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17. old. 22. old.
Fókuszban 
az energiaárak

Szimfonikus 
koncertek 

Csoda történt 
Debrecenben4-5. old.

Veiszer Alinda újságíró, műsor-
vezető, szerkesztő, Csuja László 
rendező és Halász Árpád állat -
tréner tenyerének lenyomata-
ival bővült idén a Csillagok Fala. 
Az ünnepélyes avatásra ez 
alkalommal a Belvárosi Napok
eseményeként került sor. 

Újabb CSILLAGOK

A rendezvényen L. Péterfi  Csaba, a 
Csillagok Fala kezdeményezője 
bejelentette, közkívánatra jövőre 

sportolókat is jelölhetnek majd erre az el-
ismerésre.  (Folytatás a 16.oldalon.) 
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GYÉMÁNTOT ÉR 
a Pedibusz program

ELISMERÉS 
az értékmentőnek

Városmarketing Gyémánt 
Díjat kapott a gyerekek 
gyalogos iskolába járását 
népszerűsítő és segítő 
Pedibusz Gödöllő program. 

Több évtizedes elkötelezett értékmentő és értékteremtő 
munkájáért Podmaniczky Díjat kapott L. Péterfi  Csaba. A 
Ráday Mihály Város- és Faluvédő Szövetség rangos elismerését 
szeptember 19-én adták át a Gödöllői Királyi Kastélyban.

A Magyar Marketing Szövetség és 
a Miskolci Egyetem Marketing és 
Turizmus Intézete nyolcadik alka-

lommal hirdette meg a Városmarketing 
Gyémánt Díj pályázatot, melyen városunk 
különleges projektje megkapta a marke-
ting szakma elismerését. 
 A pedibusz program nem csak a város 
gépjárműforgalmát csökkenti, hanem a 
gyerekek számára több levegőn töltött időt 
és mozgást tesz lehetővé, s ebben jelentő-
sen különbözik azoktól a kezdeményezé-
sektől, amelyek a gépjárművekkel történő 
közösségi közlekedést népszerűsítik. 

 A gyalogos/kerékpáros iskolába járás 
napi rendszeres mozgást jelent a szabad-
ban. Csökken általa az iskolák környékén 
a reggeli forgalmi dugó, ezáltal a levegő-
szennyezés és a zajterhelés, továbbá a köz-
lekedési balesetek valószínűsége. Mindez a 
szülők tehermentesítését is jelenti időben, 
energiában egyaránt.  A lábbuszok szer-
vezése és működtetése a közösség együtt-
működését igényli, ezáltal is ösztönözve a 
kapcsolatteremtést, közösségépítést.  A reg-
geli közös iskolába járás pedagógiai funk-
ciót is betölt, mivel a gyerekek elsajátítják 
és gyakorolják a biztonságos közlekedést, 
de ugyanígy szerephez juthat a környezeti 
nevelés is.
 A program a múlt év novemberében 
indult el. A PEDIBUSZ-Gödöllő csapa-
ta 6 járat indítását tervezi az idei tanév-
ben.  Ezek egy része már az előző tanév-
ben is rendelkezésre állt, de az előzetese 
jelentkezéseket fi gyelembe véve vannak 

A rendezvényen dr. Ujváry Tamás, a 
Gödöllői Királyi Kastély igazgatója 
és dr. Gémesi György polgármester 

mondott köszöntőt, majd Hadháziné Sza-
bó Margit újságíró, Fülöp István, a Gödöl-
lői Városvédő Egyesület elnöke, Mészáros 
Judit főépítész és Katona Szabó Erzsébet 
Ferenczy Noémi-díjas textilművész, érde-
mes művész, Gödöllő díszpolgára méltatták.
 A díjat Széphegyi László, a Ráday Mihály 
Város- és Faluvédő Szövetség elnöke adta át.
 A Gödöllői Értékvédő Közhasznú 
Egyesület megálmodója, alapító tagja a 
Grassalkovich-fi lagória megmentésére tett 
kezdeményezésével kezdte el Gödöllő épí-
tett értékeinek megmentését. Ennek a folya-

matnak a részeként hívta életre a Gödöllői 
Értékvédő Közhasznú Egyesületet, s talált 
rá a Norvég Alap pályázatára, aminek kö-
szönhetően városunk egyik legnagyobb fel-
újítására került sor.
 Nem csak ez az épület újult meg, és került 
új helyre a máriabesnyői Nagyboldogasz-
szony Bazilika mellé, hanem visz-
szakapta eredeti szépségét 
az Erzsébet-park első ré-
szében a kálvária és az 
Erzsébet-szobor, vala-
mint a Királyi Váró.
 L. Péterfi Csa-
ba jelentős szere-
pet töltött be ab-

ban is, hogy szobrot kapott Gödöllőn 
Grassalkovich I. Antal, valamint, hogy a 
város főterén egy különleges alkotás áll: 
József Attila Altató című versének főhő-
se: kis Balázs. 
 Mindezek mellett L. Péterfi Csaba 

nagy szerepet töltött be a Fürdő ut-
cai zsidó ótemető megmenté-

sében és a mai napig ak-
tívan részt vesz annak 

gondozásában.
 Szintén az ő kezde-
ményezésére került a 
Királyi Kastély park-
jába Mária Terézia 
szobra.

új útvonal-javaslataik is. A tervezett já-
ratok átnézeti térképeit és menetrend-
jei megtalálhatók a www.godollo.hu/
pedibusz oldalon. 
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Talán nem túlzás 
azt állítani, hogy az 
idei Belvárosi Napok 
rendezvényei soha 
nem látott tömegeket 
vonzottak. A három nap 
során sok tízezren mentek ki az Alsóparkba, 
ahol minden délután és este koncertek 
várták a kikapcsolódni vágyókat.

BELVÁROSI
Napok

t 
ap 

Fotók:
Tatár
Attila

Az ülésről bővebben a www.szolgalat.com-
on és Facebook-oldalunkon, valamint 
a GodolloNetTV Facebook-oldalán.

Pápai JociR-GO

ByeAlex és a Slepp

Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar

Azahriah

Apacuka

Alma zenekar

Bruno x
Spacc

Nemazalány x Sophie

Lil G

NB. Nagy Réka
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H a egy társasháznak, lakás-
szövetkezetnek nem mi-
nősülő ingatlanon belül 

több, de legfeljebb négy önálló 
rendeltetési egység található, az 
önkormányzat jegyzője kérelem-
re 8 napon belül hatósági bizo-
nyítványt állít ki az „önálló lakás 
rendeltetési egységek” számáról, 
és ennek alapján a lakossági fel-
használókra érvényes kedvez-
ményes áron vehetik a földgázt. 
 A gödöllői lakosok a www.
godollo.hu oldalon megtalál-

ják az igényléshez szükséges do-
kumentumot, valamint az ahhoz 
kapcsolódó tájékoztatót, amit 
lapunk 25. oldalán a hirdetmé-
nyek között is olvashatnak. 
 A benyújtott kérelmek alapján, 
a hatósági bizonyítványok kiadá-
sa folyamatosan zajlik, a kére-
lem elektronikusan (epapir.gov.
hu), eredeti papír alapon postai 
levél útján és személyesen is be-
nyújtható, nem árt azonban tud-
ni, hogy az e-mail nem minősül 
hivatalos kapcsolattartási for-

mának, az elektronikus ügyin-
tézésről szóló előírások alapján. 
 Rendkívül fontos, hogy az 
igénylők nagy gondot fordítsa-
nak arra, hogy minden egyes 
önálló lakás rendeltetési egy-
ség esetében teljesülnie kell a 
jogszabályban előírt minimá-
lis feltételeknek, legyen szó az 
egység megközelíthetőségéről, 
a szükséges helyiségek meglé-
téről vagy az egyes helyiségek 
előírt legkisebb méretéről! A 
hatósági bizonyítvány kiadását, 
a jogszabály alapján, a polgár-
mesteri hivatal részéről helyszí-
ni szemle nem előzi meg, arra a 
jegyző nem jogosult, így az önál-
ló rendeltetési egységek megfe-
lelőségének megállapítása nem 
a hivatal felelőssége, hanem tel-
jes mértékben a kérelmező fel-
adata és felelőssége. 
 Amennyiben a kedvezmény-
nyel élni kívánók bizonytalanok 
a jogszabályi előírások értel-

mezésében, az ingatlanuk vizs-
gálatában, úgy inkább kérjék  
szakember (szakértő, építész, 
technikus stb.) segítségét.
 259/2022. (VII. 21.) Kormány-
rendelet ugyanis a gáz szolgálta-
tó jogosult hatósági ellenőrzést 
kezdeményezni a kedvezményt 
igénybe vevők körében. Ebben 
az esetben viszont már a jegyző, 
vagy az építésügyi hatóság köte-
les ellenőrizni! Amennyiben pe-
dig a helyszíni ellenőrzés során 
azt állapítják meg, hogy a ható-
sági bizonyítványba megadott 
adatok nem felelnek meg a va-
lóságnak, és a felhasználó jogo-
sulatlanul vette igénybe a ked-
vezményes többletmennyiséget 
ebben az esetben a szolgáltató a 
versenypiaci költségeket tükrö-
ző ár másfélszeresének megfele-
lő egységáron fogja a felhaszná-
lóval elszámolni a jogosulatlanul 
igénybe vett kedvezményes több-
letmennyiséget. KJ

KEDVEZMÉNYES ENERGIA IGÉNYLÉSE
FONTOS A SZABÁLYOK BETARTÁSA!
Mégis lehetőségük lesz rezsicsökkentett árú 
földgázt venni a többgenerációs lakóházban 
élőknek. A nemrég módosításra került 
259/2022. (VII. 21.) Kormányrendelet pótolta, 
hogy a döntéshozók korábban meg feledkeztek 
azokról a családokról, ahol több generáció 
él együtt, de csak egy fogyasztásmérő van, 
a költségeken pedig megosztoznak. 

A Nemzeti Energiacsúcs azonnali összehívá-
sát és az önkormányzatok energiabeszerzé-
seire a 2022-23-as fűtési szezon végéig 
„ársapka”bevezetését kezdeményezi a 
Magyar Önkormányzatok Szövetsége.

Az energiaár-robbanás meg-
oldhatatlan helyzet elé ál-
lította a magyar települé-

sek túlnyomó többségét. Az előző 
évihez képest akár nyolc- tízsze-
resére nőtt gáz- és áramszámlá-
kat a kormányzati elvonásokkal 
is sújtott önkormányzatok önerő-
ből kigazdálkodni nem tudják.
 A MÖSZ elnökségének állásfog-
lalása szerint a jelenlegi válság-

helyzetben csakis a partnerség 
és a szolidaritás jegyében lehet 
megoldásokat találni. Mivel a re-
zsiszámlák emelkedése és az ön-
kormányzatok ellehetetlenülése 
minden magyar település minden 
polgárát érintheti, ezért a megél-
hetési válság és az energiaválság 
kezelése a kormányt is az önkor-
mányzatokkal való együttműkö-
désre kell kényszerítse.

 Ennek jegyében a MÖSZ 
Nemzeti Energiacsúcs össze-
hívását kezdeményezi annak 
érdekében, hogy a kormány, 
az önkormányzati szövetségek 
és az energiaszektor képvise-
lői közösen találjanak megol-
dásokat az energiaválság jelen-
tette kihívásokra. A Nemzeti 
Energiacsúcs összehívásáról 
Gémesi György és Karácsony 
Gergely, a MÖSZ társelnökei 
Orbán Viktor miniszterelnö-
köt levélben tájékoztatják, kez-

deményezve a kormány magas 
szintű képviseletét az egyezte-
tő fórumon. Meghívást kapnak 
a Magyar Tudományos Akadé-
mia képviselői, az önkormány-
zati szövetségek, valamint a 
magyar energiaszektor meg-
határozó szereplői.
 Egyben kezdeményezik a kor-
mánynál, hogy az önkormány-
zatok energiabeszerzéseire a 
kormány a benzinhez és egyes 
élelmiszerekhez hasonlóan 
vezessen be „ársapkát” 2023 
áprilisáig, a fűtési szezon vé-
géig. Az intézkedés fedezete-
ként a megnövekedett ener-
giaárak nyomán keletkezett 
állami többletbevételek, illet-
ve az önkormányzatoktól el-
vont adóbevételek is szolgál-
hatnak. (ny.f.)

Nemzeti ENERGIACSÚCSOT!
A KORMÁNYFŐHÖZ FORDULNAK AZ ÖNKORMÁNYZATOK
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Cél a lakossági szolgáltatások
BIZTOSÍTÁSA ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MUNKACSOPORT

Gödöllő az elektromos 
áram tekintetében sze-
rencsés helyzetben van, 

mert 2023 végéig van szerző-
dése, a gázt azonban január-
tól már a piaci áron kell meg-
vásárolnia. 
 Dr. Gémesi György polgár-
mester több mint egy hónap-
pal ezelőtt létrehozta azt az 
energia szakmai munkacso-
portot, melynek feladata a 
végső döntések szak-
mai előkészítése. 
 Ennek része-
ként a héten 
minden önkor-
mányzat által 
fenntartott in-
tézménybe sze-
mélyesen ellátogat 
a szakemberekkel, és 
részletesen tájékozódnak az 
intézmények műszaki állapo-
táról, az energia-felhasználás 
hatékonyságának javításáról, 
megtakarítási lehetőségekről. 
 A múlt héten az intézmény-
vezetőkkel folytatott egyeztetés 
során Gémesi György polgár-
mester kijelentette: Cél, hogy 
szolgáltatni tudjanak a lakos-
ságnak. Ezen a téren a bölcső-
dék, az óvodák és a szociális in-
tézmények prioritást élveznek. 
 Nem könnyíti meg a helyze-
tet, hogy bizonytalan a távhő 
szolgáltatás díja. Bár már sok 
helyen megkezdődött a fűtés, 
még mindig nincs döntés ar-
ról, hogy az ár változik-e, vagy 

az, hogy a távhő díja válto-
zik-e, vagy – egyes tervek sze-
rint – a hőmennyiséget fogják 
csökkenteni.
 A távhőszolgáltatóknak már 
korábban meg kellett küldeni-
ük a lakossági fogyasztásra vo-
natkozó adatokat az energia-
hivatalnak. 
 Mindezek mellett a végső 
döntések meghozatalára ener-

giagazdálkodási munka-
csoport jöhet lét-

re, amennyiben 
a képviselő-tes-
tület csütörtöki 
ülésén ezt meg-
szavazza. 
 G ö d ö l l ő n 

évekkel ezelőtt 
elkezdődött már 

a munka az energia-
felhasználás racionalizálá-

sa érdekében. Jelenleg is több 
jelentős beruházás előkészíté-
se, megvalósítása zajlik, mely 
kiemelten nagy energiahaté-
konysági javulást (városhá-
za, palotakerti óvoda, egyete-
mi bölcsőde), illetve megújuló 
energiák hasznosítását ered-
ményezi (MUZA, palotaker-
ti óvoda, egyetemi bölcsőde). 
 A munkacsoport feladata 
lenne, hogy segítse azoknak 
a döntéseknek a meghozata-
lát, amikre az önkormányzatot 
terhelő energiaköltségek mér-
séklése érdekében lesz szükség 
a  következő időszakban. A ki-
sebb léptékű, de összességében 

nagy hatással járó takarékos-
sági lépésektől kezdve akár az 
egyes intézmények működését 
érintő korlátozásokig terjed-
het a szükséges lépések sora, 
melyek előkészítése és megvi-
tatása lenne a munkacsoport 

feladata – derül ki az előter-
jesztésből. 
 Dr. Gémesi György polgár-
mester a munkacsoportban 
való részvételre felkérte Ko-
lozs Csaba (Fidesz-KDNP) ön-
kormányzati képviselőt. KJ

LAKOSSÁGI
FELHÍVÁS!
    A Belügyminisztérium fel-
kérése alapján önkormány-
zatunk felméri a településen 
lévő, széntüzelésre alkalmas 
fűtőberendezéssel rendel-
kező háztartások fűtési idő-
szakra vonatkozó barnakő-
szén-szükségletét.
 Amennyiben a fűtőbe-
rendezése széntüzelés-
re alkalmas, kérem, hogy 
szíveskedjen megküldeni a 
barnakőszén igényfelmé-
rése érdekében az érintett 
háztartás címét és a barna-
kőszén-szükséglet mennyi-
ségét (mázsa) a
kovacs.zsuzsa@godollo.hu 
e-mail címre 2022. szept-
ember 28-ig!

 A barnakőszén igényfel-
mérésre vonatkozó adat-
szolgáltatás személyesen 
is intézhető a Gödöllői Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáján (2100 
Gödöllő, Petőfi tér 4-6.) 
ügyfélfogadási időben: hét-
fő 8.00-tól 18.00-ig, szerda 
8.00-tól 16.30-ig Kovács Ist-
vánné vezető főtanácsosnál 
(3. ablak).

Gödöllő, 2022.
szeptember 19. 

Dr. Gémesi György 
polgármester sk.

Nincsenek könnyű helyzetben az önkormányza-
tok az egekbe szökő energiaárak miatt, rájuk 
ugyanis nem vonatkozik a rezsicsökkentés. 
Gödöllőn már a nyár folyamán megkezdődött 
annak a felmérése, mit tehetnek annak érde-
kében, hogy a városi intézmények biztosítani 
tudják a szolgáltatásokat az itt élőknek.

A bölcsődék, az 
óvodák és a szociá-
lis intézmények pri-

oritást élveznek



6  Ӏ  KÖZÉLET  GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. szeptember 21.

   A Gödöllői Református Líceum felvételi előkészítő 
alkalmakat szervez 6. osztályos diákok részére ma-
tematika és magyar tárgyakból.
 Az első alkalom: 2022. október 1., 9 óra.
Ugyanebben az időpontban szülői tájékoztatót is tar-
tunk. (k.j.)

Idén először „kísérleti 
bemeneti mérésekben” 
vesznek részt az általá-
nos és középiskolások.

A z online teszteket szinte 
az összes évfolyamnak 
ki kell töltenie. Matema-

tikai, szövegértést mérő és ter-
mészettudományos feladatso-
rokat is kapnak majd a diákok.
 A Belügyminisztérium új 
tesztet tett kötelezővé az ed-
digi kompetenciamérés és az 
idegen nyelvi mérések mellé. 
Míg eddig „csak” a 6-osok, a 
8-osok és a 10-esek kompe-
tenciáit és ismereteit mérték, 
ettől az évtől a 4., 5., 7., 9. és 
a 11. évfolyamnak kell kitölte-
niük egy-egy feladatsort.

A BELÜGY TESZTELI
A diákokat

VÁROSI NAPTÁR:
SZAVAZZANAK!SZAVAZZANAK!

   A hagyományokhoz hí-
ven idén is elkészül a Gödöl-
lőn közkedvelt városi naptár, 
aminek lapjait most is a gö-
döllőiek fotói díszítik majd.
 A pályázati felhívásra au-
gusztus 31-ig lehetett bekül-
deni képeket. A határidőig 
több mint 250 fotó érkezett, 
amin városunk épüle-
teit, köztereit, termé-
szeti szépségeit örö-
kítették meg.
 Ezúttal ismét a önök-
höz fordulunk: Járulja-
nak hozzá a fotók kivá-
lasztásához!
 Válassza ki, ön sze-
rint melyik a legjobb 5 
kép, és szavazzon! Az 
5 legtöbb voksot kapott 

kép biztosan bekerül a nap-
tárba; a többiről a zsűri fog 
dönteni.
 A szavazás határideje ok-
tóber 2., éjfél. A szavazófelü-
let linkjét Gödöllő Facebook-
oldalán találják:
 facebook.com/godollo

(t.a.)

?
   A tervek szerint október 

29-től november 6-ig tart az 
őszi szünet az iskolákban, a 
rezsidíjak miatt azonban ve-
szélybe került az őszi pihenő.
 Gulyás Gergely Miniszter-
elnökséget vezető miniszter 
azt mondta, a szaktárca dönt 
arról, hogy változtatnak-e a 
szünetek rendjén, de szerin-
te észszerű lenne, ha a téli 
lenne egy héttel hosszabb.
 Ám az egy hét csupán 3 
napot jelent, az őszi szünet-
ben ugyanis október 31. sza-
badnap, amit október 15-én 
dolgozunk le, november 1-je 
pedig Mindenszentek...

   A Magyar Közlönyben, 
megjelent, hogy hány fok-
ban fognak tanulni a diákok:
 „Olyan köznevelési intéz-
ményben, amelynek épüle-

tében 14. életévüket be nem 
töltött gyermekek gondozá-
sa, nevelése, illetve oktatá-
sa zajlik, a fűtés útján biz-
tosított léghőmérsékletnek 
legalább a 20 Celsius-fokot 
el kell érnie” – olvasható a 
jogszabályban.
 A többi köznevelési (ez 
gyakorlatilag a középisko-
lákat jelenti) és szakképző 
intézményekben legalább 
18 foknak kell lennie, akár-
milyen formában is működik.
 A jogszabály szerint az in-
tézmény fenntartója, illetve 
a szakképzési centrum ré-
szeként működő intézmény 
esetében a kancellár hatá-
rozza meg – a 18 és 20 fokos 
mininum figyelembe vételé-
vel – az iskolai hőmérsékle-
tet.

Forrás: eduline.hu

LESZ-E ŐSZI SZÜNET?

Bizonyos évfolyamok képes-
ségeit ráadásul évente kétszer 
is felmérik majd, ősszel és ta-
vasszal. Az adatrögzítés már 
a tanév eleje óta tart az isko-
lákban, a teszteket pedig szep-
tember vége és november vége 
között kell megtartani.
 A technikumokban és a szak-
képző iskolákban tanulókra 
más szabályok vonatkoznak 
majd (igaz, ez a terület nem a 
Belügyminisztériumhoz tarto-
zik). A diákok a bemeneti mé-
résekben nem vesznek részt, és 
a kimeneti mérésekben is csak 
a tizedikesek – szövegértési és 
matematikai – képességeire kí-
váncsi a minisztérium.
 A kísérleti mérés kétnapos 
programot jelent majd a diá-
koknak. 

Forrás: eduline.hu
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A téma aktualitását adja, 
hogy a Facebook Gödöl-
lő-csoportjában is felröp-

pent a hír az uszoda bezárásá-
ról: A MATE ezt cáfolta. 
 „Egyetemünk természetesen 
folyamatosan vizsgálja a meg-
növekedett energiaköltségek 
csökkentési lehetőségeit. Szeret-
nénk hangsúlyozni, hogy eddig 
is és ezután is Egyetemünk kizá-
rólag olyan költségcsökkentési 

Városi és térségi USZODA
Vizsgálják a rezsiköltségek csökkentésének lehetőségét

   Az Alsóparkban, a zeneiskola mellett található, 
„mászófának” is nevezett zöld juhar állapota to-
vább romlott az utóbbi időben. A fa egyik legfőbb 
tartó ága teljesen elszáradt, megtört, így az azon 
való tartózko-
dás fokozottan 
balesetveszé-
lyes.
 Ezen kívül 
további kor-
hadások kelet-
keztek, gom-
ba termőtest 
is megjelent 
a fán, amelynek felülvizsgálata, minősített fa-
ápoló és favizsgáló bevonásával részben már 
megtörtént. Kezelését a VÜSZI szakemberei a 
szakmai javaslat szerint végzik el. Ez várható-
an odúkezelést, támrendszer-kialakítást, némi 
metszést jelent.
 (j.)

VIGYÁZZUNK
KEDVENC FÁNKRA!

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

    Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot, hogy elkészült Gödöl-
lő Város településrendezési eszkö-
zei (településszerkezeti terv, helyi 
építési szabályzat) módosításának 
tervezete az M3 autópálya csomó-
ponttól Szada fele eső – Dobogó 
településrész – területre. A tervezet 
a városi honlapon tekinthető meg.
 A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tő Zrt. megbízásából a Via Futura 
Kft. készíti az „M3 autópálya, Gö-
döllő csomópont fejlesztés” enge-
délyezési és kiviteli terveit. A ter-
vezési feladat az M3-as autópálya 
gödöllői csomópont északi kör-
forgalma és a 2104. jelű Gödöllő-
(Szada)-Vác összekötő út között új 
út tervezése a csatlakozási lehe-
tőségei részletes vizsgálatával. A 

lehetőségeket vesz fi gyelembe, 
amelyek révén az oktatás mi-
nősége nem sérül, képzéseink 
továbbra is a megszokott mi-
nőségben folyhatnak.
 Szintén érinti a Gödöllő Vá-
rosi és Térségi Uszodát az az 
egyedülálló együttműködés, 
amelyet a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem sport-
egyesülete, a MATE–Gödöl-
lői Egyetemi Atlétikai Club 

(MATE–GEAC), a Gödöllői 
Hajós Alfréd Általános Iskola 
és a Dunakeszi Tankerület kö-
tött. Ennek keretében a Gödöl-
lői Hajós Alfréd Általános Iskola 
osztálya is heti rendszerességű 

Egyre több város zárja be uszodáját a 
megnövekedett energiaárak miatt. Lapunk 
kíváncsi volt, hogyan érinti a rezsiköltségek 
növekedése a gödöllői uszoda működését. 
Megkerestük az intézményt működtető 
MATE-t, mire számíthatnak az úszni járók.

úszás oktatáson vesz részt az 
uszodában, olimpikon és ki-
emelt utánpótlás szakedzőink 
segítségével” – áll az egyetem 
lapunkhoz eljuttatott tájékoz-
tatásában. (k.j.)

tervezett kialakítás Gödöl-
lő város településrendezé-
si eszközeinek módosítását 
teszi szükségessé, ugyan-

is a korábban tervezetthez képest 
alternatív, vélhetően könnyebben 
megvalósítható nyomvonalat dol-
goztak ki. 
 A témában lakossági fórum-
ra várjuk az érdeklődőket 2022. 
szeptember 29-én, csütörtökön 
17 órától a VÜSZI Kft. épületé-
ben (Dózsa Gy. út 69., II. emelet).
 A tervezettel kapcsolatos észre-
vételeiket, javaslataikat a lakossá-
gi fórumon, illetve írásban 2022. 
október 7-ig adhatják meg Gödöl-
lő város főépítészének címezve:
– elektronikus úton a partnersegi@
godollo.hu e-mail címre, vagy
– a 2100 Gödöllő, Szabadság tér 
6. postacímre.

Dr. Gémesi György
polgármester s.k.

Gödöllő településrendezési
eszközeinek módosításáról
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WGWG 
ALAPÍTVÁNY: 
Megkezdődött 
a gyűjtés

  A hollandiai Wageningen és 
Gödöllő testvérvárosi kapcsola-
ta már 30 éves múltra tekint visz-
sza. Ez idő alatt holland részről 
mindig kiemelt szerepet játszott 
a szociális intézményekkel és a 
rászorulókkal való törődés.
 A „Jóléti és Egészségügyi Ala-
pítvány – Wageningen-Gödöllő” 
(WGWG) támogatásával már több 
projekt valósult meg az Egyesült 
Szociális Intézmény Ady sétányon 
lévő idősek otthonában és a For-
rás Szociális Segítő és Gyermek-
jóléti Központban. (Ezeket a támo-
gatásokat megköszönve a WGWG 
Alapítvány augusztus 20-án Gödöl-
lő Városért Díjat vehetett át.)
 A legfrissebb kezdeményezésük 
az, hogy az idősek otthona számá-
ra egy akadálymentes kisbusz meg-
vásárlására indítottak gyűjtést, ami-
vel az otthon kerekesszékes lakóit 
is könnyen és kényelmesen tudják 
szállítani.
 Wageningenben az elmúlt hét-
végén, az úgynevezett "Malompi-
ac" rendezvényét kihasználva tör-
tént meg az alapítvány akciójának 
ottani nyilvános bemutatása. A ké-
pen Floor Vermeulen, Wageningen 
jelenlegi és Geert van Rumund ko-
rábbi polgármestere.
 Az online gyűjtés az alábbi linken 
érhető el:
https://whydonate.nl/.../steunactie-
voor-verpleeghuis.../en  
 Adományokat banki átutalással 
az alábbi számlaszámra várnak: 
12001008-00155330-05900005 
A közlemény rovatba kérik feltüntet-
ni: Akadálymentes minibusz  (TA)

TESTVÉRVÁROSOK 
találkozója Zentán

Laxenburg – Gödöllő: 
25 ÉV

   Ünnepi progra-
mon és európai uni-
ós konferencián vett 
részt városunk kül-
döttsége Zentán. 
 Szerbiai testvér-
városunkban idén 
is nagyszabású ün-
nepségek keretében 
emlékeztek meg az 1697. szept-
ember 11-én megvívott csatáról, 
amely Magyarország az Oszmán 
Birodalomtól való felszabadítá-
sának utolsó nagy csatája volt. 
 Az ünnepi programok része-

   Idén negyedszázada, hogy  
Gödöllő és Laxenburg test-
vérvárosi kapcsolata létrejött. 
Ennek apropóján David Berl, 
Laxenburg polgármestere és 
Silvia Wohlfahrt alpolgármes-
ter Gödöllőre látogatott a két vá-
ros együttműködését kezdemé-
nyező és 25 éve ápoló Susanne 
Feichtinger társaságában. 
 A vendégek  többek között 
részt vettek a kastély új időszaki 

ként szeptember második hétvé-
géjén rendezték meg az „Európa 
az állampolgárokért” prog-
ram keretén belül megtartott 
„Együtt az euro szkepticizmus 
ellen” (Europe for Citizens – 

Together Against 
Euro scept icism) 
konferenciát, mely-
re Zenta testvérvá-
rosai is meghívást 
kaptak.
 A programokon 
Gödöllő képvisele-

kiállításának megnyitóján, va-
lamint a Belvárosi Napok ese-

ményein. 
 Az évforduló meg-
ünnepléséről meg-
kezdett egyeztetések 
a múlt héten testvér-
városunkban foly-
tatódtak, ahol dr. 
Gémesi György pol-
gármester és osztrák 

tében dr. Győrfi  Beáta, dr. Papp-
né Pintér Csilla és Molnár Ger-
gely, a Gödöllői Lokálpatrióta 
Klub önkormányzati képvise-
lői vettek részt. 
 A megemlékezés során elhe-
lyezték városunk koszorúját a 
csata emlékművénél.

kollégája megállapodtak abban, 
hogy novemberben az adventi 
ünnepi programok részeként 
a Török Ignác Gimnázium kó-
rusa – Tápai Dóra vezetésével 
– ad koncertet Laxenburgban. 
A települések vezetői keresik 
azokat a kapcsolódási lehető-
ségeket, amelyek mentén a jö-
vőben folytatódhat az együtt-
működés. 
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Zsongott az 
ARBO-PARK 
Második alkalommal  rendez-
ték meg az Erdei Zsongást a 
Gödöllői Arbo-parkban. 

S zombaton a borongós, hűvös idő elle-
nére is sokan látogattak ki az arboré-
tumba, aminek a kezelését tavasszal 

vette át  az Erdők a Közjóért Alapítvány. 
A több, mint 100 esztendős létesítmény  az-

óta Gödöllői Arbo-
park néven, szám-
talan fejlesztéssel 
várja a látogatókat. Az Erdei Zsongás ren-
dezvényén a természetközeli, ingyenes 
családi programok mellett ezeket is meg-
ismerhették a látogatók. A szervezők sok 
zenével,  bemutatókkal, főzőviadallal és 
sok-sok játékkal várták a természetet ked-
velő családokat.
 Bár koncertek és foglalkozások nincsenek 
mindennap, az Arbo-park legtöbb fejlesz-

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

tése – mint például 
a megújult játszótér, 
a fitnesz eszközök, 
az olvasó tisztás – 
minden nap várja a 
látogatókat. A park 
terültén ivókút és kulturált mosdó is szol-
gálja a természetet kedvelőket. A park je-
lenleg ingyenesen látogatható, a tervek sze-
rint azonban az ősz folyamán a hétvégékre 
jelképes belépődíjat vezetnek be, ezzel is se-
gítve a fejlesztések fenntartását.
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CIVIL UTCA: 
A találkozási pont

A Gödöllői Civil Kerek-
asztal Egyesület koor-
dinálásával harminc ci-

vil szervezet mutatkozott be és 
adott lehetőséget arra, hogy az 
érdeklődők megismerhessék 
tevékenységüket. A sátraknál és színpadi 
beszélgetések során lehetőség nyílt tájé-
kozódni a különböző szervezetek munká-
járól, tervezett programjaikról. Mindezek 
mellett sokan játékokkal, foglalkozások-
kal várták a vendégeket, akik így képet 
kaphattak arról, milyen színes a gödöllői 
civil paletta. A kiállítók köre folyamato-
san bővül. A már jól ismert közösségek 
mellett – mint például a Gödöllői Kert-
barát Kör, vagy a Kastélybarátok Egyesü-
lete – folyamatosan jelennek meg a nem-

A Körösfői-Kriesch 
Aladár Művészeti 
Alapítvány felhívása

A Körösfői-Kri-
esch Aladár Mű-
vészeti Alapít-
vány 1997-ben 
jött létre. Az ala-
pító okiratban 
megfogalmazott 
célja és feladata:
„Körösfői-Kriesch 
Aladár több mű-
vészeti ágban – 

festészet, szobrászat, könyvillusztrá-
lás, szőnyeg- és bútortervezés, zene, 
irodalom – maradandót alkotott. Mind-
emellett az Iparművészeti Főiskola ta-
náraként pedagógus is volt.
 A gazdag szellemi és művészeti ha-
gyaték méltó megőrzése céljából az 
Alapítvány támogatja a művészet bár-
mely ágában tehetséges gödöllői fi a-
talok fejlődését, tehetségük kibontako-
zását. Az Alapítvány ugyancsak célul 
tűzte ki a gödöllői fi atalok művésze-
ti oktatását kiemelkedő színvonalon 
végző pedagógusok erkölcsi és anya-
gi elismerését.”
 A fentiek szellemében évente egy, 
Gödöllőn élő 14-24 év közötti tehetsé-
ges fi atal, vagy a tehetséges fi atalok 
oktatását hosszabb ideje kiemelkedő-
en végző személy díjazására kerül sor.
 Az Alapítvány Kuratóriuma által dí-
jazásra legméltóbbnak tartott személy 
elnyeri a Körösfői-Kriesch Aladár Em-
lékplakettet és az azzal járó – a kura-
tórium döntése szerinti – pénzjutalmat.
 A díj elnyerésére érdemes személy-
re megfelelő indokkal bárki javaslatot 
tehet.
 A javaslatot  2022. szeptember 
30-ig kérik eljuttatni az az alapít-
vány címére:
 Frederic Chopin Zenei AMI 
 2100 Gödöllő, Ady Endre st. 1.
 e-mail:
 babarczytamas@gmail.com

A Kuratórium döntésének kihirdeté-
sére, az emlékplakett és a vele járó 
pénzjutalom átadására október 28-
án pénteken 18 órakor, ünnepélyes 
keretek között kerül sor a Gödöllői Ki-
rályi Kastély dísztermében.

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

rég alakultak, mint például a Dombvidék 
Kosárközösség vagy az Erdők a Közjóért 
Alapítvány.
 A Civil Utca ez alkalommal is lehetősé-
get adott a jóízű beszélgetésekre és eszme-
cserékre, valamint az új kezdeményezések 
megismerésére. 

Idén is nagy érdeklődés 
kísérte a Belvárosi 
Napok keretében meg-
rendezett Civil Utcát. 
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CSALÁDI NAP: 
Fókuszban 
a közbiztonság
Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt a Családi na-
punkra, a Kazinczy játszótéren 
2022. szeptember 30. pénteken 
délután 15 órától, dr. Györfi  
Beáta önkormányzati képviselő, 
Lokálpatrióta Klub és a Gödöllő 
és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány szervezésében.

V endégünk a Rendőrség, a Tűzoltó-
placc, a Polgárőrség, akik közbizton-
sági ismeretterjesztő programokkal, 

tanácsadással várják az érdek-
lődőket,  a Mosolygó Óvoda és a 
Könyvtár kommandóval játékos 
és kézműves foglalkozásokat tart 
a család minden tagjának, GIT 
társasjáték szalont nyit.
 Az Urban Verbunk FOLK ud-
vart rendez be és táncházba vár 
minket, fellép a Gödöllői Szimfo-
nikus Zenekar kamaraegyüttese, a HIP HOP 
tánccsoport, a SWINGING Quartett, a Forrás 
Kórus, a Boquilla Negra Klarinét Quartett is.
 Lesz kerékpáros ügyességi vetélkedő, a 
GSK Bikák csapata focibajnokságot ren-
dez, a HUN-TER Íjász egyesület is bemu-
tatkozik.

 A Gyepmesteri Telep kutyusai is vár-
ják az érdeklődőket, az adományozókat.
 A Cukorbetegekért Egyesület is vendé-
günk lesz, ingyenes vércukor szint mérés-
sel, tanácsadással.
 Mindenki talál kedvére való progra-
mot!

„Ősszel, ősszel Szent Mihály-nap közeledik…”
MIHÁLY-NAPI WALDORF CSALÁDÜNNEP

  A Waldorf iskolákban és óvodák-
ban nagy szerepet kapnak az ünne-
pek, a pedagógiában nagy hangsúlyt 
kap a természethez kötődő életritmus 
megélése, tudatosítása, így a Mihály-
nap megünneplése is. A gödöllői Wal-
dorf-közösség immáron 10 éve nem 
csak az iskola és óvoda keretei kö-
zött, hanem a városban is megren-
dezi Mihály-napját, ami mára hagyo-
mánnyá, sokakat vonzó és várva várt 
részévé vált a színes őszi városi prog-
ramkínálatnak.  
 2022. október 1-jén szombaton 
14–18 óráig újra szeretettel és válto-
zatos programokkal várunk mindenkit 
a régi jól bevált helyszínen, a „görbe-
fa” melletti füves területen! Ezen a na-
pon a gödöllői Waldorf-közösség ér-
tékeiből, szokásaiból ízelítőt adva, a 
Mihály-napi hagyományok feleleve-
nítésével szeretnénk lehetőséget te-
remteni arra, hogy újra megélhessük 
a közös ünneplés örömét.

 Szent Mihály és az ördög küzdelmét 
mutatja be sárkányjátékunk, amihez 
kapcsolódóan bátorság- és ügyességi 
próbákon vehetnek részt a gyerekek. 
Most is készülünk az elmaradhatatlan 
reformbüfénkkel, fakörhintánkkal és a 
gyermekek, szülők, kézművesek por-
tékáit kínáló kirakodóvásárral.
 A környezettudatosságra nem csak 
mindennapjainkban, de rendezvénye-
inken is törekszünk. Mi magunk is min-
dent megteszünk majd azért, hogy 
ezen a délutánon is minél kevesebb 
hulladékot termeljünk, és előre is na-
gyon köszönjük, ha vendégeink is hoz-
zájárulnak ehhez azzal, hogy hoznak 
magukkal tányért és poharat a büfé fi -
nomságainak megkóstolásához. 
                Fábián Zsuzsa
 

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

n
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   A viselkedés 
írott és írat-
lan szabálya-
iról kevesen 
tudnak  többet, 
mint Görög 
Ibolya. Szá-
mos könyve 
segít abban, 
milyen szabá-
lyokat tartsunk 
be, legyen szó 
akár az öltöz-
ködésünkről, 
akár  egy tár-
gyalás vagy egy rendezvényen való rész-
vételről.
 Folyamatosan változó világunkban 
nem könnyű ezeknek a kihívásoknak 
megfelelni.
 A most megjelent Tanácsoskönyv egy-
fajta válogatás a korábbi években meg-
jelentekből, egy csokorba gyűjti a leg-
fontosabb tudnivalókat. Teszi mindezt 
kibővítve a XXI. század új jelenségeire is 
fi gyelmet fordítva, mint például a közös-
ségi médiában való jelenlét vagy a világ-
járvány. 
 Mindezek mellett kitekint a nemzetkö-
zi porondra is, ami igazán hasznos azok-
nak, akik sokat utaznak, vagy sok nem-
zetközi kapcsolattal rendelkeznek. 
 A könyvben olyan kérdések, esetek is 
helyet kaptak, amelyekkel az olvasók ke-
resték meg a szerzőt. Így belepillantha-
tunk abba, milyen kihívás lehet egy-egy 
szituáció a zenésznek, vagy a rendőrnek. 
 Egyaránt érdekes olvasmány annak, 
aki csak kíváncsiságból veszi kézbe, és 
annak is, aki konkrétan szeretne valami-
nek utána nézni: betűrendbe szedve iga-
zít el minket az ajándékozástól (legyen az 
privát vagy céges) a zavarásig. Mindezt 
persze olyan igazi, „görögibolyás” humor-
ral fűszerezve. 
 (Görög Ibolya: Tanácsoskönyv)

VISELKEDJÜNK!

AJÁNLÓJA

BAGOLY 
könyvesboltJAZZRE hangolva

Mese, mese, 
messzi mese…

   Szeptember 15-én a Vörös At-
tila Jazzcraft koncertjével kez-
dődött meg a Jazz Club új éva-
da.  Az est különlegessége volt, 
hogy hosszú idő után először lé-
pett fel gödöllői formáció a Ki-
rályi Váró jazz programjában.
 Október 20-án a Nagy Já-
nos Trió lép fel. A különleges 
felállású zenekar tagjai Nagy 
János Erkel-díjas zeneszerző, 
(zongora), Joubert Flóra (dob), 

valamint Frankie Látó (hegedű ).
 Jegyek 3000 forintos áron már most 
vásárolhatók  a Királyi Váróban és a Gö-
döllői Városi  Könyvtárban, valamint a 
helyszínen a koncert előtt. 
 Azoknak, akik hosszabb távra szeret-
nének tervezni, már most jelezzük: no-
vemberben a Good evening Mr. Blues 
ad koncertet. 

   A Belvárosi Napok keretében nyílt meg 
Sövér Zsolt  „Mesék vásznon” c. kiállítása  a 
Művészetek Házában. Az erdélyi származású 
művész különleges, varázslatos hangulatú 
meseképekkel ragadja magával a szemlélőt. 
 A kiállítást  Dr. Erőss István, grafi kus-
művész, a Magyar Képzőművészeti Egye-
tem rektora, nyitotta meg, akit régi barátság 
fűz Sövér Zsolthoz. Beszédében kitért arra 
is, hogy Erdélyben egész más kapcsolatuk 

van az embereknek a 
meséhez, mint a vi-
lág más tájain. Ezért 
sem meglepő, hogy a 
november közepéig 
megtekinthető kiál-
lításon is  sárkányok, 
táltosok, varázslók 
néznek le ránk a 
vásznakról. 
 „Szerencsés em-
bernek mondha-
tom magam, hiszen 
a képzőművészetbe 

mintegy beleszülettem, mivel az édesapám, 
Sövér Elek ismert festőművész volt. Nyu-
godtan állíthatom azt, hogy ki sem kellett 
lépnem a házból, hogy rajzolással, festé-
szettel kapcsolatos ismereteket szerezzek, 
hiszen „kéznél” volt a tanár, még akkor is, 
ha képzőművészeti iskolába jártam.  – így 
vall magáról a művész, aki szándéka szerint 
nem a szépségre, hanem az igazság ábrázo-
lására törekszik, még a mesék nyelvén is. 



MÁR ELŐJEGYEZHETŐ 
A PÉCSI ILDIKÓ ÉLETRAJZ
Az Alexandra kiadó gondozá-
sában már októberben megje-
lenik Pécsi Ildikó: Úgy, ahogy 
volt című életrajza, amit L. Péterfi  
Csaba jegyzett le. 
 A könyv nyíltan, őszintén tár-
ja fel a Kossuth- és Jászai-díjas 
színművész életét. Nem botrány-
könyv, hanem egy igaz ember 
igaz élete, ami a színház körül 
mozgott, és sokszor leginkább 
arról is szólt. 
 Pécsi Ildikó a színpadon: csábí-
tó mellékszereplő, drámai hősnő, 
ragyogó komika, a mozivásznon: 
elementáris erővel játszó, vala-
mennyi szerepében messzeme-
nőkig emlékezetes alakítást nyúj-
tó fi lmikon volt.
 Pécsi Ildikó, a közszerep-
lő: látványos férfi faló, aki nem 
csak az adottságaival, hanem 
szexszimbólum státuszával is 
tisztában van, valamint humo-

ros, temperamentumos, nagy-
szájú feleség. És végül Pécsi Il-
dikó, az idős színésznő, aki már 
nem a szerepei miatt kerül a cím-
lapokra, hanem családi  viszályok 
miatt. Mindezek mögött azonban 
ott van az érzékeny, a szüleit ra-
jongásig szerető, kollégáit iste-
nítő, egyetlen gyermekét anyai 
szerelemmel pátyolgató, férjét 
bizalommal támogató, gyakran 
sértődékeny és haragtartó, pá-
lyafutását többször látványosan 
újra gondoló magánember. Az 
Úgy, ahogy volt oldalairól most 
kiderül a „valódi” történet, és 
egyedülálló betekintést kapunk 
a legendás színésznő életébe. 
A könyv október 10-én kerül a 
könyvesboltok polcaira, jelen-
leg előjegyezhető az Alexandra 
könyvkiadónál.
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   A Levendula Galéria és tulaj-
donosa Sz. Jánosi Erzsébet két 
különleges kiállítással is meg-
örvendeztette a képzőművé-
szet kedvelőit a múlt héten. A 
galériában Antal András kera-
mikus munkái láthatók, a  Gö-
döllői Városi Könyvtárban pe-
dig saját alkotásait mutatja be.
 A Középút című kiállításon 
Fóthy Zsuzsanna, az intézmény 
igazgatója mondott köszöntőt, 
majd Veress Enéh szobrász-
művész nyitotta meg a kiállí-
tást. Mindkét beszédben fon-
tos szerepet kapott Sz. Jánosí 
Erzsébet, Erzsók személye, a 
megszólalókkal való kapcso-
lata. Veress Enéh emellett ki-
emelte: Erzsók olyan mint egy 
mágnes, ami magához vonzza 
a művészeket. 

 Ennek a vonzásnak köszön-
hető a galériában  látható Nyá-
ri zápor című tárlat is, ami az 
Ars Sacra Fesztivál rendezvé-
nyeinek sorát gazdagítja.

A MÁGNES 
és a kiállítások



SISI RAJONGÓK gyűjteményeiből nyílt 
kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban

A z intézmény idén ez-
zel emlékezik az 1898. 
szeptember 10-én meg-

gyilkolt Erzsébet királynéra, 
aki több, mint 2000 éjszakát 
töltött a gödöllői kastélyban.
 A megnyitón dr. Ujváry Ta-
más igazgató és Habsburg 
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Eilika főhercegné mondtak 
köszöntőt.

 A magyarországi 
Erzsébet királyné-
kultusz központja-
ként működő Gödöl-
lői Királyi Kastély új 
időszaki kiállításán 
pályázat keretében 

TOKAJI SIKEREK
  Szeptember 9-11- között 

utcazenei fesztivált rendez-
tek Tokajban, ahol két gö-
döllői együttest is hallhatott 
a közönség. A Küszöb és a 
Swinging Quartet nem csak 
bemutatkozott, hanem meg 
is mérettette magát, a ren-
dezvény ugyanis egyben ver-
seny is volt. 
 A zenekarok különdíját a  
Küszöbnek ítélték, de a zsú-
ri elismeréssel nyilatkozott  a 
Swinging Quartetről is. 

 A Küszöb zenekar emel-
lett még egy sikert elköny-
velhet: nemrég jelent meg 
kislemezük, amely már hoz-
záférhető az online zenebol-
tokban. 
 A két zenekar most az ok-
tóber 15-ei koncertre készül, 
amikor is a Művészetek Há-
zában egymás után lépnek 
majd színpadra. Ezen az 
estén a Swinging Quartet 
Prőhle Gergő zongoristával 
egészül majd ki. 

Az én Sisim címmel 
nyílt meg a Gödöllői 
Királyi Kastély új 
időszaki kiállítása.

találták 
meg azo-

kat a jelentkezőket, akik gyűjtik 
az Erzsébet relikviákat, s akik 
szívesen megmutatnák a nagy-
közönségnek gyűjtőszenvedélyük 
legszebb, legérdekesebb darabjait.
 A válogatásnál nem elsősor-
ban a tárgyak piaci értéke, ha-
nem inkább azok különlegessége 
volt fontos a gyűjtő személyével 

BŐVEBBEN, 
TÖBB FOTÓVAL
a www.szolgalat.com-on 
és Facebook-oldalunkon.

és a tárgyakhoz kapcsolódó tör-
ténetekkel együtt, melyeket a 
www.azensisim.hu webol-
dalon ismerhetnek meg az ér-
deklődők.
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  Október 2-án 16 órakor 
Eric Assous: Boldogság, 
avagy élet 50 fölött című 
romantikus vígjátékát mu-
tatja be két részben a Spirit 
Színház a Királyi Váróban. 
Az előadás hat képben me-
séli el két ember különös egy-
másra találását, boldogság 
keresését. Nehéz, aktuális 
téma, sok humorral fűsze-
rezve – erről beszélgettünk 
a darab férfi  főszereplőjével, 
az Alexandrét alakító Perjés 
Jánossal.
 – Ma már nem jellemző, 
hogy egy emberrel élnénk le 
az életünket. Sokan 50 felett 
kezdenek új életet. De képe-
sek vagyunk-e erre? Tudunk-e 
50 felett elfogadni valakit? 

Erre keresi a darab a választ 
– mondta lapunk megkeresé-
sére. – Épp ezért elsősorban 
az 50 év felettieknek ajánlom 
ezt az előadást, amelynek sze-
replői is ebben a korban jár-
nak. Egy háromgyerekes elvált 
nő – akit Cseke Katinka alakít 
– és egy válófélben lévő fér-
fi  egyéjszakás kalandnak in-
duló kapcsolatát kísérhetjük 
nyomon a végkifejletig. 

– Elsőre nem feltétlenül 
egy vidám darabra gon-
dolnánk a téma hallatán. 
– Pedig ez egy rengeteg hu-
morral fűszerezett mű, egy kü-
lönleges társasjáték férfi  és 
nő között, amibe lehet, hogy 
a közönséget is bevonjuk. Er-

ről még nem döntöt-
tünk.. 

– Hogyan?
 – Észrevettük a 
korábbi előadások 
során, hogy a né-
zők hajlanak arra, 
hogy értékeljenek 
egy-egy szituáci-
ót, ez általában a 
személyes tapasz-
talatok, élmények 
alapján történik, s 
érdekes vélemé-
nyek szoktak el-
hangzani. 

Az előadásra je-
gyek 2500 forintos áron a 
jegy.hu oldalon, valamint 

a Királyi Váróban vásárol-
hatók. 

ÚJABB csillagok 

ÚJRAKEZDÉS 50 FELETT
– NEHÉZ TÉMA SOK HUMORRAL

(Folytatás a címlapról.) 

A hogy korábban, idén is a 
gödöllőiek jelöltek és az ő 
szavazataik alapján dőlt 

el, kiknek a kéznyomatait örö-
kítsék meg.
 A „csillagokat” dr. Gémesi 
György polgármester méltat-
ta. Mint mondta a kitüntetet-
tek olyan személyiségek, akik 
nem csak Gödöllőn, hanem ha-

zai és nemzetközi szinten is je-
len vannak.
 Veiszer Alinda neve egyet je-
lent a minőségi beszélgetések-
kel, felgyorsult és felületes vilá-
gunkban is megtalálja a valós 
értékeket, Halász Árpád sze-
mélyében pedig egy olyan sze-
mély részesült az elismerésben, 
aki a háttérben dolgozik: tudása 
a színpadon és a fi lmekben sze-
replő állatokon keresztül mutat-

kozik meg. A harmadik kéznyo-
mat tulajdonosa Csuja László 
rendező, akinek fi lmjei elgon-
dolkodtatnak, súlyos kérdése-
ket dolgoznak fel. Munkájáért 
számos rangos nemzetközi dí-
jat kapott.
 A különleges falra először 
2020-ban városunk Kossuth-
díjas művészeinek, Oszvald 
Marika és Pécsi Ildikó színmű-
vésznek, Fodor László klarinét-
művésznek kézlenyomata került 
fel. Őket 2021-ben Herczenik 
Anna és Baráth Emőke opera-
énekesek, valamint a Talamba 
Ütőegyüttes tagjai követték. 
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Szimfonikus koncertek 
40 ÉV ÉRTÉKEI MENTÉN  
Az ősz beköszöntével felpezsdült a kulturális élet. Megkezdődött az új 
évad a Gödöllői Szimfonikus Zenekar számára is. A negyven éves múlt-
tal bíró zenekar most is gazdag programkínálattal várja a közönséget. 
Az évad terveiről Rácz Márton művészeti vezetővel beszélgettük.

A Gödöllői Szim-
fonikus Zenekar 
konc e r t je inek 

sorában kiemelt helyet 
foglalnak el a bérletes 
előadások. Idén milyen 
zenei válogatással ké-
szülnek? 
 – A korábbi hagyományo-
kat folytatva a Remekművek 
Gödöllőn bérlet most is négy 
hangversenyt foglal magába. 
A szezon szeptember 23-án, 
kivételesen pénteken Mozart 
nagy Esz-dúr szimfóniájával indul a Művé-
szetek Háza színpadán. Csajkovszkij D-dúr 
hegedűversenyének szólistája pedig a nem 
csak hazai, hanem európai szinten is élvo-
nalba tartozó Kokas Katalin Liszt Ferenc-
díjas, érdemes művész lesz. Nagy öröm szá-
munkra, hogy elfogadta a felkérésünket. 
 A bérlet második előadásán november 26-
án három orosz zeneszerző: Borogyin, Gliére 
és Csajkovszkij romatikus remekművei szó-
lalnak meg. Hadd emeljem ki a hazai kon-
certeken ritkán szereplő Gliére művet, ame-
lyet Zempléni Szabolccsal mutatunk be és 
amely a zeneirodalom talán „legromantiku-
sabb” kürtversenye.
 Ezt követően két olyan előadás követke-
zik, amelyekre gödöllői művészeket hív-
tunk meg. 
 Február 25-én Herczenik Anna (szoprán) 
lesz a szólistánk, a zenekart pedig férje, Cser 
Ádám vezényli. Ekkor Schumann és Men-
delssohn művei mellett hat Schubert dal lesz 
műsoron.
 A mediterrán világot megidéző negye-
dik előadásra – május 20-án –  a Talamba 
Ütőegyüttessel készülünk. Különlegessége 
Antal Mária ütőegyüttesre és zenekarra írt 
versenyművének ősbemutatója lesz, amit a 
Gödöllőn élő zeneszerző a mi felkérésünk-
re ír. A bérletet a Művészetek Házában vá-

sárolhatják meg az érdeklődők, valamint a 
jegy.hu-n is kaphatók jegyek az egyes kon-
certekre. 

– A Gödöllői Szimfonikus Zenekar 
bérletes hangversenyei mellett sokan 
várják az ünnepekhez kap-
csolódó koncerteket is. Ha 
jól tudjuk, ezek sorában a 
Liszt Fesztivál lesz az első. 
Mit terveznek?
 – Hagyomány, hogy a feszti-
vál október 23-ai ünnepi estjén 
a Gödöllői Szimfonikus Zenekar 
lép színpadra. Ez idén is így lesz, 
ráadásul a Kossuth-díjas Perényi 
Miklós csellóművész lesz a ven-
dégünk, a zenekart pedig a ki-
váló karmester Farkas Róbert 
vezényli.  
 Kodály Zoltán születésének 
140. évfordulójára emlékezve 
december 17-én egy adventi est-
tel várjuk a közönséget. Itt ismét 
a Cantemus Vegyeskarral adunk 
oratórikus koncertet, amelyen 
Dénes István vezényletével Ko-
dály mellett Puccini és Bruckner 
művek szólalnak majd meg. Már 
készülünk az évköszöntő kon-

certre is, melyen most nem az operett, ha-
nem a minőségi könnyűzene lesz a fókusz-
ban: kicsit swinges irányba indulunk el. 
 Ezek a legközelebbi programok, de a ké-
sőbbiekben, a Harmonia Divina fesztivál 
keretében nagyböjt idején ismét templomi 
koncerteket is tervezünk

– Nem esett még szó az ifjúsági hang-
versenysorozatról. Ezek is folyta-
tódnak?
 – A Mesélő muzsika, és a Zene titkai is vár-
ja a diákokat Tápai Dórával és Mészáros Be-
átával. Szeretnénk, ha minél több közeli és 
távolabbi településen meg tudnánk szólítani 
a fi atalokat. Apropó fi atalok, a zeneiskolával 
szeretnénk visszahozni az ifjú tehetségek kon-
certjét is. De a Gödöllői Szimfonikus Zenekar 
Alapítvány együttműködője több városi, csa-
ládi rendezvénynek és a Chopin Zenei AMI-
nak is. Részt veszünk és támogatjuk a zene 
világnapja alkalmából megrendezésre kerü-
lő kosztümös hangverseny mellett a fi atal te-
hetségek három napos zongora mesterkurzu-
sát is. Ezek a programok folytatásai a zenekar 
elmúlt négy évtized folyamán is képviselt ér-
tékteremtésének és értékmegőrzésének.



Igaz képet 
mutat a GÖMB 

   Különleges helyszínen, a Nagy 
Sándor-házban nyílt meg szom-
baton a GÖMB Alkotócsoport 
és barátainak legújabb kiállí-
tása. Az „Igaz kép” című tárla-
ton harminchat művész mun-
kái láthatók.
 A rendezvényt Őriné Nagy Ce-
cília művészettörténész nyitotta 
meg. Beszédében kitért a hely-
szín történetére és művészeti je-
lentőségére, s úgy fogalmazott: 
„A kiállítás olyan, mint egyfajta 

áldozatbemutatás az egykori gö-
döllői művésztelep nagyjai előtt.”
 A kertben és a Nagy Sándor-
házban helyett kapott szobrok, 
képek és installációk szeptember 
24-én, valamint október 1-jén 10 
– 16 óráig megtekinthetők az Ars 
Sacra Fesztivál 
keretében. 

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

Kulturális örökségünk 
nyomában    Városunk idén is bekapcsoló-

dott a Kulturális Örökség Nap-
jai rendezvényeibe. Szombaton 
és vasárnap különleges épület-
látogató programok várták az 
érdeklődőket. Így például in-
gyenesen megtekinthető volt 
az egyetemi víztorony, ami csak 
ritkán nyitja meg kapuját a láto-
gatók előtt; a Nagy Sándor ház; 
valamint a kastély királydom-
bi pavilonja. 

ÖSSZEFOGLALÓ
a Godollonettv  
Facebook-oldalán.

Ó
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LEVÉLHULLÁS idején

Óvatosan a tökökkel!
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Beköszöntött az ősz, hamaro-
san megkezdődik a lombhullás. 
A lehullott levelekre sokan 
sajnos még mindig szemétként 
tekintenek, holott számos 
módon lehet hasznosítani.  

   Az őszi időszakban a hazai piacok és áru-
házak kínálatában is egyre nagyobb szám-
ban jelennek meg a tökfélék, amelyek sokszor 
a kerteknek is díszei. Nem árt odafi gyelni, 
mit vásárolunk, mert a tökfélék családjába 
tartozó fajok közül nem mindegyik ehető. 
 Fontos, hogy a vásárlók meggyőződjenek 
az étkezési célra vásárolt termék fogyaszt-
hatóságáról, az  EU-s tapasztalatok alapján 
ugyanis  folyamatosan emelkedik a tökfé-
lék okozta ételmérgezések száma.

E zt azért sem árt szem előtt tartani, mert 
a kerti hulladék égetése városunkban 
is tilos. Nézzük a lehetőségeket!

KOMPOSZT
Az őszi levelek, különösen azok, amiket 
ledarálunk akár a fűnyíróval, akár spe-
ciális, erre tervezett aprítóeszközzel, egy-
szerűen fantasztikus alapot nyújthatnak 
a komposztáláshoz a magas széntar-
talom révén.
 A különböző fák leveleit 
összekeverhetjük, de ép-
pen a falevelek magas 
széntartalma miatt 
és a gyorsabb kom-
posztálódás érdeké-
ben fi gyeljünk arra, 
hogy nitrogénben 
gazdag anyagok 
(például a fűnyese-
dék) is legyen a keve-
rékben.

MULCS
Ha felaprítottuk a leveleket, re-
mekül használhatjuk őket organikus 

 A tökfélék családjába számos – összesen 
mintegy 900 – faj tartozik. Bár közéjük sorol-
juk a dekorációra használatos dísztököket is, 
ezek emberi fogyasztásra alkalmatlanok, hi-
szen toxikus vegyületeket (kukurbitacinok) 
tartalmaznak. A kukurbitacinok rendkí-
vül keserűek, hőrezisztensek, fogyasztá-
suk már kis mennyiségben (néhány falat 
vagy kiskanál) is komoly, kellemetlen tü-
neteket okoz (gyomorgörcs, hányás, has-
menés, kiszáradás).  Forrás: nehib

ŐSSZEL IS 
ÜLTETHETÜNK

  Ha kertünk van, mindig van fel-
adatunk, a veteményesben ebben 
az időszakban is akad munka.

 Ilyenkor is vet-
hető a sóska és 
a spenót . Ezek 
nem melegigé-
nyesek, az enyhe 
telet némi taka-
rással átvésze-
lik, és már kora 

tavasszal szedhetjük róluk az első 
leveleket. A kikelő növények nem 
igényesek: a kertben a fák alatt is 
jó helyük van.
 Szeptemberben és októberben is 
ültethető a fokhagyma. Ez ráadásul 
még biztosabb a tavaszi ültetésnél. 

Sok betegsége és kártevője lévén 
4-5 évnél gyakrabban ne ültesse 
ugyanarra a helyre! A gerezdek 3-6 
cm mélyen legyenek a földben.
 A vöröshagymából is érdemes 
most duggatni (az átlagosnál na-
gyobb dughagymát), mert ebből kora 
tavasszal kiváló zöldhagyma lesz. 
Az ültetés fortélya az, hogy legalább 
5-6 cm mélyre kerüljön a dughagy-
ma, így lesz hosszú, fehér szára. 

Forrás: Bálint gazda kertje 

mulcsként virágágyásokba vagy zöldsé-
geskertbe, fák, cserjék körül, vagy akár 
cserepekben, ládákban. A mulcs segít 
megőrizni a talaj nedvességét, hűvösen 
tartja, és megfékezi a gyomok elburján-
zását. Bónusz, hogy a levelek lebomlá-
sakor tápanyagok kerülnek a földbe, és 
ennek, valamint a férgek és mikroorga-
nizmusok kitartó munkájának köszön-
hetően egy világosabb, porhanyósabb 
talajt kapunk.

LEVÉLHUMUSZ
Egyszerű módja annak, hogy kinyerhessük 
a lehullott levelekben található tápanya-
gokat, és ehhez még csak komposztálni 
sem kell őket. Mivel a komposzttal ellen-
tétben a levélhalmok ebben az esetben 

hőtermelés nélkül bomlanak le, 
akár egy árnyékos sarok-

ba is el lehet őket he-
lyezni, nem kell hoz-

zá külön láda sem. 
Gyűjtsük a leve-
leket egy nagy-
jából 1 méter 
magas kupac-
ba a kert egyik 
szélében, ön-

tözzük meg, és 
néhány havonta 

ellenőrizzük, nem 
száradt-e ki. A kész 

humuszt ugyanúgy 
használhatjuk a kertben, 

mint a komposztot és társait.
A Hello Vidék cikke alapján 

a magas széntar-

leveleit 
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KERTI utazások

Érdekes utazásra hívom Önöket 
ezen a héten. Nem véletlenül! 

   1 éves múlt, 
ivartalanított 
kan. Pórázon 
szépen sétál. 
Kis testű.

   2 éves ivarta-
lanított szuka. 
Nagy mozgás-
igényű,nagyon 
barátságos.

   1,5 éves iva-
ros kan. Igazi 
bújós, de egye-
düli kutyának 
vihető.

    1 éves, ivar-
talanított kan. 
Nagyon barát-
ságos, pórázon 
szépen sétál.

FOGADJ ÖRÖKBE
a Gödöllői Gyep-
mesteri Telepről!

 RUDI

LISA

MASZAT

FOLTI

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

Ú gy vélem, ha valaki teljesen meg 
akarja ismerni a kertek, növények 
világát, akkor teljeskörű és átfo-

gó ismereteket érdemes szereznie a világ 
számos pontján elhelyezkedő 
kertkultúráról. Bár ahány or-
szág, annyi szokás és kert, még-
is a különböző kertkultúrák és 
építészeti megoldások megis-
merésével és mindezek egybe-
gyúrásával, mindenki a számá-
ra legmegfelelőbb kertet tudja 
létrehozni. 
 Ezt az utazást egy könyv 
formájában ajánlom Önöknek, 
ami higgyék el, nem egy szá-
raz szakkönyv, hanem Máthé 
János „Egy világjáró kert-
jei” című könyve, ami lenyű-
göző részletességgel és nem kevésbé érde-
kes tényekkel és hihetetlen adatokkal írja le 
utazásait, melyeket a világ számtalan kert-
jében tett. Nem mai könyv, így megint az 
antikváriumokat ajánlom a felkutatására, 
de megéri! 
 Tudták például, hogy Párizsban volt meg-
található az az öreg akácfa, amely elsőnek 

került Európába, Amerika fel-
fedezése után? Egy Robin nevű 
botanikus hozta be a kontinens-
re éppen ezért kapta latin nevé-
nek a Robinia nevet. Így már-
is sokakban eloszlik az a tévhit, 
hogy a mi jó öreg akácfáink, 
amióta világ a világ, Magyar-
országon nőttek. 
 Szó van a könyvben egy, egy  
éjszaka alatt megépített kertről 
is, mely bármilyen hihetetlenül 
hangzik, mégis megtörtént. 
 A könyvbéli utazás alatt a 

Nílus partjaira is eljuthatunk, ahol a ná-
lunk szobanövényként élő szobapalka ott 
combvastagságú szárakat fejleszt és ezek-
ből a szárakból rengeteg mindent készíte-
nek, de szikomor fügefák sokaságát is lát-
hatjuk, melyek az árnyékot szolgáltatják. 
 No és milyen csodálatos a természet, mi-
vel a sivatag szélén él és a nagy szárazságban 

elhullajtja a leveleit, 
okos növény, mert 
amint az áradás el-
éri újra kizöldül és 
ontja a gyümölcseit. 
Olyan gyökérzettel 
rendelkezik, hogy a 
lombkoronája felüle-
tének akár százszo-
rosát is behálózza a 
talajban, így vészeli 
át a szárazságot. 
 Így erre támasz-
kodva sokan, akik-
nek a nyáron lehul-

lottak a növényeinek levelei azt javaslom, 
hogy ne hozzanak ítéletet, hogy a növénye-
ik elpusztultak, hanem adjanak nekik jövő 
tavaszig esélyt, mert bár rengeteg növény 
most halottnak tetteti magát, nem feltét-
lenül azok. Legyünk türelmesek ez után a 
nyár után és adjunk időt mi is regenerálód-
ni kerti kedvenceinknek. 
 Olvashatunk a könyvben még a kaktu-
szokból álló kerítésekről is és bibliai tája-
kon át is keresztül vezet az utunk. 
 Megtudhatjuk, hogy a perzsák mennyire 
szeretik a rózsákat, különösen a sárga szí-
nűeket és a permetezés vallási okokból is-
meretlen számukra. 
 Olvassák el, nagyon érdekes! 
 Szép hetet kívánok Önöknek! 

Bujtás Anikó • www.bujtaskert.hu



22  Ӏ  SPORT GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. szeptember 21.

Ezüstérmet nyert az Atlétikai Ma-
gyar Csapatbajnokság döntőjében 
a MATE-GEAC fi atal csapata.

Csoda történt 
DEBRECENBEN

 Belvárosi Napok FUTÓVERSENYE

A felnőtt csapatbajnokágon összesen 
négy felnőtt versenyzővel nevezett 
az egyesület, név szerint Nádházy 

Evelin, Szabó Diana, Pápai Márton és Ta-

  Sok száz fős gyereksereg gyűlt össze a 
gödöllői Belvárosi Napok futóversenyére, 
hogy két év kihagyás után ismét pontokat 
gyűjthessenek iskoláiknak, amelyek közül 
a legtöbb diákot felsorakoztató kiérdemel-
je a fődíjat.
 A szombat délelőtti programba az időjá-
rás „kavart” be egy csöppet, mivel az előre-

ATLÉTIKA
más Máté. A 40 nevezésből 39 pontszerző 
helyet sikerült szereznünk, olyan nagynevű 
egyesületeket tudunk magunk mögött, mint 
a Fradi és az MTK. A MATE - Gödöllői Egye-
temi Atlétikai Club 403 pontot gyűjtött ösz-
sze a két nap során, csupán másfél ponttal 
megelőzve a harmadik helyezettet. Az egye-
sület elnöke dr. Kriszt Balázs a verseny előtt 
úgy nyilatkozott, hogy "Az már jó eredmé-
nyek számít, ha az első hat helyezett között 
leszünk". Úgy tűnik a csapat igencsak túl-
teljesítette az elvárásokat. Minden verseny-
ző az adott körülményekhez és saját magá-
hoz mérten a lehető legjobban teljesített. A 
legtöbb pontot az ezüstérmes Soos Levente 
hozta az egyéni legjobbjával (51.62) 400 mé-
ter gátfutásban. A Simon Virág, Dobránszky 
Laura, Németh Nóra és Nádházy Evelin ösz-
szeállítású női 4x400 méteres váltó szoká-
sához híven megnyerte a versenyszámot. 
Bánovics József stabilan hozta idén a jobb-
nál jobb eredményeket, most is megnyer-
te a férfi  rúdugrást 502 centiméterrel. Női 
400 méter gátfutásban Dobránszky Laura 
3. lett, női 400 méter síkfutásban Nádházy 
Evelin 3. és Lesták Ármin élete legjobbjá-
val szintén 3. helyen ért célba 3000 méter 
akadályfutásban. A bronz helyezések itt még 
nem értek véget hiszen Bánházi Botond is 
köztük van rúdugrásban, 445 centiméterrel. 

Forrás/fotó: MATE-GEAC

jelzések szerint az eredeti időpontra esőt 
prognosztizáltak, így pár órás csúszással 
vághattak neki a fi atalok és vállalkozó ked-
vű családtagjaik a mintegy 2,5 kilométe-
res távnak.
 Minden résztvevő a célba érés után 
turó rudit kapott. A rajtnál és a befutó-
nál dr. Gémesi György és testvérváros-

unk polgármestere, David Berl is segéd-
kezett.
 A futás ideje alatt a Hurrá zenekar szol-
gált zenével, a bemelegítést pedig Kéri Ve-
rával végezhették a sportos kedvűek. A be-
futó közben pedig már az Urban Verbunk 
junior együttese lépett fel a nagyszínpadon.

Fotók: Tatár Attila



JUDÓBAN is 
elkezdődött az 
őszi versenyidény

   Nagyszerűen szerepeltek a 
Gödöllői Judo Klub versenyzői 
az Egerben megrendezett, kö-
zel 500 versenyző felsorakozta-
tó XXIII. Tóth Péter Emlékver-
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CSELGÁNCS

Szeretettel hívjuk és várjuk a 
gödöllői városrészek között 
megrendezésre kerülő ama-
tőr asztalitenisz bajnokságra 
(GAAB) minimum 5 fős csa-
patok jelentkezését, neve-
zését legkésőbb 2022. ok-
tóber 2. vasárnap 18óráig. 
A csapatok tagjai nem iga-
zolt, amatőr asztaliteniszezők 
lehetnek, akik más csapat-
bajnokságban nem szerepel-
nek. A bajnokság fordulóit a 
Gödöllői Asztalitenisz Csar-
nokban rendezzük meg, vár-
hatóan 8 fordulóban, 2 ligá-
ban. A GAAB a MOATSZ által 
rendezett Megyei és Nemze-
ti Bajnokság csapatbajno-
ki rendszere szerint lesz le-
bonyolítva /egy fordulóban 2 
páros mérkőzés, 4x4 egyéni 
mérkőzés, adott fordulóban 
maximum 2 gyűjthető pont/, 
a bajnokságra a nevezési díj 
csapatonként 15.000,- Ft. A 
lebonyolítási szabályokat a 
MOATSZ Asztalitenisz Sza-
bálykönyve határozza meg.
 A nevezéseket e-mail-
ben kérjük megküldeni a 
gyorfibea68@gmail.com 
e-mail címre, 2022. október 
hó 2. napján 18.00 óráig.
 A bajnokság fővédnöke: 
Dr. Gémesi György, Gödöl-
lő Város Polgármestere, a 
szervezőbizottság vezetője: 
dr. Györfi  Beáta önkormány-
zati képviselő.

A BAJNOKSÁG 
LEBONYOLÍTÁSA:
A nevezésben várjuk meg-
jelölni a résztvevő csapat 
nevét, a nevezett játéko-
sok neveit, lakcímét, élet-
korát, a csapatkapitányok 
megnevezését, elérhetősé-

gét (telefon és e-mail), a ne-
vezési díj megfi zetése mód-
ját (átutalás vagy készpénz).
 A nevezési díj a teljes évad-
ra vonatkozóan tartalmaz-
za a bajnokság keretében 
megrendezett fordulók terem-
használat díjához való jelké-
pes hozzájárulást.
 A nevező csapatok szá-
mától, korábbi helyezésétől 
függően kerül sor a ligák ki-
alakítására, beosztására, a 
sorsolás 2022. október hó 4. 
napjáig kerül közzétételre a 
bajnokság facebook oldalán.
 A mérkőzések 3 nyert játsz-
máig tartanak, és 12 asztalon 
kerülnek lebonyolításra a gö-
döllői Asztalitenisz Csarnok-
ban, Dózsa György út 69. A 
bajnoki fordulókon a mérkő-
zéseket a játékosok maguk 
vezetik, és az eredményeket 
a kapott versenylapra felve-
zetik.
 A ma hatályos jogszabá-
lyi rendelkezések értelmé-
ben nem kötelező a védett-
ségi igazolvány a bajnokság 
egyes fordulóiban, így a neve-
zéskor ez nem követelmény, 
ugyanakkor szeretnénk fel-
hívni a fi gyelmet itt is arra, 
hogy a járványhelyzet válto-
zása függvényében a köve-
tendő jogszabályi előírások a 
bajnokság ideje alatt változ-
hatnak!
 Jó küzdelmeket, sportsze-
rű játékot kívánunk!

Gödöllői Városrészek közötti 
Amatőr Asztalitenisz Bajnokság 
GAAB 2022/2023

FELHÍVÁS!

senyen. A gödöllői 
fiatalok mérlege, 1 
arany, 1 ezüst és 6 
bronzérmet szerez-
tek Futó Gábor és 
Szádvári Zoltán ta-
nítványai.

DIÁK 
A KOROSZTÁLY:
1. hely  Ivacs 

Máté
2. hely  Jéga 

Szabó 
Andor

3. hely  Maász 
Hajnal

3. hely  Baráth 
Gergely

DIÁK 
C KOROSZTÁLY:

3. hely  Kárpáti Boglárka
3. hely Hevesi Csoma
3. hely Szucsák Ferenc

SERDÜLŐ 
KOROSZTÁLY
3. hely Baráth Gergely
4. hely Gombkötő Misa
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XXX 

XXX

Beküldési határidő: 
2022. OKTÓBER 5.
A BAGOLY KÖNYVESBOLT 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:  
Oláh Krisztián., Hetényi Károly

A DŰLŐ BORKERESKEDÉS 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Iván László, Deme Istvánné

A HAPPY BOX (Petőfi -udvar) 2000 Ft-os 
utalványát nyerte: Wagner Hanna Száva

A VÁROSI MOZI ajándékát nyerte:
Frittmann László,  Zsíros Istvánné 

A VÁROSI MÚZEUM ajándékát nyerte: 
Szilágyi Dóri, Berneczei Istvánné

Felhívjuk tisztelt megfejtőink fi gyelmét, hogy a nye-
reménysorsoláson való részvételhez elengedhetet-
len, hogy – akár postai úton, akár e-mailen küldik be a 
megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket 
is adják meg!

SUDOKU
8 7 9 2

9 1 8 4 7 5
4 2 3

4 7 5 1 6
3 4

2 9 7 5 8 4
2 6 8 1 7

7 9 2 4 6
8 3 1 2

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
GÖDÖLLŐI KÖZFORGALMÚ 
GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI IDŐSZAK:
 hétköznap és szombaton: 20.00-22.00 óráig
 vasárnap és ünnepnapokon: 8.00-22.00 óráig
2022. szeptember 19-től 25-ig
MÁRIABESNYŐI GYÓGYSZERTÁR 
Gödöllő, Szabadság út 167., Tel.: 06-28/419-749

2022. szeptember 26-tól október 2-ig
MEDICINA GYÓGYSZERTÁR 
Gödöllő, Dózsa György út 12., Tel.: 06-28/410-251

2022. október 3-tól 10-ig
ALMA GYÓGYSZERTÁR
Gödöllő, Dózsa György út 2., Tel.: 06-30/204-1365

0-24 ÓRÁS GYÓGYSZERTÁRI NYITVATARTÁS:
VÖLGY PATIKA (OMV kút mögött)
2142 Kistarcsa, Szabadság út 56. Tel.: 06-28/999-615

GYÓGYSZERTÁRI ÉJSZAKAI ÜGYELET 
BUDAPESTEN 20.00-TÓL 08.00 ÓRÁIG:
ÖRS VEZÉR GYÓGYSZERTÁR – Budapest, 
Örs Vezér tere 23., Tel: 06-1/221-3861, vagy 06-1/422-0382
TERÉZ GYÓGYSZERTÁR – 1067. Budapest, Teréz krt. 41. 
(Teréz krt. – Szondi utca sarok)
Tel: 06-1/475-0295, vagy 06-1/311-4439
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                       Családi fogyasztói közösségekre 
vonatkozó kedvezmények igénybevételéhez 
hatósági bizonyítvány kiadásáról
Tisztelt Lakosság! 
Megjelent a Kormány 345/2022.(IX.9.) Korm.
rendelete a családi fogyasztói közösségekre, 
valamint a családi otthonteremtési kedvez-
ményből megvalósuló tetőtér-beépítésekre 
vonatkozó kedvezmények bevezetése érde-
kében az egyes egyetemes szolgáltatási ár-
szabások meghatározásáról szóló 259/2022.
(VII.21.) Korm. rendelet módosításáról.
 A rendelet értelmében, ahol az ingatlanon 
belül több, de legfeljebb négy önálló lakás 
rendeltetési egység található, kérhetik a 
jegyzőtől hatósági bizonyítvány kiadását 
a lakás rendeltetési egységek számáról.
 Felhívom a fi gyelmüket arra, hogy nem 
nyújthat be kérelmet a társasház és lakás-
szövetkezet. A hatósági bizonyítvány az 

országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) 
Korm. rendelet 105.§-a szerinti lakás ren-
deltetési egységre adható ki. A földgáz-
ellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3.§ 
47. pontja szerinti lakossági fogyasztó jo-
gosult kedvezmény igénybevételére. 
 A hatósági bizonyítvány a ténylegesen ki-
alakult állapotot igazolja. A hivatal a hatósá-
gi bizonyítvány kiadása során az építmény 
jogszerű használatát vélelmezi. A hatósá-
gi bizonyítvány kizárólag az egyetemes 
szolgáltatónál a kedvezmény igénybevé-
tele céljából használható fel. 
 A hatósági bizonyítvány a kérelem be-
nyújtásától számított 8 napon belül kerül 
kiadásra. 

 A lakossági fogyasztó a 
-jogszabályban meghatáro-
zott- kedvezményes többlet-
mennyiség igénybevétele céljából nyújtja be 
a jegyzői hatósági bizonyítványt az egyete-
mes szolgáltató részére.   
 A hatósági bizonyítvány iránti kérelem elekt-
ronikusan és személyesen is benyújtható. A 
formanyomtatvány a www.godollo.hu honla-
pon és az ügyfélszolgálati irodán elérhető.
 További tájékoztatást a Gödöllő, Petőfi  tér 
4-6. szám alatti ügyfélszolgálati irodán vagy 
a 28/529-246-os telefonszámon nyújtunk.

 Ügyfélfogadási idő: 
 Hétfő: 8.00-18.00 óráig,
 Szerda: 8.00-16.30 óráig. 

Gödöllő, 2022. szeptember 12.
Dr. Kiss Árpád jegyző sk.
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TÁJÉKOZTATÓ

A KSH minden magyarországi lak-
címre postai felkérő levelet küld 
szeptember utolsó napjaiban.

 A népszámlálás nem a bejelentettség sze-
rinti, hanem a tényleges élethelyzetet méri 
fel. Az, hogy kik élnek az adott lakcímen, a 
kitöltött kérdőívekből derül majd ki, előzete-
sen nem ismert, ezért a felkérő levél nem 
névre szól, csak a lakás címe (házszá-
mig) szerepel a címzésben.
 Annak érdekében, hogy a felkérő levelek 
minden háztartásba eljussanak, kérjük, még 
a népszámlálás előtt gondoskodjanak arról, 
hogy házuk falán vagy a kerítésen látható le-
gyen a házszám!
 Kérjük, őrizze meg a felkérőlevelet!
 A felkérő levélben a népszámlálásról szóló 
hasznos információk mellett egy 12 jegyű 
belépési kód is található, ennek segít-

ségével tudja minden háztartás önál-
lóan, interneten kitölteni a kérdőívet.
 A szociális, felsőoktatási vagy más bentla-
kásos intézményben lakók az intézmény ve-
zetőjétől kapják meg a felkérő levelet, míg a 
fedél nélkül élőket szociális munkások segí-
tik a népszámlálásban való részvétel során.

A NÉPSZÁMLÁLÁS IDŐTARTAMA
Október 1. és 16. között önállóan on-
line lehet kitölteni a kérdőíveket.
 Egy erre a célra létrehozott zárt rendsze-
rű, online felületen, amelybe a felkérő levél-
ben szereplő egyedi, 12 jegyű belépési kód-
dal lehet belépni.
 Mindazok, akik október 16-ig online kitöl-
tik a népszámlálási kérdőívet, nyeremény-
játékban vehetnek részt, amelynek kereté-
ben az online kitöltési időszak alatt naponta 
5 db 100 000 forint értékű ajándékutalványt 
sorsolnak ki a kitöltők között. 
 Október 17. és november 20. között 
számlálóbiztosok keresik fel azokat a 
háztartásokat, amelyek október 16-ig nem 
töltötték ki online a kérdőívet.
 November 21. és 28. között a tele-
pülés jegyzőjénél tehetnek ennek eleget 

adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, 
akik november 20-ig ezt nem tették meg.
 A népszámlálás akkor eredményes, ha 
pontos képet ad hazánk lakosságáról. Ezért 
is fontos, hogy a népszámlálásban mindany-
nyian részt vegyünk, ami egyébként a nép-
számlálásról szóló 2018. évi CI. törvény sze-
rint kötelességünk is.
Kérdőívet kell kitölteni
  •   mindenkiről, aki Magyarországon él;
  •   azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál 

rövidebb ideig külföldön tartózkodnak;
  •   a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 

3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.
A népszámlálás során a lakáskörül-
ményekről is nyilatkozunk. Összeírás-
ra kerül az ország területén minden
  •   lakás,
  •   lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
  •   közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló 

intézmény.
 Fontos, hogy az üresen álló lakásokról is 
ki kell tölteni a kérdőívet.
 A népszámlálási kérdőív kitöltése egy átla-
gos háztartásban körülbelül 30 percet vesz 
igénybe.
 (Részletek a www.nepszamlalas.hu oldalon)

Amit a 2022. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL 
tudni érdemes 
A népszámlálás egy mindannyi-
unkat érintő, általában tízévente 
ismétlődő adatgyűjtés, kiterjed 
minden lakásra és személyre. 
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 8 hét
KIZÁRÓLAG LENGYEL ÉS CSEH MÉRETRENDDEL DOLGOZUNK, 

   egyszárnyú, kétszárnyú nyíló ajtók, falban futó,  
ajtók, csukló ajtók

   Greko alap fólia, Prémium, CPL
   biztonsági üvegek,  
kilincsek, automata küszöb, stb.

– BEMUTATÓ TERMÜNK:  
NYITVA:  

 REALTHERM NYÍLÁSZÁRÓK BOROVI FENYŐ NYÍLÁSZÁRÓK  
Gyártási határidő:  3-6 hét 8-12 hét
Profilok: 71 mm, 76 mm, 80 mm 68 mm, 78 mm, 92 mm
Üvegezés:  24 mm, 40 mm, 48 mm, 52 mm  24 mm, 38 mm, 48 mm

    Fix, bukó, bukó-nyíló  
ablakok, erkélyajtók

    Toló-bukó, emelő-toló rendszerek

    Íves, alakos 
 szerkezetek

    Bejárati ajtók

    Kiegészítők: párkány, 
takaróléc, redőny, 
szúnyogháló

, 

MAGYARORSZÁG TORTÁJA: HUNCUT SZILVA HERCEG
MAGYARORSZÁG CUKORMENTES TORTÁJA: NAGYI KEDVENCE 

TOVÁBBI RÉSZLETEK: cukraszda.solier.hu

Cukrászmestereink 
AJÁNLJÁK ÖNNEK!

EBÉD MENÜ

SOLIER CAFE - Cukrászda, Kávéház & Catering

TORTARENDELÉS: MENÜ MEGRENDELÉS: +36-20-350-40-11
EBÉD MENÜ: https://etterem.solier.hu/hu/heti-menu-2

Ebéd menük helyben fogyasztása  
 

is a cukrászdában lehetséges!
AZ EBÉDMENÜT HÁZHOZ IS SZÁLLÍTJUK!

https://etterem.solier.hu/hu/heti-menu-2

AZ ORSZÁG TORTÁJA 2022

HUNCUT 
SZILVA 

HERCEG
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hirdetés

MI IS AZ 
A LÖKÉSHULLÁM 
TERÁPIA? 1. rész
  Napjainkban egyre többen ke-

resnek hatékony, gyorsan működő 
alternatív terápiákat fájdalomcsil-
lapításra, mozgásszervi betegsé-
gekre. Ennek ragyogó példája a 
lökéshullám terápia, mely a fi zi-
koterápiában használatos forra-
dalmian új kezelési forma.
 Az eljárást 25 éve fedezték fel. El-
sőként vesekövek zúzására hasz-
nálták, majd a technika továbbfej-
lesztésével sportsérülések, később 
mozgásszervi betegségek gyógyí-
tására is sikeresen alkalmazták.
 A lökéshullám terápia lényege, 
hogy a keletkezett hanghullámok 
útján a különféle szöveteket me-
chanikai stimulusnak vetik alá, így 
a keringés fokozásával segíti elő 
a gyógyulást. Ez a módszer egy 
gyors és operációs beavatkozást 
nem igénylő konzervatív kezelés 
a mozgásszervi betegségekben 
szenvedőknek.

HOGYAN MŰKÖDIK 
A LÖKÉSHULLÁM TERÁPIA?
A lökéshullámok energiával ren-
delkező hullámok, melyek vala-

milyen közegen (szilárd, folyé-
kony vagy gáznemű anyagban) 
terjednek. Amikor valamely 
áramlat gyorsabban halad, mint 
az érkezését megelőző „infor-
máció”, a közeg nem tud kitér-
ni annak útjából. Így az érkező 
energia hirtelen, szinte azon-
nali változást idéz elő a közeg-
ben, melyen áthalad. Ez lehet 
nyomás- vagy hőmérséklet vál-
tozás.
 Azzal, hogy a lökéshullámok 
ingerlik a szöveteket, azok át-
alakulása, újra rendeződése 
történik, ami egy alkalmazko-
dási reakció, azaz gyógyulási 
folyamat. Ezzel a kezeléssel 
a természetes úton is végbe-
menő gyógyulási folyamat ide-
je is jelentősen lecsökkenthe-
tő, így a fájdalom is hamarabb 
múlik el. A hang-és mechani-
kai ingernek köszönhetően a 
szövetekben új erek képződ-
nek, ami csökkenti az esélyét 
a későbbi újra sérülésnek.

 Folyt. köv… 
SZ.A.

EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD

GÉPI FÖLDMUNKA 
TEREPRENDEZÉS
 GÉPI FÖLDMUNKA 
 TEREPRENDEZÉS
 TELEKTISZTÍTÁS
 TUSKÓZÁS
 ALAP ÁSÁS
 PLACCOLÁS
 TÜKÖR KÉSZÍTÉS

TELEFON: 06 20 261 7666
INGYENES 

ÁRAJÁNLAT

www.gepifoldmunka-tereprendezes.hu



INGATLAN
 •    Blahán, két lakrészből álló családi 
ház 543 m2-es telken eladó! Iár: 88.9 
MFt! Tel: 20/539-1988 
 •    Alvégen található nappali+ négyszo-
bás ház közel 600 m2-es telken eladó! 
Iár: 87.9 MFt! Tel: 20/539-1988
 •    Antalhegyen 140 m2-es, Nappali+ 
háromszobás családi ház eladó! Iár: 
74.9 MFt! Tel: 20/539-1988
 •    Kertvárosban több lakrészből álló 
ingatlan 712 m2-es telken eladó! Köz-
pont sétatávolságba. Iár: 79.9 MFt! Tel: 
06-20/539-1988
 •    Családi házat, építési telket keresek 
Gödöllőn és környékén ügyfeleim ré-
szére, kedvező irodai jutalékkal! Tel: 
06-20/944-7025
 •    Csendes környéken, Gödöllő és Isa-
szeg között, 900 m2-es telken, 79 m2-
es, csak földszinti sorházi lakás eladó! 
Iá: 44.9 MFt Tel: 06-20/804-2102
 •    Gödöllőn, az Isaszegi úton családi 
ház eladó: 90 nm-es, patakparti, 1600 
nm-es telken. Fűtése vegyestüzelésű 
kazánnal és gázcirkóval is lehetséges. 
Ár: 62 M Ft. 06-70-3757-534 
 •    Gödöllőn, a Mátyás király úton 

90 nm-es, panorámás családi ház 
800 nm-es telken eladó. Fűtése 
vegyestüzelésű kazánnal és tömeg-
kályhával biztosított. Kertjében ár-
nyas, termő gyümölcsfák várják. Ár: 
92 M Ft. 06-70-3757-534

 •    Eladó Gödöllőn a Kökény utcában 
egy nappali + 2 fürdőszobás, 2 háló-
szobás, teraszos téglából épült, szi-
getelt családi ház gyönyörű panorá-
más környezetben 69 M Ft–ért. Érd.: 
06-20-919-4870 

 •    Eladó Gödöllőn a Királytelep és a 
Kertváros szomszédságában egy nap-
pali + 2 szobás téglából épült 2 fürdő-
szobás iker családi ház 400 nm-es telek-
résszel. Iár: 49,9 M Ft. Ugyanott eladó 2 
szintes fi tneszterem, mely átalakítható 
lakássá, ehhez hozzáépítve egy kétál-
lásos 60 nm-es garázs. 700 nm-es te-
lekrésszel. Iár 65 M Ft. Egyben és kü-
lön-külön is eladó. Érd.: 06-20-919-4870 

 •    Eladó Gödöllőn a kastély vonzáskör-
zetében egy nappali + 3 szobás össz-
komfortos, 2 fürdőszobás, felújítandó 
sorházi lakás garázzsal, kertkapcsola-
tos terasszal, egy 30 nm-es szuterén-
nel, 300 nm-es telekrésszel. 73 M Ft. 
Érd.: 06-20-919-4870

 •    Eladó Gödöllőn, a Királytelepen egy 
téglaépítésű, 140 nm alapterületű, föld-
szinti 4 szoba összkomfortos, terasz-
kapcsolattal épült családi ház 70 M Ft 
irányárért és az 1000 nm telken teljes 
közmű, ásott kút, gyümölcsfák, örök-
zöldek, garázs, melléképület, pince. 
Érd.: 06-20-919-4870

 •    Eladó Aszódon egy 60 nm-es 2. em, 3 
szobás, panorámás téglaépítésű telje-
sen felújított öröklakás kis erkéllyel 39,45 
M Ft irányárért. Érd.: 06-20-919-4870 
 •    Eladó Gödöllőn a Belvárosban egy 
95 nm-es, 3 szobás, felújított családi 
ház melléképülettel, nyári konyhával 
rendezett kerttel, 3 kocsibeállási lehe-
tőséggel 720 nm-en. 66 M Ft iár. Érd.: 
06-20-919-4870
 •    ELADÓ vagy KIADÓ Gödöllő köz-
pontjában 3 szobás, felújított, szigetelt, 
radiátoros családi ház. Gyűrűs kút van. 
Albérletbe csak felnőttek érdeklődését 
várom házi kedvencek nélkül. Ár meg-
egyezés szerint. Kaució szükséges+ 
rezsi. Október 5-től. 06-70-8811-698 

ALBÉRLET KIADÓ
 •    Gödöllőn albérlet kiadó szuterénben: 
amerikai konyhás, egyterű, konvekto-
ros, mérőórákkal felszerelve, berende-
zéssel, háztartási gépekkel. 80.000 Ft 
+ 1 havi kaució. Érd.: 06-20-566-9767. 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
 •    10nm-es üzlethelyiség kiadó Gö-
döllő központjában. Érdeklődni: 
+36309509396
 •    Garázs kiadó Gödöllőn a Kossuth 
és Remsey körúti mélygarázsban: 17 
nm-es zárt garázs polcokkal. Érd: 06-
20-923-8994 
 •    Gödöllő központjában Szent 
Imre u. 10 sz. alatti mélygarázsban 
1 kocsibeálló hosszútávra kiadó. 06-
70-559-4323 

ÁLLÁS
 •    Munkaidő pótlékkal műanyag fel-
dolgozó gödöllői kft. felvesz BETANÍ-
TOTT MUNKÁSOKAT, SZERSZÁMKÉSZÍ-
TŐT, FORGÁCSOLÓT, KARBANTARTÓT, 
FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓT 8 órában, 
TAKARÍTÓNŐT 4 órában. Nyugdíjaso-
kat is szívesen fogadunk. Érd: 06-20-
9423-112, uzemvezeto@plastexpress.
hu www.plastexpress.hu 
 •    Gödöllői cukrászdába mosogató, 
takarító munkakörbe, munkatársat 
keresünk! Érdeklődni lehet: +36-20-
322-0372

 •    Munkatársat keresünk angol nyelvű 
összetett adatfeldolgozó irodai mun-
kára. A fényképes önéletrajzokat az 
info@adjuvo-online.com e-mail cím-
re várjuk. Főbb feladatok: kapcsolat-
tartás a szállítókkal és a vevőkkel, ta-
núsítványok feldolgozása, adatbázis 
kezelés. Középfokú angol nyelvtu-
dás, outlook és excel ismeret elen-
gedhetetlen, felsőfokú végzettség 
előny. 6-8 órás munkaidő, bér meg-
egyezés szerint.
 •    Munkatársat keresünk a gödöllői 
LÁNGOSOSBA. Tel: 06-20-933-2520 
 •    Gödöllői Kft. azonnali kezdéssel fel-
vesz 2-3 fő szobafestésben és homlok-
zatszigetelésben jártas szakmunkást. 
Magas bérezés, megállapodás szerint. 
06-20-435-9650
 •    Recepciós, illetve vagyonőri állás 
betöltésére - heti 1-2 alkalomra - ke-
resünk jól szituált, önmagára és mun-
kájára igényes, férfi  munkaerőt. Érdek-
lődni munkaidőben: 06-20-967-7055
 •    Ipari akkumulátorok karbantartásá-
ra, összeépítésére keresünk villamos-
sági beállítottságú kollégát gödöllői 
telephelyünkre, hosszú távra, jó csa-
patba. Tel: 06-20/233-01-74
 •    Autószerelőt, karosszérialakatost ke-
resünk munkagépek szét és össze-
szerelésére, gödöllői telephelyünkre, 
hosszú távra, jó csapatba. Tel: 06-20-
233-0174 
 •    Gyermekfelügyeletet vállalok (dél-
után, esti órákban). 06-70-507-2023 
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álláshirdetést tesz közzé
SZOCIÁLIS GONDOZÓ
– ÁPOLÓ ÉS KONYHAI 

KISEGÍTŐ-FŐZŐASSZONY
munkakörök betöltésére.

Rész és teljes munkaidő,
közalkalmazotti bérezés.

A pályázati kiírás részleteiről érdeklődni 
lehet az intézmény igazgatójánál, 
a 06-28/512-405 telefonszámon. 

Az önéletrajzokat 
a szocialisotthon@godollo.hu 

címre szíveskedjenek küldeni.

 
TERÜLETÉN AZ ALÁBBI HELYISÉGEK:

 

Telefon:
e-mail:

DOLGOZZON OTTHONRÓL!
Figurák összeállítása, csomagolások, 

egyebek elérhetőségei érd.:  
www.audiopresshungary.oldalunk.hu 

(ügyfélszolgálat: 06-20-910-4517)



SZOLGÁLTATÁS
 •    FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyel-
ven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott 
szakfordítókkal, tolmácsokkal! Kedvez-
ményes, áfamentes díjak. I.L.I. Fordító-
iroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 06-20-
556-2653, 06-20-543-1775, e-mail: info@
ili.hu, ili.godollo@gmail.com 
 •    Language Cert akkreditált, nemzet-
közileg elismert, egynyelvű nyelvvizs-
ga Gödöllőn az I.L.I. Nyelviskolában! 
Ugyanitt egyéni és kiscsoportos nyelv-
tanfolyamok kedvezményes díjon. Ér-
deklődni: I.L.I. Kft., 20/543-1775, 20/556-
2653, info@ili.hu 
 •    KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! 
Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, 
fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés, gyep-
felújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotá-
ciós kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés. 
Ágak, levelek elszállítása. Ereszcsator-
na tisztítás. Kerttakarítás. Kerítésfestés. 
Gépi permetezés. Kerti tavak tisztítása. 
Talajfúrás. 06-30-747-6090 
 •    KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér-
számfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, 
Szada. Elérhetőségek: 0630-592-1856, 
zacsekne.danuta@gmail.com
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 •    VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERE-
LÉS, fürdőszobák, régi fűtési rendsze-
rek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, 
GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK kar-
bantartása felújítása, javítása. Tel: 06-
20-9527-289, 06-28-476-229 
 •    SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? 
Hívjon bizalommal, házhoz megyek. 
Számítógép szerelés, rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás garanciával. 
Hétvégén is! Tel: 06-30-333-9201 
 •    COACHING – nyelvtanítás, gyakor-
lás, fejlesztés SPECIÁLIS célokkal: fel-
készítés ÁLLÁSINTERJÚRA, külföldi 
munkavállalásra. Felkészítés különfé-
le B1, B2, C1 Angol – Német nyelvvizs-
gákra. Gazdasági szaknyelvben, EU-s 
projektekben, nemzetközi kapcsolat-
tartásban, multinacionális környezet-
ben jártas szakmai nyelvtanár, tolmács, 
coach, kineziológus gödöllői vállalko-
zó: 06-20-572-0298 
 •    COACHING fejlesztés – ANGOL – NÉ-
MET nyelvtanítás, gyakorlás, fejlesztés 

SPECIÁLIS művészeti – zenei fókusz-
szal a gödöllői zeneiskolában zongo-
ra szakon végzett, művészeteket, ze-
nét kedvelő szakmai nyelvtanár, coach, 
kineziológus, gödöllői vállalkozó: 06-
20-572-0298 
 •    DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL-
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
 •    FESTÉS, MÁZOLÁS gyorsan, szaksze-
rűen! Üres ingatlanra, tisztasági festés-
re kedvezmény! Rövid határidő, precíz 
munkavégzés! 0620-247-0023 
 •    PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS Gö-
döllő központjában kamaszoknak és 
felnőtteknek. Érd.: 70/301-0082, e-mail: 
pszichologusgodollo@gmail.com.
 •    DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nél-
kül. Ázások csőtörések megszüntetése. 
Vécék tartályok csapok szifonok cseré-
je. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 
06-20-491-5089
 •    TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítá-
sa, tetőszerkezeti munkák, ácsmunka, 
zsindelyezés, bádogos munka, eresz-
csatorna, Lindab tetőfedés, lécezés, 
fóliázás, ereszdeszkák, madárdesz-

kák festése, palajavítások, kúpcserép 
lekenése, leszögelése. Bármilyen ki-
sebb javításokat is vállalok. Nyugdíja-
soknak 10% kedvezmény! 06-30-526-
8532, 06-70-362-7324 
 •    SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS, külső-
belső, térkövezés, kőműves munkák 
méltányos áron. Szabolcs és társa. 06-
30-968-2223 
 •    ÁCS – TETŐFEDŐ - BÁDOGOS Régi 
tetők javítása, cseréje (pala, zsindely), 
új tetők készítése (cserepes, trapéz), 
bádogos munkák, ereszdeszka festése, 
javítása. Egyéb munkákat is vállalunk. 
Díjmentes állapotfelmérés. Nyugdí-
jasoknak 10% kedvezmény! Elérhe-

Tel.:
HÍVJON MOST!  

 
 

VÍZVEZETÉKSZERELÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén.
NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!

FELÚJÍTÁSA, ÁTALAKÍTÁSA

Mosdók, mosogatók, WC-k,  
WC-tartályok javítása, cseréje,  

mosógépek bekötése, kádak cseréje,  

egyéni vállalkozógy
KISEBB MUNKÁKAT IS VÁLLALOK!

06-30-353-99-03

Csapok, szifonok, mosdók,  
WC-k, WC tartályok stb. cseréje. 

Új vezetékek kiépítése.
(06-20) 412-0524

VÍZSZERELÉS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
 BONTÁS NÉLKÜL. 

Tóth Tamás 

06-70-502-5620

TERMOMAX ÉS 
EGYÉB GÁZKAZÁNOK 

JAVÍTÁSA. 
Regisztrált 

gázkazánszerelő mester: 
06-30-9343-257

ÁCS – TETŐFEDŐ – BÁDOGOS
Új tetők (cserepes lemez, cserép) készítése, 

régi tetők (zsindely, pala) javítása. 
Fóliázás, lécezés, ereszdeszkák 

festése, csiszolása, javítása. 
10% KEDVEZMÉNY, 

DÍJMENTES KISZÁLLÁS.
Tel.: 06 70 6577 921

BETEGSZÁLLÍTÁS  

Apollo Ambulance Service Kft.
Tel.: 06-70/770-2338

Minőségi, egyedi igényeket és időpontokat  
figyelembe véve vállalunk személyre szabott  

ülő, fekvő és őrzött betegszállítást  
a nap 24 órájában akár hétvégén is  

az egész ország területén, akár külföldre is.
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tőségek: marositetofedes.hu, info@
marositetofedes.hu, 06-70-348-5880

 •    KORREPETÁLÁST, GYERMEKFEL-
ÜGYELETET, GYERMEK COACH ülése-
ket vállalok. Tapasztalattal, referenciák-
kal, gyermekszeretettel rendelkezem. 
Bővebben rólam: www.facebook.com/
gyereklelek 06-70-315-3822 

 •    TAKARÍTÁS, RENDRAKÁS. Vállalunk 
általános nagytakarítást és ablaktisz-
títást. Pincék, padlások, mindenféle 
tároló helyiségek rendbetételét is el-
végezzük Ön helyett. Péter és Csilla 
06-20-266-0104

 •    Belső építőipari munkák! Nyílászá-
rók cseréje, csempézés, járólapozás, 
laminált parketta lerakása, gipszkar-

tonozás, válaszfalak felhúzása, pad-
lás, szuterén szigetelése, bútorok ösz-
szeszerelése és kisebb konyhabútorok 
készítése. Függönykarnisok felrakása. 
Péter 06-20-266-0104 

 •    KERÍTÉSEK készítése és SZERELÉSE! 
Drót, fa, fém kerítések készítése. Kész 
kerítésrendszerek felállítása. Kerítés 
lécek cseréje. Régi kerítések BONTÁ-
SÁT VÁLLALJUK. Tel: 06-20-9463-409

 •    RÉGI UTCAI KERÍTÉSEK felújítása! A lá-
bazat rendbetétele, a kapuk beállítása, 
szükség esetén cseréje. Új gondozás-
mentes fém kerítés elemek felszerelé-
se Magyarország egyik LEGOLCSÓBB 
gyártójától. Az ügyintézésben tudunk 
segíteni. Tel: 06-20-9463-409

 •    COACHING fejlesztés – ANGOL – NÉ-
MET nyelvtanítás, gyakorlás, fejlesztés 
SPECIÁLIS művészeti – zenei fókusz-
szal a gödöllői zeneiskolában zongo-
ra szakon végzett, művészeteket, ze-
nét kedvelő szakmai nyelvtanár, coach, 
kineziológus, gödöllői vállalkozó: 06-
20-572-0298 

TÁRSKERESŐ
 •    Egyedülálló 58 éves technikus férfi  
keresi hozzáillő párját tartós kapcsolat 
reményében lehetőleg Gödöllő és kör-
nyékéről. Ha szereted a kultúrát, ker-
tészkedést, utazást, kirándulást, hívjál: 
06-20-922-4400
 •    Ha szép arcú, kedves nő vagy kérlek, 
jelentkezz! Egy 57 éves, normál test-
alkatú férfi  keresi szerető társát sze-
mélyedben… andorker@citromail.hu

ADÁS-VÉTEL
 •    RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs 
díjtalan kiszállással vásárol antik búto-

EGÉSZSÉG
 •    Lábápolás: gombás köröm, tyúk-
szem, bőrkeményedés, szemölcs ke-
zelése, hagyományos pedikűr. Bá-
rándi József 06-20-532-7275

OKTATÁS
 •    ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást 
vállal FILMSZINKRON, könyvfordí-
tás, vizsgaelőkészítés és korrepetá-
lás területén jártas FIATAL, tapasz-
talt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918 
 •    COACHING – nyelvtanítás, gya-
korlás, fejlesztés SPECIÁLIS célok-
kal: felkészítés ÁLLÁSINTERJÚRA, 
külföldi munkavállalásra. Felké-
szítés különféle B1, B2, C1 Angol 

– Német nyelvvizsgákra. Gazdasá-
gi szaknyelvben, EU-s projektek-
ben, nemzetközi kapcsolattartás-
ban, multinacionális környezetben 
jártas szakmai nyelvtanár, tolmács, 
coach, kineziológus gödöllői vállal-
kozó: 06-20-572-0298 

A
K
C
IÓ

-50%

BORKERESKEDÉSBBO

2100 
GÖDÖLLŐ, 
Petőfi  tér 13.

H-P: 10-18, 
Szo: 10-12
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rokat, festményeket, órákat, minden-
féle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, 
ezüstöt (hibás és hiányos darabokat 
is), régi pénzeket, könyveket, bizsukat 
és ékszereket, borostyánt, mindenfé-
le régiséget és HAGYATÉKOT. Legma-
gasabb áron vásárolunk első vevő-
ként! Tel: 70/942-0806, 70/603-7642
 •    Alma-, körte-, szilvafélék, valamint 
szőlő fajták rendelhetők. Szállítás éré-
si időtől függően. Eltartható zöldség- 
és gyümölcsféleségek a tőlünk meg-
szokott szolid árakon. UNIBOND BT. 
Gödöllő, Kőrösi Cs.S. u. 33. Tel: 06-28-
432-941, 06-30-406-5898
 •    Helyszűke miatt kiárusítom a már 
nem használt gépeimet, berendezé-
seimet, anyagkészletemet. Az eszkö-
zökről bővebb felvilágosítást adok 
a 06-30-406-5898 telefonszámon. 

Helyszín: Gödöllő, Kőrösi Csoma S. 
33. UNIBOND telephelyén. Horváth 
Gábor
 •    2 db GÁZKONVEKTOR, parapetes, 
F850-es, nagyon jó esztétikai és mű-
szaki állapotban eladó. 65.000 Ft/db. 
Gödöllő, 06-70-228-4917 
 •    Sürgősen eladó egy Siruba 4 szá-
las interlock, Textima gyorsvarró. Tel: 
06-28-421-778 
 •    Gödöllőn eladó egy csináltatott, 
akasztós, polcos 3 db-os szekrény-
sor nagyon jó állapotban, nagyon ol-
csón. Egész nap megtekinthető, Atti-
la u. 5. Tel: 06-30-581-3827 
 •    Színházak részére mindenne-
mű régiségek felvásárlása kész-
pénzben. Dísztárgyak, bútorok, 
festmények stb.. Kiszállás szak-

ÁCS, TETŐFEDŐ 

  cserepes lemez fedés
  széldeszkázás
 bádogos munkák
 beázások javítása
  tetőszerkezet, eresz- 
csatorna javítása, cseréje

ALPIN TECHNIKÁVAL
e

Ács Kapocs Építő Kft.

KEDVEZŐ ÁRAK! +36-30/919-4694

TETTŐŐFEDDŐŐ 
TTETETŐTŐFŐFEFEDEDŐDŐ

es lemez fedés

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREK ALAPTÓL

           A TETŐIG

GENERÁL-

        KIVITELEZÉS KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!

Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk, 
több típusra és árkategóriában.

INGYENES FELMÉRÉS
Telefon: 06 30 620 7119 06 30 333 7598
E-mail: info@x-klima.hu Web: x-klima.hu

HÍVJON MOST!

SZERETETTEL VÁRJUK STÚDIÓNKBA, 
 

kollégáink szakmai tanácsaival segítve válogathat.

Lámpastúdió 
Kistarcsa, Szabadság út 36. 
Tel.: 06-28/200-177

www.julialampa.hu

ság út 36. 
7

g

becslés díjtalan. 0630/419-2713 
Diszkrét ügyintézés, korrekt áraján-
lat. antiklakberendezes.hu
 •    Kisméretű tisztított TÉGLA eladó: 
8 Ft/ db. Készlet 1000 db. Tel: 06-30-
9343-257

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
 •   AKKUMULÁTOR minden típu-
sú gép járműhöz szaküzletünkben 
vagy kiszállítással. Szolgáltatása-
ink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-
mérés, szaktanácsadás. Minőségi 
akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa 
Gy. út 50. (Temetővel szemben) 
06-30-536-4300, 28/611-728 www.
akkugodollo.hu 

 •    SKODA FABIA eladó. 2002. 27.000 Km, 
14 cm3, 44 kW. Tel: 06-30-948-7954 

EGYÉB
 •    MÉZET közvetlenül a termelőtől, 
a Ludányi Méhészetből! Akác-, Vi-
rág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, 
Lépesméz, Propolisz és Virágpor kap-
ható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 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 Mé-
hészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913 



Üzletünkben kapható HÁZI TEHÉN- és KECSKE TEJ,  
 

 

Sok szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat, 
újonnan nyílt üzletünkben  

Hétköznap 700 00 00 00 

  

Sok szeretettel 

 MEGNYITOTTUNK!


