásztorok vagy a „három királyok” 
látogatását meséli el. Az elnevezés Bet-
lehem városának nevéből ered. 

A betlehemezők, általában férfiak, legé-
nyek vagy gyerekek, akik betlehemet visz-
nek magukkal. Ez fából, papírból készült 
jászol, melyben a szent család figuráit 
és a jászolban fekvő állatokat ábrázolják.  
A szereplők – pásztorok, angyalok, Mária, 
József – ma is eljátsszák a Jézus születé-
séről szóló bibliai történetet, majd átadják 
ajándékaikat, jókívánságaikat. A dramati-
kus játék részei a bekéredzkedés, a háziak 
köszöntése, a születéstörténet felolvasása 
vagy előadása, adománygyűjtés. Állandó 
szereplők a pásztorok (külön megemlíten-
dő az öreg pásztor) és egy angyal, illetve 
bizonyos vidékeken Heródes. 
 A betlehemes játékot eredetileg a temp-
lomokban vagy azok előtt adták elő. A já-
ték Jézus születésének fontosabb esemé-
nyeit mutatja be a Biblia alapján. A szokás 
idővel elszakadt a templomoktól és szá-
mos változatban népszokásként élt tovább. 
 Az első betlehemes jászol felállítása As-
sisi Szent  Ferenc nevéhez fűződik. 1223-
ban az  itáliai Greccio városában elevení-

tette fel Jézus születésének történetét. Egy 
barátjával berendeztek egy barlangot, aho-
vá jászolt készíttetett, valamint szamarat és 
ökröt hozatott. 
 A legrégibb ismert magyar nyelvű betle-
hemes játék szövege a váci egyházmegyei 
könyvtárból került elő. Liptay István ecse-
gi plébános jegyezte fel 1684 és 1694 kö-
zött. Betlehemezni általában karácsony 
délutánján indultak a fiatalok, s késő es-
tig sorba járták a falu portáit. Napjainkban 
kétféle betlehemező szokás ismeretes: az 
egyik az élő szereplőkkel, a másik bábfigu-
rákkal játszott változat. Mindkét fajtáját ha-
sonlóképpen játsszák, azonos szereplőkkel 
(pásztorok, angyalok, Mária, József). 
A betlehemezés fontos kelléke a 
kis templom, melynek belse-
jét a bibliai történet szerep-
lői népesítik be, egyikből 
sem hiányozhat a kirá-
lyokat Betlehembe ve-
zető csillag.
 A bábtáncoltató bet-
lehem főleg a Bala-
ton-felvidéken szokás, 
ugyanazt a történetet kis 
bábszínpadon bábfigurák-

kal adják elő. A középkorban ezt a játékot 
az oltáron mutatták be, s mivel később vi-
lági elemek is szövődtek az előadásba, ki-
tiltották a templomból. Ugyancsak a Du-
nántúlon terjedt el a „Szállást keres a szent 
család” elnevezésű szokás. Egy-egy falu-
ban 10- 15 család vesz részt a játékban, 
egy festett szentcsalád-képet december 
15-től kezdve minden nap hangos ének-
szóval más-más házba költöztetnek.
 Természetesen a karácsonyi étkezéshez 
is számos szokás kötődik. 
 Ilyenkor a család elhunyt tagjainak is 
megterítettek és minden ételből egy keve-
set tányérra tettek.
 Az ételeknek is megvolt a jelentőségük. 
Úgy vélték, ha karácsonykor babot, borsót, 
tököt, mákot, halat esznek, akkor a követ-
kező évben bőségben lesz részük.  
 Fontos szerepe volt a diónak is. A tálból 
kivett diót feltörték, ha jó volt, akkor egész-
séget, a rossz betegséget, bajt jósolt. 
 Nem maradhatott le az asztalról az alma 
sem. Azt annyi szeletre vágták,  ahányan 

ültek az asztalnál: amilyen kerek az 
alma, olyan kerek, összetartó 

legyen a család a követke-
ző esztendőben.

 A karácsonyi vacso-
ra után a morzsát nem 
dobták ki az ünnep vé-
géig, mert úgy tartot-
ták, az megóvja a ház 
lakóit a betegségtől. 

 Az asztal egész hé-
ten át terítve volt minden 

háznál, hogy a látogatókat, 
köszöntőket is megkínálják. 

A karácsonyi asztalra vagy alá, 
vagy a közelébe helyezett tár-
gyaknak, eszközöknek különös 
jelentőséget tulajdonított a nép-
hagyomány. Mágikus erejűnek 
tartották pl. a karácsonyi ab-
roszt, később sütőabrosznak 
használták, hogy a termés bő 
legyen, és a kenyér is megkel-
jen. Ezt a karácsonyi abroszt 
advent csendjében hímezték 
az asszonyok. 

szabad-e bejönni ide
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jubiláló fúvósok 

üNNEPI KoNCERTEK
a Gödöllői Szimfonikusokkal

Fergeteges koncerttel ünne-
pelte fennállásának 30. évfor-
dulóját vasárnap este a Gö-
döllői Városi Fúvószenekar.  
A Művészetek Háza színház-

termében megtartott jubileumi 
hangversenyen átfogó képet 

kaphatott a közönség fúvósa-
ink színes zenei palettájáról. 

 A rendezvényen dr. Gémesi 
György polgármester köszöntöt-
te a három évtizede városunk 
kulturális életében kiemelt he-
lyet foglaló zenekart, valamint 
az épp születésnapját ünneplő 
Karsai Mártont, aki alapító tagja 
volt az 1991-ben még Gödöllői 
Fúvószenekarként létrejött cso-
portnak. A zenekar történetéről 
Kiss Györgytől hallhatott a kö-
zönség. 
 A koncerten külön megkö-
szönték azok munkáját, akik a 
kezdetektől tagjai a fúvószene-
karnak: a már említett Karsai 
Márton mellett Bobály Gergely 
és Györkös Gábor vesz részt 
alapítóként ma is a közös mun-
kában. 
 A műsorban az Ella Attila 
által vezetett zenekar  indu-
lókat, komolyzenei átiratokat, 
kortárs műveket, latinos dal-
lamokat és népszerű filmze-
nei átiratokat egyaránt meg-
szólaltatott. 

(Több fotóval a www.szol-
galat.com-on és Facebook 

oldalunkon.) 

Csodálatos adventi koncert-
tel örvendeztette meg a kö-
zönséget a Gödöllői Szimfoni-
kus Zenekar december 11-én.  
A Gödöllői Királyi Kastély lo-
vardájában ez alkalommal  
egy kiváló kortárs zeneszer-

ző, Vajda János Magnificat 
című műve, valamint John 
Rutter, Gloria , és más zene-
kari és kórusművei szólaltak 
meg. A Gödöllői Szimfoniku-
sok ez alkalommal a  Cante-
mus Vegyeskarral közösen 
adtak hangversenyt.  Az es-
ten Szabó Soma és Rácz Már-
ton vezényelt. 
 A Gödöllői Szimfonikus Zene-
kar legközelebb a már hagyo-
mányos évköszöntő koncerten 
várja majd  a közönséget, ami-
kor is Johann Strauss és Lehár 
Ferenc népszerű dallamai vár-

ják majd a közön-
séget. Részletek 
hangzanak majd 
el többek között a 
Denevérből, a Ci-
gánybáróból, a Gi-
uditta és a Luxem-
burg grófja című 
operettekből.

(Fotó:  
Váraljai Zoltán)



2021. december 15. gödöllői szolgálat 11kultúra

December 5-én a Művé-
szetek Házában megnyílt 
a Pécsi Ildikó életművét 
bemutató állandó kiállítás, 
pontosan a Kossuth- és 
Jászai Mari-díjas színmű-
vész halálának első évfor-
dulóján. 

Az L. Péterfi Csaba gondozá-
sában készült kiállítás megnyi-
tóján dr. Gémesi György pol-
gármester, Kovács Balázs, a 
Művészetek Háza igazgatója, 
valamint Szűcs Csaba, Pécsi 
Ildikó és Szűcs Lajos olimpi-
ai bajnok labdarúgó fia mon-
dott köszöntőt.

A megnyitón bejelentették, 
hogy a MUZA belső udvara 
ezentúl Pécsi Ildikó nevét fog-
ja viselni, akinek máriabesnyői 

kertjéből már odaültették azt 
a liliomfát, amit 70. születés-
napjára kapott. A Művésze-
tek Háza mellett pedig az a 
liliomfa kapott helyet, amivel 
akkor ajándékozta meg a vá-
ros, amikor megkapta a Kos-
suth-díjat. Ez a két fa nagyon 

kedves volt 
a számára. 

A kiál lí -
tást rende-
ző L. Péterfi 
Csaba kije-
lente, sze-
retné, ha 
Pécsi Ildi-
kó mindig 
velünk ma-
radna. Em-
l é k é n e k 
ápolására 

létrejött a Pécsi Ildikó Szín-
társulat, és létrehozták a Pécsi 
Ildikó Életműdíjat, amit minden 
évben egy 70. életévét betöl-
tött színésznő kaphat meg, a 
közönség szavazatai alapján. 

A jelölés során a beérkezett 
javaslatok közül a Pécsi Ildikó 
Színtársulat tagjai titkos sza-
vazással választanak ki ötöt, 
akik közül a közönség sza-
vazatai alapján egyvalaki ré-
szesül az elismerésben, A díj 

egy Pécsi Ildi-
kó aláírásával 
ellátott üveg 
obeliszk, ami 
mellé pénzdíj 
és oklevél jár.

Idén, első 
alkalommal, 
18 színész-
nőt jelöltek a 
díjra, s – kivé-
telesen – hat 
jelölt közül vá-
laszthat majd 
a közönség. 

A jelöltek: 
Béres Ilona, Fodor Zsóka, 
Galambos Erzsi, Halász Ju-
dit, Molnár Piroska és Pálos 
Zsuzsa. 

Szavazni 2022. május 1-jéig 
lehet. A szavazó felület de-
cember 6. óta elérhető a Pé-

csi Ildikó Színtársulat Face-
book-oldalán. (Bővebben, 
több fotóval a www.szolga-
lat.com-on és Facebook-ol-
dalunkon.)

(j.)
Fotók: Tatár Attila

Fo
tó

: T
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 A
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la

Én, Pécsi Ildikó

Életmű-kiállítás
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Hordozható kertek 
címmel nyílt meg de-
cember 11-én Nádas 
Alexadra Barcsay-díjas 
grafikus és festőmű-
vész kiállítása a leven-
dula Galériában. 

Nádas Alexandra kü-
lönleges hatású, madon-
na szerű ábrázolásait, a 
középkori templomok 
hangulatát idéző képeit 
2022. január 14-ig láthat-
ják az érdeklődők.

(j.)

Az elmúlt hetek-
ben városunk 
két művészeti 
vezetője is ran-
gos elismerést 
kapott.

Pes t  M egye 
Népművészeté -
ért Díjjal tüntet-
te ki Kecskés Jó-
zsefet Pest Megye 
Önkormányzata. A 
megyei elismeré-
seket minden év-
ben a Megyenap 
alkalmából adják 
át, idén azonban 
a járvány elleni vé-
dekezés nem tet-
te lehetővé ennek 
megrendezését. A 
díjazottak később 

Nagy érdeklődés kísérte a 
Gödöllői Városi Moziban  
Eperjes Károly legújabb 
filmjét, a Magyar Passiót. 

Az 1950-ben játszódó film 
történetében Leopold atya azért 
küzd szerzetestársaival, hogy a 
háború után újjáéledő ország-
ban a ferences rendet ismét 
felvirágoztassa. Az atyát ko-
holt vádak alapján letartóztat-
ják és hogy megtörjék, kegyet-
len kínvallatások alá vetik. Volt 
diákját, a vallásnak hátat fordító, 
a szocialista rendszerben hívő 
fiatal tisztet, Keller főhadnagyot 
– Fjodorov őrnagy parancsára 
– bízzák meg a beismerő val-

vehetik át szemé-
lyesen a kitünte-
téseket.

A Magyar Mű-
vészeti Akadémia 
Művészetelméleti 
Tagozatának Mű-
vészetpedagógusi 
Különdíját vehet-
te át Hidasi Zsófia 
textiltervező mű-
vész, művészta-
nár. A díjátadá-
son Hidasi Zsófia 
művészetpedagó-
giai tevékenységét 
dr. Keserü Kata-
lin művészettörté-
nész méltatta.

KJ
Fotó:

Fülöp Dániel

lomás kicsikarásával. Az atya 
kitartása, ellenállása azonban 
mindent megváltoztat…

Az Eperjes Károly főszerep-
lésével és rendezésében ké-
szült alkotás jelentős részét Má-
riabesnyőn forgatták. 

Az alkotás 9 hónap alatt ké-
szült el. Maga a forgatás pedig 
mindössze 31 napot vett igény-
be, derült ki azon a beszélgeté-
sen, amit a film bemutatójához 
kapcsolódva tartottak. 

A december 4-ei – a Gödöl-
lői Lokálpatrióta Klub által szer-

vezett – vetítést kö-
vetően megtartott 
közönségtalálkozó 
Eperjes Károllyal dr. 
Sztankó Attila, a Má-
riabesnyői Nagybol-
dogasszony Bazilika 
plébánosa, a filmfor-
gatás házigazdája 
beszélgetett.

(J.)

a gödöllői kultúra alakítóinak
ranGos elismerés

Ecet és méz címmel külön-
leges válogatást ad az olva-
sók kezébe v. kulcsár lldikó. 
Ez alkalommal olyan írásokat, 
beszélgetéseket oszt meg, 
melyek fehéren-feketén jel-
lemzik világunkat, napjaink 
párkapcsolatait, legyen szó 
szülő-gyermek viszonyról, ba-
rátságról vagy szerelemről. 

Szó esik a későn jövő szere-
lem körüli bonyodalmakról, a 
mamahotel intézményéről, a 
zaklatás félelmetes jelenségé-
ről, a szingli öntudatról, a gye-
rekbántalmazásról, a házas-
társi kapcsolatok XXi. századi 
változásairól, a világot meg-
állító koronavírus emberi ha-
tásairól, a szenior korosztály 
aktivitásáról, a külföldön élés-
ről, az öregekről való gondos-
kodásról és a nemi szerepek 
megváltozásáról, az ezekhez 

kapcsolódó elvárásokról. az 
őszinte, hol vidám, hol szo-
morú, sok humorral átszőtt 
tanulságos történetek rámu-
tatnak: szerethetőek vagyunk, 
de rajtunk is múlik, megtalál-
juk- e a boldogságot.

(V. Kulcsár Ildikó:
Ecet és méz)

Élet írta történetek

BaGoly  
könyvesbolt  
AjánLójA

Hordozható kertek

Magyar
Passió
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A Természetes monok-
róm című csoportos kép-
zőművészeti kiállítás 
négy fiatal vizuális mű-
vész alkotását mutatja 
be: Biliczki Anett üveg-és 
vizuális művész, Kovács 
Kitti festőművész, Már-
ton Enikő vizuális művész 
és Újszászi Tünde kép-
zőművész. A kiállításra 
kiválasztott alkotásaikat összekapcsol-
ja a monokróm színhangulat, amely az 
élénk, dinamikus esztétikai látvány he-
lyett a finom rezdülésekre, az anyagok 
megmunkálására, textúrájára, a tónu-
sértékek gazdag palettájára fókuszál. 
Alkotásaikra jellemző az organikus fe-
lület-és formaalakítás, amely sok eset-
ben természeti jelenségekre vagy kép-
ződményekre asszociáló képeket hív elő. 
Az alkotói folyamatnak, mint felfedező 
útnak a megélése közös pont munkás-
ságukban. Az anyagok érzékelésének 
és tulajdonságainak fókuszba állítása, a 

térhez való viszonyrend-
szerük tanulmányozása 
ugyancsak közös motí-
vum. A négy művész az 
absztrakció formanyelvét 
használja gondolatainak, 
vízióinak kifejezésére, a 
kiállítás az egymásra rí-
melő formanyelv mellett 
a kiállító művészek egye-
di, személyes motiváció-

inak és attitűdjének a bemutatását he-
lyezi előtérbe.

Gödöllői ipArMűvészETi MűhEly 
Természetes monokróm  
csoporTos KépzőMűvészETi KiállíTás
2022. január 29. – május 29. 

Kiállítás megnyitó
2022. január 29. szombat 16 óra

A kiállítást köszönti Bárdy Péter,  
Gödöllő város alpolgármestere
 Kurátor: Hidasi Zsófia textil-
művész, a Gödöllői Iparművészeti 
Műhely művészeti vezetője
 Az esemény nyilvános, amelyen 
kép- és hangfelvétel készül.
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Súlyosabban büntetik a jövőben az állatok 
megmérgezését, szigorúbban lépnek fel a 
szaporítók ellen, és az állatviadalokon való 
részvétel is bűncselekménynek számít, mi-
után szigorított a parlament azt állatvédel-
mi törvényen. Nézzük, mi változott: 

A jogszabály a büntető törvénykönyv jelen-
legi szabályozásához képest bővíti a termé-
szetkárosítás, az állatkínzás és a tiltott ál-
latviadal szervezésének minősített eseteit.
 
•  A jövőben szigorúbban lehet fellépni töb-

bek között a különös visszaesőkkel, a ha-
szonszerzési céllal működtetett szaporító-
telepekkel, illetve azokkal szemben, akiket 
korábban már az állatok tartásával össze-
függő tevékenységtől eltiltottak.

 
•  Ezentúl már a méreg vagy csalétek kihelye-

zésének előkészülete is büntetendő.
 
•  Bővült az állatkínzás minősített eseteinek 

köre a nagy nyilvánosság előtti elkövetés-
sel, az állattartástól való eltiltás alatti ál-
latkínzással, valamint állatkínzás elköve-
tésével tiltott állatviadal szervezését vagy 
állatkínzást követő két éven belül.

 
•  Magasabb büntetési tétel, egytől öt évig ter-

jedő szabadságvesztés szabható ki a mé-
reg alkalmazásával vagy az élet kioltására 
alkalmas csalétek kihelyezésével több állat 
pusztulását okozó, illetve a különös vissza-
esőként történő állatkínzás elkövetéskor.

 
•  Az állatkínzás minősített esete lett a szapo-

rítás, amelyet szintén egytől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetnek.

 
•  Az állatviadalok szervezői mellett mostan-

tól a résztvevőket is büntetik, vétség mi-
att két évig terjedő szabadságvesztéssel.

 
•  Rögzítették: állat esetében az elkobzás vég-

rehajtásának általános lépéseit - különö-
sen a megsemmisítést - nem kell elvégezni.

 
A törvény legtöbb rendelkezése 
2022. január 1-jén lép hatályba.

SziGorúBB lett 
az állatvédelmi 
törvény

25 hektár új erdő  
a budapesti agglomerációban

ne ajándékozzunk

Összesen 25 hek-
tár – 35 futballpá-
lyának megfelelő 
– új erdőt hozott 
létre a Pilisi Par-
kerdő a Buda -
pest körüli agg-
lomerációban az 
újszülöttek erde-
je program kere-
tében, amely a 
jövő generációk 
egészséges kör-
nyezetének meg-
teremtését és az 
ország klímasemlegességi céljainak 
elérését egyaránt szolgálja. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
és az Agrárminisztérium együttműködésé-
ben 2020 őszétől, tíz éven keresztül, min-
den évben, országosan mintegy 150 hektár 
új erdő ültetését végzi el az állami erdőgaz-
daságok részvételével. Minden megyében 
létrejön az „Újszülöttek erdeje”, ahol az új 
facsemeték számát a Központ Statisztikai 
Hivatal által közzétett születési adatok ha-
tározzák meg. A két tárca együttműködé-

Közelednek az ünnepek, ilyenkor sok 
gyerek szeretne kutyát, cicát vagy 
más kisállatot karácsonyra, de a dön-
tés önmagában kevés, hiszen egy ku-
tyáról vagy cicáról akár 10-15 évig is 
gondoskodnunk kell, de a többi kisál-
lat élettartama is több év!

Ismerősek a karácso-
nyi filmekből azok az 
idilli pillanatok, ami-
kor a gyerekek kiro-
hannak a szobából, 

a fa alatt kinyitják a legnagyobb dobozt, 
amiben egy szende kiskutya vagy kiscica 
kuporog. Sajnos, sokszor ez a fellángolás 
erre a pár órára vagy napra szól. Ha nem 
tudjuk garantálni az egész életen át tartó 
gondoskodást és szeretetet, akkor semmi-
képp se vásároljunk élő állatot.
 De barátnak, ismerősnek se ajándékoz-
zunk élő állatot, mert lehet, hogy a lelke-
sedésen kívül mással nem rendelkezik a 
megfelelő állattartáshoz! Egy állat renge-
teg foglalkozást, törődést és sok anyagi 
ráfordítást igényel, nem beszélve a kö-
telező és esetleges orvosi költségekről!
 Az ünnepek után nem sokkal a legtöbb 
menhely hihetetlen mértékben telik meg, sok-
kal jobban, mint az év bármely szakában. 
 Élő állat helyett van válasszuk inkább 
a plüss figurákat! 

élő állatot!

sének eredményeként 2020-ban az ország 
klímakvóta értékesítési bevételeiből forgat-
tak vissza mintegy kétmilliárd forintot az Új-
szülöttek Erdeje Program kialakítására és 
további állami erdőtelepítésekre.
 Az Európai Unió Emisszió-kereskedel-
mi Rendszer forrásaiból nemcsak az „Új-
szülöttek Erdeje” program valósul meg, ha-
nem az Agrárminisztérium által koordinált 
fásítási mintaprogram is, amelynek kere-
tében a Pilisi Parkerdő Bajnán telepített 
új cser- és kocsánytalan tölgyerdőt, közel 
2,5 hektáron. (Forrás: parkerdo.hu)
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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:  
06-30-630-3415, naponta 8-20 óráig

FoGAdj öröKbe  
a Gödöllői  

Gyepmesteri Telepről!

FüLes

ceciLke

máLnA

bordi

3 éves  
ivaros kan.  
Nagyon 
bújós, szé-
pen sétál 
pórázon. 
Csak benti 
tartásra  
vihető!

1 éves kan. Ragaszkodó, lány  
kutyusokkal nagyon jól elvan.

3 éves ivartalanítot szuka. 
Bújós, sétákra tökéletes társ.
Csak benti tartásra vihető!

2 éves ivartalanítot szuka. 
Bújós, barátságos, szépen sétál. 
Kinti-benti tartásra vihető!

Karácsony, KerT 
Az év végéhez közeledünk. 
Kicsit (vagy nagyon) fáradt 
mindenki. Önök is, én is, ezért 
rendhagyó módon az év utol-
só cikkében nem a kerttel 
kapcsolatos teendőket, öt-
leteket osztom meg Önökkel, 
hanem azokat a gondolatokat, 
melyek engem vittek odáig, 
hogy a növényekkel foglal-
kozzam és sok-sok év után 
Önöknek is írhassak, ami hét-
ről hétre megtisztelő és öröm-
teli feladat. 

Tudják, amikor kicsi lány voltam 
a nagyapám apró magokat szórt bele lá-
dákba, amelyekből pár hónap múlva petúni-
ák illatoztak. Ez az első csodaélmény, ami 
magával ragadott, mert gyerekként annak 
éltem meg. Igazából ma is, pedig azóta jó 
pár év eltelt.
 Ez a megtapasztalás hajtott és hajt a 
mai napig, ahogy a természet különböző, 
számunkra láthatatlan folyamatokkal létre-
hoz új növényeket, életformákat. Most 45 
éves vagyok, de a gyermeki rácsodálko-
zás, várakozás mind a mai napig a létem 
része. Egy évben hála a megrendelőimnek, 
a munkámnak, rengeteg mini karácsony-
ban lehet részem, mert a kertek kifejlődé-
sét, amiben a kezem munkája van, ugyan-
úgy várom, ahogy ők, ha nem jobban. 
 Várom azt a pillanatot, hogy ők is meg-
lássák azt, amit én látok már akkor, ami-
kor a kertjeikbe bemegyek. Hosszú és fá-
radtságos munka az, amíg egy területből, 
ami rumlis vagy éppen semmitmondó, kert 
születik. Minden egyes kertben rengeteg 

munkám van, hiszen 
a kezem által épül-
nek a járdák, támfa-
lak, patakok és tavak, 
a fejemben cikázó 
és szelektáló gon-
dolatok, koncentrá-
ció tisztítanak ki egy-
egy rémesen túlnőtt 
bozontot és lesznek 
belőle ligetes kertek, 
pihenőhelyek.  
 Kemény munka-e? 
Az Önök számára 
biztosan az, igaz fi-
zikailag nekem is, de 

a munka mögött ott van az a hajtóerő, ami 
láttatja velem azt, ami majdan egyszer csak 
elénk tárul.
 A láthatatlan folyamatokat, hogy jobban 
megértsem sok-sok évi tanulás, olvasás 
követte, követi most is. Megértettem-e?  
A tudományos és technikai részét igen, de 
a kertészkedésnek, a növényeknek van egy 
olyan szála, amit soha nem fogunk se látni, 
se hallani, hanem megtartják maguknak a 
tudást, nekünk pedig marad a csoda. A vá-
rakozás, ahogy most karácsony előtt is tesz-
szük, marad a titok, amit nem tudunk meg-
fejteni, de tudják, azt hiszem nem is kell. Ha 
betartják azt, hogy ahogy a karácsony a sze-
retet ünnepe, úgy a kert is a szeretetüktől 
működik. És ami talán a legfontosabb a jö-
vőre nézve...Ahogy én is, Önök is maradja-
nak meg gyereknek valahol. Így fognak úgy 
rácsodálkozni a kertjeikre, ahogy én. 
 Boldog karácsonyt kívánok, vigyázza-
nak Magukra!

Bujtás Anikó, www.bujtaskert.hu  
 

Az, hogy a kará-
csonyra készü-
lünk, még nem 
zárja ki, hogy ne 
egy virágokkal 
teli ablak mögül 
szemléljük a téli 
kertet vagy utcát. 

Ehhez semmi más nem kell, mint a megfe-
lelő növényeket választani.
 A mikulásvirág igazán jó választás, hi-
szen  rövidnappalos növény lévén ilyenkor 
virágzik.
 A másik sláger a karácsonyi kaktusz, 
amelynek virágrügyei késő nyáron vagy 
kora ősszel alakulnak ki, amikor a nap-

palok hosszúsága 
csökkenni kezd. Eb-
ben az időszakban 
a dús virágzás érde-
kében hűvös és szá-
raz helyen kell tartani. Ha 
ügyesek voltunk karácsonykor virágpom-
pában lesz.
 A cserepes ciklámen szintén elsőrendű 
ünnepi dísz. Tartós és bőséges virágzás-
ra számíthatunk, ha hűvös, félárnyékos-ár-
nyékos helyen tartjuk.
 Persze a virágboltok kínálatának köszön-
hetően ma már szinte minden hozzáférhe-
tő, ez a három növény semmit sem veszí-
tett népszerűségéből az évek során. 

ViráGot az aBlakBa!
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aranyéremmel  
zárták az évet  
a gödöllői gyerekek

sport

HAtodik Lett a magyar  
vegyes váltó Dublinban
Hatodik helyen végzett a magyar ve-
gyesváltó a dublini mezeifutó Euró-
pa-bajnokságon.

Ismét előkelő pozícióban végzett egy euró-
pai atlétika versenyen a magyar válogatott, 
a tavaszi csapatbajnokság és az U23-as 
Eb után most a mezei futásban mutatták 
meg, hogy ott vannak a legjobbak között.
 Kísérleti versenynek indult, hatodik he-
lyezés lett belőle – ez a dublini Mezei Futó 
Európa-bajnokságon indult magyar vegyes 
váltó eredménye egy mondatban. A Tóth 
Lili Anna, a MATE-GEAC-os Pápai Már-
ton, Ohn Kinga, Szögi István alkotta né-
gyes olyan nemzetek válogatottjait utasí-
totta maga mögé, mint Svájc, Olaszország, 
vagy Ukrajna. Az élen az Egyesült Király-
ság csapata végzett, 18:01 alatt teljesítet-
ték a 6000 métert, a magyarok 18:25-tel let-

tek hatodikok. Az olimpikon Tóth 
Lili Anna kezdett, harmadikként 
adta át a stafétát, Pápai Márton 
és Ohn Kinga egyaránt a 8. he-
lyen ért a váltóponthoz, majd a 
szintén olimpikon Szögi István 
olyan keményen szántotta az ír 
sarat, hogy sikerült felhoznia a 
válogatottat a hatodik helyre.
 „Kipróbáltuk magunkat egy számunkra 
igen nehéz terepen” – értékelte az ered-
ményt Scheidler Géza, a MASZ sport-
szakmai igazgatója. „Mindenféleképpen 
elgondolkodtató a vegyes váltó a jövőre 
nézve, hiszen nem csak a mezei futás-
ban, hanem pályaversenyeken is egyre 

AtlétikA:

többször vannak futamok ebben a ver-
senyszámban. Az, hogy a pályaverse-
nyekhez szokott atlétáink hatodikok let-
tek a mezeifutásban rutinos riválisaik 
között, azt jelenti, hogy nagyon jó for-
mában vannak.” – tette hozzá. 

Forrás/fotó. atletika.hu

AtlétikA: 

Győzelemmel zárták a 2021-es évet a MA-
TE-GEAC U12-es, vagyis 2010 és 2011-
es évben született fiatal atlétái. A gödöl-
lői Egyetemi Sportcsarnokban lezajlott 
Sport XXI-es versenyen 5 feladat várt a 
sportolókra: sprintváltó, gátváltó, medi-
cinlabda hajítás, helyből távolugrás és 
zsámolyszökdelés után hirdettek vég-
eredményt a nyolc fős csapatoknak.

A MATE-GEAC csapatát Szabó Diana és 
Kovács Gábor Krisztián készítette fel a ver-
senyre, akik magabiztos előnnyel szerez-
ték meg az első helyet. A nyolc fős csa-
patban kapott helyet: Tokai Kitti, Hollókői 
Szofi, Gazda Dóra, Badics-Páskai Nóra, 
Pellegrini Alessandro, Gyurán Ádám, Ma-
kádi Márk és Rácz-Szabó Hunor, valamint 
ugyanígy teljesítette a feladatokat és arany-
érmet is kaptak a csapat tartalék emberei: 
Garamszegi Lőrincz, Zechmeiszter Huba 
és Burghardt Dávid.
 Ezzel a versennyel véget ért számuk-
ra az év, és ezzel búcsúztak is a 2010-es 
születésű fiatal atléták ettől a versenyrend-
szertől, hiszen jövőre az U14-es korosz-
tályban fognak versenyezni, ahol újabb ki-
hívások várnak rájuk. A 2011-esek viszont 
a már megszerzett tapasztalatikkal fogják 
segíteni a 2012-es születésű versenyzőket, 
akik első évüket fogják megkezdeni 2022-
ben a Sport XXI. névre hallgató utánpót-
lás nevelő programban. 

Forrás/fotó: geac.hu
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December 5-én, vasárnap U22-es 4*-
os strandröplabda versenyt rendeztek 
a MESE Strandröplabda Centrumban, 
amelyen ezúttal egyetlen GRC-s ver-
senyző indult, azonban ő annál sike-
resebben szerepelt: a még mindössze 
14 éves Breuer Mirtill és Beach Spor-
tos párja, Varga Kinga egészen a dön-
tőig menetelt a 16 párost felvonultató 
mezőnyben és ezüstérmet szereztek. 

Forrás/fotó: facebook.com/ 
Gödöllői-Röplabda-Club

sport

a spanyolországi Eb-n
Gödöllői bronz  

tAekwondo: 
Hosszas felkészülés után 3 fő képvisel-
te a Gödöllői Contact ITF Taekwon-do 
Sportegyesületet, valamint Gödöllő vá-
rosát és Magyarországot a november 
23-28. között megrendezett Európa-baj-
nokságon. A kontinensviadalnak La Nu-

A Magyar Kupa nyolcaddöntőinek első 
mérkőzésén a Békéscsaba, könnye-
dén 3-0-ra győzött a Gödöllő otthoná-
ban, így nekik akár egy 3-2-es vereség 
is belefért volna hazai pályán.

A vendéglátó Békéscsaba az Extraligában, 
illetve a kupában is idei szezonban még ve-
retlen, így rendkívül nehéz dolga volt a gö-
döllői lányoknak. Sajnos a bravúr azonban 
elmaradt, papírformának megfelelő ered-

cia, a festői spanyol város adott otthont 
és 28 ország, mintegy 1000 sportolója 
mérette meg magát küzdelem, forma-
gyakorlat, erőtörés és speciáltörés ver-
senyszámokban, ifjúsági és felnőtt kor-
csoportban.

A Magyar Válogatott 25 fős csapattal vá-
gott neki a vírus miatt már 2 éve szünete-
lő Európa-bajnokságnak. A válogatott ke-

mény született. Így az NB I. Liga éllovas 
Gödöllő a legjobb 16 között búcsúzott a 
Magyar Kupától. Fotó: facebook.com/Gö-
döllői-Röplabda-Club

RöplAbdA

kettős vereséggel búcsúzott 
a GrC a magyar kupától

Magyar Kupa nyolcaddöntő,  
2. mérkőzés:
Swietelsky-Békéscsabai rSe 
 – Gödöllői rC 3-0 (9, 19, 14) 

GöDöLLőI 
STRAND- 
RöPLABDA SIKER

RöplAbdA

retet Könczöl Alexandra és Lovász Hanna 
versenyzőként erősítette, illetve Kókai Zsolt 
edzőként.
 A megmérettetések reggeltől késő estig zaj-
lottak, amely komoly fizikális és mentális meg-
terhelést mért a sportolókra. A gödöllői ver-
senyzők a hét folyamán végig koncentráltan 
és odaadóan versenyeztek és kivívták sokak 
elismerését. Lovász Hanna első Európa-baj-
noki résztvevőként jó teljesítménnyel bron-
zérmet szerezett felnőtt női csapat erőtörés 
kategóriában, amely nagyon bíztató és elő-
remutató a jövőre nézve. Könczöl Alexandra 
felnőtt női 4-6 Dan formagyakorlat kategóri-
ában kimagasló formában versenyezve elő-
ször német ellenfelét búcsúztatta, majd ké-
sőbb sajnos a többszörös világbajnok ellen 
maradt alul, legalábbis a bírák szerint, de a 
szerencsétlen sorsolás ellenére is az 5. he-
lyen végzett. A versenyzők felkészítését Kó-
kai Zsolt V. Dan-os mester koordinálta.
 A Magyar Válogatott összesen 4 éremmel 
térhetett haza Spanyolországból, 1 ezüst és 
3 bronz elosztásban.
 A következő év is tartogat kihívásokat a 
csapat számára, ugyanis áprilisban kerül 
megrendezésre a 2022. évi Európa-bajnok-
ság Horvátországban, ahol a mostanihoz 
hasonló eredményekért szállnak harcba a 
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do Sporte-
gyesület versenyzői.
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hirdetmény

Beküldési határidő: 2021. december 31.
a BaGoly KöNyvEsBolt 1000 Ft-os vásárlási  
utalványát nyerte:  özv. Szili Zotlánné, Fődi Jánosné;

a Dűlő BorKErEsKEDés 1000 Ft-os vásárlási  
utalványát nyerte: Zelnik Péter, Centner János; 

a Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 ft-os  
utalványát nyerte: Pápai László; 

a városi mozi ajándékát nyerte:
Dóczy János, Kubatov Balázs; 

a városi múzEum ajándékát nyerte: 
Berta Mária, Navratil Lászlóné.

Sudoku
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ingAtlAn
 •  Készpénzes ügyfeleimnek keresek tár-
sasházi lakásokat! Tel: 06-20/539-1988

 •  Blahán, 629 m2-es telken két házból álló 
ingatlan eladó! 70 m2-es ház két szoba, 
konyha, fürdő, étkező, a másik 40 m2-es 
házban két szoba előtér található. Iár: 
49.5MFt! Tel: 06-20/539-1988

 •  Családi házat, építési telket keresek 
Gödöllőn és környékén ügyfeleim ré-
szére, kedvező irodai jutalékkal! Tel: 06-
20/944-7025

 •  Eladó Erdőkertes központjában 
100nm-es téglából épült 3 szobás, csa-
ládi ház pincerésszel 1000 nm-es telken. 
Iá.: 43MFt. Érd.: 06-20-919-4870

 •  Eladó Turán 70 nm-es részben felújított, 
vert falú parasztház 500 nm-es telken. Iá.: 
18MFt. Érd.: 06-20-919-4870

 •  Eladó Gödöllőn 140 nm-es épület, 90  
nm-es raktárrésszel 640 nm-es sarok-
telken, jelenleg bútorüzletként műkö-
dik Gödöllő forgalmas helyén 85 millió 
irányárért. Érd.: 06-20-919-4870

 •  Eladó Gödöllőn 140 nm-es, szintel-
tolásos, 4 szoba összkomfortos csalá-
di ház szuterénnal, garázzsal. Az 1488 
nm-es telken még van egy 125 nm-es 
vállalkozásra alkalmas téglaépület tel-
jes összkomforttal. Iá.: 73 M Ft. Érd.: 06-
20-919-4870 

 •  Eladó Gödöllőn a Királytelep és a Kert-
város szomszédságában egy nappali + 
2 szobás téglából épült 2 fürdőszobás 
iker családi ház 300 nm-es telekrésszel. 
Iár: 45,9 M Ft. Ugyanott eladó 2 szintes 
fitneszterem, mely átalakítható lakássá, 
ehhez hozzáépítve egy kétállásos 60 
nm-es garázs. 700 nm-es telekrésszel. 
Iár 65 M Ft. Egyben és külön-külön is 
eladó. Érd.: 06-20-919-4870 

 •  Eladó Gödöllőn egy téglaépítésű, 2 szo-
bás, egyedi fűtéses, 50 nm-es magas-

földszinti öröklakás 28,3 M Ft-ért. Érd.: 
06-20-919-4870

Albérlet KiAdó
 •  Kiadó Gödöllő belvárosában egy tég-
laépítésű, 1.em., liftes, erkélyes, 80 nm-
es öröklakás. 200.000 Ft/hó + kéthavi 
kaució. Érd.: 06-20-919-4870

 •  Városközpontban kiadó 2,5 szobás bú-
torozott lakás 2022 január végétől. Kivá-
ló paraméterek: csendes hely, jó közle-
kedés, konvektoros fűtés, alacsony rezsi. 
Fiatal párnak ideális választás. Nemdo-
hányzó, kisállat nélküli jelentkezők ér-
deklődését várom: info@csanakert.hu

 •  20 nm-es 1 szobás lakás, kertrésszel, 
parkolóval kiadó Gödöllőn. Érdeklődni: 
+36-30-950-9396

 •  Gödöllő frekventált helyén, a Kazin-
czy lakótelepen 2 szobás, földszinti la-
kás kiadó január 1-től: központi fűté-
sű, erkélyes, szép világos, bútorozatlan. 
Bérleti díj: 120.000 Ft+ 2havi kaució. 06-
20-566-9767

gArázs
 •  GARÁZS hosszú távra kiadó a Kazinczy 
soron. Tel: 06-30-928-5272 

 •  Gödöllőn a Szőlő utcában GARÁZS 
hosszútávra kiadó. Tel: 06-30-942-8135

állás
 •  Munkaidő pótlékkal műanyag feldol-
gozó gödöllői kft. felvesz BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, 
FORGÁCSOLÓT, KARBANTARTÓT, NAP-
PALI BIZTONSÁGI ŐRT és FRÖCCSÖN-
TŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat is szí-
vesen fogadunk. Érd: 06-20-9423-112, 
uzemvezeto@plastexpress.hu www.plas-
texpress.hu

 •  Gödöllői belsőépítész cég keres önálló-
an dolgozni tudó, nem dohányzó mun-
katársat, műhelyi és helyszíni szerelési 
munkára. Érdeklődni ezen a telefonszá-
mon lehet: 0670-984-9000

 •  Vagyonőri és recepciós munkakör be-
töltésére keresünk jól szituált férfi mun-
kaerőt. A munka fő- és mellékállásban 
is végezhető. Érdeklődni munkaidő-
ben: 06-50-109-5110, e-mail: ertekesi-
tem@gmail.com

 •  Magas szintű angol nyelvtudással 
és digitális eszközhasználati készség-
gel európai uniós oktatási fejleszté-
sekhez munkatársat keresünk gödöl-
lői főállású munkahelyre. Fényképes 
önéletrajzot fizetési igény megjelölé-
sével a judit.mezei@itstudy.hu cím-
re várunk.

 •  IDŐSEK GONDOZÁSÁT vállalom Gö-
döllőn és környékén. Számlaképes szo-
ciális gondozó vagyok. Ár megegyezés 
szerint. 06204524477

szolgáltAtás
 •  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, 
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfor-
dítókkal, tolmácsokkal! Kedvezményes, 
áfamentes díjak. I.L.I. Fordítóiroda, Gö-
döllő, Körösfői u. 2. Tel.: 06-20-556-2653, 
06-20-543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.go-
dollo@gmail.com 

 •  Language Cert akkreditált, nemzetközi-
leg elismert, egynyelvű nyelvvizsga Gö-
döllőn az I.L.I. Nyelviskolában! Ugyanitt 
egyéni és kiscsoportos nyelvtanfolya-
mok kedvezményes díjon. Érdeklőd-
ni: I.L.I. Kft., 06-20/543-1775, 06-20/556-
2653, info@ili.hu 

 •  KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! Fa-
kivágás, sövényvágás, bozótirtás, fű-
nyírás, fűkaszálás. Füvesítés, gyepfel-
újítás, vegyszeres gyomirtás. Rotációs 
kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés. Ágak, 
levelek elszállítása. Ereszcsatorna tisztí-
tás. Kerttakarítás. Kerítésfestés. Gépi per-
metezés. Kerti tavak tisztítása. Talajfúrás. 
06-30-747-6090 

 •  KÖNYVELÉS, cégalapítás, mun-
kabérszámfejtés, tanácsadás. Iro-
dák: Gödöllő, Szada. Elérhetőségek: 
06-30-592-1856, zacsekne.danuta@
gmail.com
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 •  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, 
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, víz-
vezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜ-
LÉKEK, KONVEKTOROK karbantartása 
felújítása, javítása. Tel: 06-20-9527-289, 
06-28-476-229 

 •  SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hív-
jon bizalommal, házhoz megyek. Számí-
tógép szerelés, rendszer és programte-
lepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén 
is! Tel: 06-30-333-9201 

 •  DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. 
Tóth Tamás 06-70-502-5620

 •  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nél-
kül. Ázások csőtörések megszüntetése. 
Vécék tartályok csapok szifonok cseré-
je. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 
06-20-491-5089

 •  REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 
órán belül! Új redőny azonnal megren-
delhető! Péter úr, 06-20-3685-888 

 •  TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítása, 
tetőszerkezeti munkák, tetőfedés, ács-
munka, bádogos munka, ereszcsatorna, 
Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás, eresz-
deszkák, madárdeszkák festése, palajaví-
tások, kúpcserép lekenése, leszögelése. 
Bármilyen kisebb javításokat is vállalok. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Ér-
deklődni: 06-30-526-8532 

 •  FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS gyorsan, 
szakszerűen, rövid határidővel. Üres in-
gatlanra kedvezmény! +36-70-785-2718

 •  BONTÁST vállalunk! A munkavégzés 
kézzel, ill. elektromos szerszámokkal tör-
ténik. Beltérben: válaszfalak és burkola-
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tok eltávolítása, szerelvények leszerelése, 
konyha és a fürdőszoba előkészítése a 
felújításhoz. Nyílászárók kibontása. Külté-
ren: melléképületek és kerti építmények 
teljes körű elbontása. Kerítések és járdák 
felszedése. Szolgáltatások: törmelék bez-
sákolása, kis mennyiség esetén elszállí-
tása. Konténerek megpakolása. Kultu-
rált munkavégzés. Hívjon bizalommal: 
Péter 06-20-266-0104

 •  HEGESZTÉSI MUNKÁK! Kerítések, korlá-
tok fémszerkezetének elkészítését vállal-
juk. Nyíló kapuk gyártása és cseréje. Tel.: 
06-20-9463-409

 •  KERÍTÉSEK készítése és SZERELÉSE! Drót, 
fa, fém kerítések készítése. Kész kerítés-
rendszerek felállítása. Kerítés lécek cse-
réje. Régi kerítések BONTÁSÁT VÁLLAL-
JUK. Tel.: 06-20-9463-409

egészség, testápolás
 •  GYÓGYPEDIKŰR, illetve szike mentes 
pedikűr! Fájdalom mentes körömsza-
bályozás! Gödöllő, Köztársaság út 37. 
06-20-452-4477

oKtAtás
 •  ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vál-
lal FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizs-
gaelőkészítés és korrepetálás területén 

jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel.: 
06-70-559-3918 

 •  Tapasztalt ANGOL tanárként általá-
nos angol órákat, érettségire, középfo-
kú nyelvvizsgákra felkészítést, korrepe-
tálást, beszédkészség fejlesztést vállalok 
online is: flora.nagyfalusi@gmail.com 06-
20-358-6057 

társKeresŐ
 •  Egyedülálló 58 éves technikus férfi 
keresi hozzáillő párját tartós kapcso-
lat reményében lehetőleg Gödöllő és 
környékéről. Ha szereted a kultúrát, ker-
tészkedést, utazást, kirándulást, hívjál: 
06-20-428-4545

Adás-vétel
 •  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs 
díjtalan kiszállással vásárol antik búto-
rokat, festményeket, órákat, minden-
féle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, 
ezüstöt (hibás és hiányos darabokat 
is), régi pénzeket, könyveket, bizsukat 
és ékszereket, borostyánt, mindenféle 
régiséget és HAGYATÉKOT. Legmaga-
sabb áron vásárolunk első vevőként! 
Tel.: 06-70/942-0806, 06-70/603-7642

 •  Étkezési, befőzési lekvár és cefre szilvák, 
valamint borszőlő, paprika, paradicsom 
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előrendelhetők. A télálló burgonya (De-
sire) szedését szeptember 15-én kezd-
jük, egyéb fajták addig is kaphatók. Tri-
ticale takarmányozási célra vásárolható, 
ára 8500 Ft. UNIBOND BT. Gödöllő, Kő-
rösi Cs. S. u. 33. Tel.: 06-28-432-941, 06-
70-342-5447 

 •  DLD típusú, 107 cm képátló mére-
tű plazma Tv tartozékokkal együtt 
eladó. Irányár: 50.000 Ft. Tel.: 06-30-
6342-172

ÜdÜlési jog
 •  Gyulán a Hőforrás Üdülőszövetke-
zetben 2 x 2 hetes 1 szobás rotációs 
apartman örökös üdülőhasználati joga 
betegség miatt eladó. Érdeklődni: 06-
20-4937-257

jármŰ, AlKAtrész
 •  AKKUMULÁTOR minden típusú gép-
járműhöz szaküzletünkben vagy kiszál-

lítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, be-
vizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. 
Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dó-
zsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-
30-536-4300, 06-28/611-728, www.akk-
ugodollo.hu 

egyéb
 •  MÉZET közvetlenül a termelőtől, a 
Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, 
Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lé-
pesméz, Propolisz, Virágpor és Dió-
bél kapható. 3kg fölött házhoz szállít-
juk. 06-30-9891-721 

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

Céges, ünnepi és családi 
 rendezvények!

Éttermünkben vállaljuk céges, évvégi, családi  
és ünnepi rendezvények teljeskörű lebonyolítását!

Karácsonyi Sütemények! • Különleges és hagyományos beiglik
Gyümölcskenyér • Ünnepi sütemények • Édes és sós aprósütemények
Kérjük a megrendeléseket december 21-ig szíveskedjenek  leadni az üzletünkben!

Karácsonyi
Sütemények!

SOLIER CAFE - Cukrászda, Kávéház & Catering
2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.

TorTarendelés: +36-20-396-55-12 • Menü Megrendelés: +36-20-350-40-11
www.solier.hu • ebéd Menü: https://etterem.solier.hu/hu/heti-menu-2

December 24-én éttermünkben elvitelre!
• Szegedi haláSzlé

• Rántott ponty éS haRcSafilé
• töltött kápoSzta

Kérjük a megrendeléseket december 21-ig 
 szíveskedjenek  leadni!

Kérje ajánlatunKat! – solier@solier.hu

karácSonyi menü
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2100 gödöllő,  
petőfi tér 13.

H-P: 10-19, Szo: 10-12borKereSKedéS


