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TIZENÖTSZÖRÖS ÁR!
Súlyos megszorításokra kényszeríti a kormány az önkormányzatokat. Így Gödöllőt is
azzal a távhőrendelettel, ami
péntek éjjel jelent meg. Emiatt
Gödöllő önkormányzatának
1 gigajoule energia a korábbi
3605 forintról 55 225-re drágult.

A

z új ár október 1-jével lépett életbe. A tizenötszörös drágulás felülírta az önkormányzat korábbi terveit, miszerint december 31-ig semmit sem
szeretne bezárni. A város képviselő-testülete csütörtökön rendkívüli ülésen dönt a
továbbiakról.
(folytatás a 3. oldalon)

Megérkezett az

ÚJ őSZi-téli
kollekció!

Gödöllő,
Petőfi tér 14.
Nyitva: H-P: 8-17,
Szo: 8-12
www.facebook.com/mituuzletek • ww.mitu.hu

2 Ӏ KÖZÉLET 

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. október 5.

DARABOKBAN
a Török Ignác Gimnázium
Hétfőtől kezdve egy gyerek sem vesz részt jelen
léti oktatásban a tető hiányában szanaszét
ázott és balesetveszélyes Török Ignác
Gimnázium épületében, ehelyett négy
külső helyszínen zajlik az oktatás
városunkban – komoly próbatétel
elé állítva a pedagógusokat.

E

bben a kompromisszumban állapodott meg Fábián Bertalan igazgató
csütörtök délután a dunakeszi
tankerület vezetőjével, Szabóné Forgács Gabriellával. Az online tanítást ugyanis továbbra
sem engedélyezik.
A gimnázium épülete az azbesztes palatető bontása, és
az azt követő súlyos beázások
miatt – a tankerület állításával ellentétben – gyakorlatilag
használhatatlanná vált. A múlt
hét hétfőn a villanyvezetékek
teljesen eláztak, a termekben
állt a víz.
A múlt hét szerda esti-csütörtök délelőtti esőt ismét beázás
követte, és a tiltakozások ellenére „bevezényelt” diákoknál is betelt a pohár: a hideg (a fűtés sem
működik) termekben a plafonról

folyamatosan csorgott
a víz a padokra, ezért a
3. óra után, a diákönkormányzattal
egyeztetve, kivonultak az
iskolából.
Ezt követően a szülők – akik
előző estig abban a hiszemben
voltak, hogy a tankerület vezetője fórumot tart majd nekik csütörtök délután, mely találkozót
este váratlanul lemondott – és
a diákok összefogásából egy békés demonstráció szerveződött
a gimnázium elé. Mindeközben
az iskola vezetését Dunakeszire
kérette a tankerület, ami nem
kis nyugtalanságot keltett.
Fábián Bertalan, amint vis�szaért a tankerületi központból, tájékoztatta a több száz fős

tömeget a fejleményekről.
Mivel az online
oktatást továbbra sem engedélyezik, az iskola több mint
700 diákját a város négy intézményébe kellett elhelyezni:
Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Művészetek Háza,
Petőfi Sándor Általános Iskola,
Református Líceum.
Emiatt azonban
a tanárokra is sok
plusz teher hárul
majd, hiszen az osztályok nagy távolságra lesznek egymástól, és gyorsan egy új
órarendet kellett ös�szeállítani; ha szükséges, akkor 35 perces órákat beiktatva.

SOK MILLIÓS KÁR A KALÓRIA KONYHÁJÁBAN
   Jelentős károk keletkeztek a beázás miatt a Török
Ignác Gimnáziumban lévő
konyhában is, ahol mintegy
1300 adag ételt állít elő minden nap a Kalória Kft. Szeptember 26. reggelén itt is minden vízben állt, nem lehetett
megkezdeni a munkát.
Gyors szervezéssel és
megfeszített munkával a
Madách, a Szent Imre és

a Montágh iskola mintegy
hétszáz diákja számára sikerült megoldani a főzést,
a törökösök és a Református Líceum tanulói számára
azonban három napig nem
tudták megoldani az ellátást.
A konyhában keletkezett
kár felmérése még folyamatban van, a kiesett bevétel pedig 6,5 millió forint.

Most azonban újabb komoly problémát kellett áthidalniuk:
Miután a Török Ignác Gimnázium diákjait négy különböző helyszínre osztotta
szét a tankerület, az intézmény éttermében meghos�szabbított nyitvatartás mellett biztosítják számukra az
étkezést.
KJ

Hogy mikor térhetnek vis�sza a gyerekek a gimnázium
épületébe? Erre pontos időpont nincs, a remények szerint
október második felében, bár
addig még sok minden közbejöhet. Tájékozódási pont lehet
azonban, hogy az egyetemen
október végéig kapott a gimnázium 12 termet.
TA
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TIZENÖTSZÖRÖS ÁR!
(folytatás az 1. oldalról)

A

22 fokot határoz meg a javaslat
– ezek, valamint az egészségügyi és a nevelési intézmények
prioritást élveznek. Az önkormányzat munkavégzésre kijelölt helyiségeiben 20 fokra lehet majd fűteni.

rendelet a lakossági fogyasztókat nem érinti, az
önkormányzati intézmények épületeinek távhővel történő fűtése azonban így év végéig mintegy 155 milliós többletet
jelentene. A most megszabott
árak december 31-ig érvényesek, így senki sem tud tervezni
a januártól várható költségekkel. A súlyos döntések tervei között
A távhő díjának emelkedése szerepel a Művészetek Háza
érinti a Művészetek Házát, a működésének átmeneti szüPolgármesteri Hivatal főneteltetése október 31-től
téri irodaházát (A ját2023. április 15-ig, az
szótér alatti helyiitt működő művéségek – a szerk.)
szeti csoportoka Gödöllői Vának erre az időre
Korlátozott
rosi Múzeumot,
más helyszíneket
feladadat-ellátásra
a Városi Piacot,
keresnek, erről
vagy szünetre kell
az Erzsébet Kifolynak az egyezszámítani
rályné Szállodát,
tetések. A könyva Városi Könyvtátárban és a múzerat, a Palotakert Óvoumban a jogszabályban
dát és a bölcsődét, valamint
meghatározott módon biztoa Tormay Károly Egészségügyi sítani kell az állományvédelKözpontot.
met, de a szolgáltatásokban és
Az Egyesített Szociális In- a nyitvatartásban lesznek váltézmény és a Tormay eseté- tozások.
ben az egekbe emelkedő gázNovember 1-jétől átmenetiárak okoznak problémát.
leg múzeumként nem lesz láMint azt a képviselő-testület togatható a Királyi Váró sem.
elé kerülő tervezetről megtudAz Egyesített Szociális Intuk, a korábbi tervekkel ellen- tézmény Ady sétányon lévő
tétben több intézmény eseté- épületében (idősek otthona
ben átmenetileg korlátozott – a szerk.) kap helyet a Blafeladatellátásra vagy szünet- hai Idősek Napközi Otthona
re kell számítani.
– amit az önkormányzat mindenképpen szeretne fenntartani.

AMI SAJNOS
FÁJNI FOG:

NÉZZÜK A
LEGFONTOSABBAKAT:

Az oktatási intézmények tantermeiben a 353/2022. (IX. 19.)
Kormányrendeletben megadott
hőfokok az irányadóak, a bölcsődékben és az óvodákban pedig 22 fokra lehet majd felfűteni. A szociális intézményekben
a gondozottak számára szintén

Lapzártánk idején még
folynak az egyeztetések a
további intézkedésekről,
a végleges döntést
pedig lapzártánk után,
csütörtökön, rendkívüli
ülésen hozza meg a
képviselő-testület.

   – A múlt héten megjelent tájékoztatásban még
az szerepelt, nem terveznek bezárást december 31-ig. Ekkora érvágás
volt a péntek éjjel megjelent rendelet? – kérdeztük
dr. Gémesi György polgármestert.
– Valóban szerettünk volna minden szolgáltatást
fenntartani, de ezt felülírta
a távhő árának tizennégyszeres emelése.
– Mennyi többletkiadást
jelent ez az önkormányzatnak az év végéig?
– A távhő 155 milliósat,
de a gázzal együtt közel
300 millió forinttal nőtt meg
a rezsink. A tervezett intézkedésekkel ebből a teljes
fűtési szezonban körülbelül
250 milliót tudunk lefaragni,
ha nem romlik a helyzet.
– Ez komoly nehézséget
jelent a kulturális szférának. Mi lesz a már meghirdetett előadásokkal?
– Igyekszünk mindenkinek segíteni és alternatív
helyszíneket találni a a különböző kulturális csoportoknak és az előadásoknak.

Már folynak a tárgyalások,
hogy egyes előadások átkerüljenek a kastélyba. Fontosnak tartom, hogy legyenek kulturális programok,
mert erre a lakosságnak is
nagy szüksége van. De prioritást a nevelési és szociális intézmények működése kell, hogy kapjon, akik a
gyerekekkel, az idősekkel
és a betegekkel foglalkoznak. Takarékoskodni kell,
és csak azt a gázt nem kell
kifizetni, amit nem használunk el. Csak remélni tudjuk, hogy januártól nem lesz
még rosszabb!
– Milyen lehetőségeket
lát?
– Az önkormányzatok jelenleg a túlélésért küzdenek.
Sok településen, mint például Szolnok, Szombathely
vagy a XII. kerület, mindent
bezárnak. Mi szeretnénk ezt
elkerülni, mint ahogy a közvilágításhoz sem szeretnénk
hozzányúlni. Nem a mi, nem
az önkormányzatok hibájából kerültünk ebbe a helyzetbe, és nem is fogjuk tudni kormányzati beavatkozás
nélkül megoldani a problémákat.
KJ
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Testület előtt
A HULLADÉK KÉRDÉS

A hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzetéről kért tájékoztatást
a képviselő-testület számára dr. Gémesi György polgármester.
Mint emlékezetes, az első félévben rendkívül sok probléma
volt városunkban és a térségben, de a hulladékszállítással
valamint a szelektív szigetek állapotával kapcsolatban
változatlanul sok a lakossági panasz. A polgármester a
testület ülésén leszögezte: eltökélt ennek felszámolásában.

A

felkérésnek Juhász István, az ÉszakKelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnöke
– Kistarcsa polgármestere (Fidesz-KDNP),
Agatics Roland, a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője és Feigli Ferenc a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. ügyvezetője tett eleget. Az ülésre
Vécsey László országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) is meghívást kapott, ő azonban elfoglaltságra hivatkozva nem vett részt.
Juhász István a nyári helyzetről szólva elmondta, az NHKV való elszámolási vitájuk
nyugvópontra jutott, köszönhetően a kemény
fellépésnek, így jelenleg a legnagyobb gond a
munkaerőhiány. Mint mondta, ő rendszerszintű problémát nem lát, a jövőben a MOLon belüli lehetőségekre koncentrálnak. (A
MOL 35 évre nyerte el a hulladékgazdálkodási koncessziót – a szerk.)
Agatics Roland szintén úgy vélte, nincs
rendszerszintű probléma jelenleg – legalábbis az ügyfélszolgálat adatai szerint, hacsak a
szelektív szigeteket nem tekinti annak. Úgy
fogalmazott - mivel ma már a házaktól szelektíven gyűjtik be a hulladékot – a gyűjtőszigeteket idejétmúltnak tartja, és a rendszerből történő kivezetésében látja a megoldást,
amiben hamarabb lépni kell.
Feigli Ferenc ennek kapcsán kijelentette,
tapasztalatai szerint ez a lakosság igénye is.
A DTKH vezetője szintén kijelentette: a beérkezett panaszok szerint nincs komolyabb
probléma a szolgáltatásban.
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub önkormányzati képviselői közül az elhangzottakra reagálva dr. Györfi Beáta és Bárdy Péter alpolgármester egybehangzóan úgy foglaltak állást: A
gödöllői lakosok igenis látnak rendszerszintű

problémákat, ha ez nem tükröződik az ügyfélszolgálathoz beérkező panaszokban, annak az lehet az oka, hogy már belefáradtak a
folyamatos bejelentésekbe. De – mivel a beszélgetés során Agatics Roland is ezt kérte –
arra bíztatják a lakosságot, éljenek a lehetőséggel és jelentsék be a DTKH ügyfélszolgálatán, ha problémát tapasztalnak a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása során.
Bárdy Péter mindezek mellett felhívta a
figyelmet arra: a jelenlegi közszolgáltatási
szerződés szerint a gyűjtőszigetek és azok két
méteres körzetének tisztántartása a DTKH
feladata, igaz, ez nem vonatkozik a veszélyes
hulladékra, amitől sajnos sokan ott szabadulnak meg illegálisan.
Pelyhe József és Molnár Gergely képviselők (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) hiányolták
a szemléletformálást, amire korábban jelentős hangsúlyt feketetett a Zöld Híd. Meglepő volt, hogy Juhász István erre a felvetésre
úgy reagált, ez a család és az iskola feladata,
egy cégnek elsősorban a szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása és a rentábilis működés a dolga, akkor lehet szemléletet
formálni, ha ez belefér. Igaz, megjegyezte, folyamatban van egy pályázat, aminek részét
képezik az ilyen programok is.
Szintén Molnár Gergely vetette fel a szelektív gyűjtéssel kapcsolatban, hogy sokszor kap

olyan jelzést, miszerint a szállítás során ös�szeöntik a lakosság által szelektíven gyűjtött
és kihelyezett hulladékot, valamint olyan híreket, hogy ezek később a lerakóba kerülnek.
Ezzel kapcsolatban Agatics Roland úgy
nyilatkozott: A hulladékgyűjtő gépjárművek belseje frakcionált, nem keverednek a
gyűjtés során a különböző hulladékfajták.
Mint mondta: Valóban kerülnek a szelektíven gyűjtött hulladékból is a lerakóba, de csak
az, ami szennyezett, amit tőlük sem vesznek
át újrahasznosításra.
Dr. Pappné Pintér Csilla (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) egy sokak által várt pilot
program csúszását vetette fel, amelynek során a Szőlő utcai hulladékgyűjtő szigetre zárt
rendszerű gyűjtőedényeket helyeznének. A
program azonban elakadt. Agatics Roland
ígéretet tett arra, egy héten belül elkészítik
az ajánlatot az önkormányzat számára.
Gémesi György polgármester a tájékoztatást megköszönve úgy foglalt állást, nem
a szakma, hanem politikai döntések vezettek a szolgáltatás minőségének romlásához,
többek között a nem megfelelő finanszírozás, amihez hozzájön a magas infláció.
Azonban mint mondta: Az a cél, hogy tiszta
legyen a város, a hulladékszállítás pedig a legmagasabb színvonalon történjen. Ezt fogja segíteni a létrehozott hulladékgazdálkodási munkacsoport, amelybe a szakma képviselői mellé
a polgármester a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselői közül Török Sándort kérte fel.
  Mint a képviselő-testületi ülésen is
elhangzott, fontos, hogy a lakossági
észrevételek, panaszok eljussanak a
szolgáltatóhoz. Tájékoztatásul jelezzük, a DTkH Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság Ügyfélszolgálatának elérhetőségeit:
Telefon: (28) 561-200
e-mail: ugyintezes@dtkh.hu
Ügyfélszolgálat nyitvatartása:
Dózsa György út 69.
(Vüszi Irodaház)
hétfő: 700–1200, 1230–1900
csütörtök: 800–1200, 1230–1600
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Energia- és a hulladékgazdálkodási munkacsoportok
SEGÍTIK A DÖNTÉSHOZATALT
Egyhangú szavazással
munkacsoportok lét
rehozásáról döntött a
képviselő-testület az
energiagazdálkodási
és a hulladékgazdál
kodási problémák
kezelésére.

A

z energiagazdálkodási
munkacsoport, feladata, hogy segítse azoknak
a döntéseknek a meghozatalát,
amikre az önkormányzatot terhelő energiaköltségek mérséklése érdekében lesz szükség a
következő időszakban.
Dr. Gémesi György polgármester az energiagazdálkodási munkacsoport felállításával
kapcsolatban elmondta, a városvezetés és a szakemberek
napi szinten foglalkoznak az
energiafelhasználás csökkentésének lehetőségeivel, és a rezsidíjak emelkedésének hatásával.
Felkérte Kolozs Csabát (FideszKDNP) – aki rendkívül jó kormánykapcsolatokkal rendelkezik – vegyen részt a munkában.
Kolozs Csaba a témával kapcsolatban a munkacsoport
kompetenciái mellett arra volt
kíváncsi, politikai indíttatása
van-e a felkérésnek – miközben más képviselőtársait (Török Sándort (Fidesz-KDNP) és
Kocsi Tamást (Fidesz-KDNP)
ajánlotta maga helyett.
Gémesi György erre reagálva leszögezte: Ez nem politikai
kérdés, fontos, hogy a képviselő-testület tagjai lássák, mi
történik, milyen munka folyik,
hogy legyenek képben. Nem feszültségkeltésre, hanem biz-

tonságos működésre van szükség. Egységet kell kialakítani
pártoktól függetlenül a képviselők között, mert mindannyian erre a városra esküdtek fel
– hívta fel a figyelmet.

szerszintű, annak
körön belüli érdemi
működését sok
megoldások kidolesetben ellehegozásán.
tetlenítő probA munkacsoNem feszültséglém á k kele tpor
t feladata
keltésre, hanem
keztek, melyek
lesz, hogy lépébiztonságos
a szolgáltatás
seket tegyen az
működésre van
Mivel az elmúlt évtizedekben hatékonyságát
egyre nagyobb
szükség.
jól működő hulladékszállí- nagy mértékben
számban történő
tási rendszerben a néhány csökkentik, ebben a
illegális hulladék leéve elkezdődött folyamatnak kérdésben is munkacsorakások megakadályozáköszönhetően olyan rend- port fog dolgozni a saját hatás- sára, felszámolására is. Hiába ugyanis a lakosság zömének
környezettudatos hozzáállása,
sok esetben önkéntes segítsége, a probléma felszámolásához az eddig használt eszközök
köre már nem bizonyul elégségesnek. A munkacsoportban a szakemberek részvételével nyílik lehetőség a saját
hatáskörben megvalósítható
érdemi megoldások kidolgozására, azok minél előbbi bevezetésére, illetve akár a jogszabályi keretek módosítására
vonatkozó javaslatok megtételére az illegális hulladéklerakások hatékony és mihamarabbi
felszámolása céljából.
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TELEPÜLÉSMŰKÖDTETÉS ÉS KULTÚRAFINANSZÍROZÁS

Válság idején
Ünnepi konferencián emlékezett meg az önkormány
zatok napjáról a Magyar Önkormányzatok Szövetsége.
Az Országgyűlés egy 2000. évi határozata a helyi
önkormányzatok napjává nyilvánította szeptember 30-át,
annak emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tartották
az első helyhatósági választásokat Magyarországon.

A

Gödöllői Királyi Kastélyban megtartott tanácskozás első napján
a válság idején történő település működtetésről cserélték ki
véleményüket a résztvevők, a
második napon pedig a kulturális szféra helyzetét tekintették át egy szakmai konferencia keretében.
A résztvevők egyetértettek
abban, soha nem voltak még
ilyen nehéz helyzetben az önkormányzatok. Most a túlélés
a feladat, amihez elengedhetetlen a partnerség az önkormányzatok és a kormány között.

jában nem volt rezsicsökkentés, csak politikai szólamként,
mert szinte végig magasabb
volt a világpiaci árnál. Pontosan tudták a kormányban, hogy
olcsóbban is be lehetett volna
szerezni a gázt. Mellébeszélés,
hogy a háború miatt drágult.
Ez a folyamat már sokkal régebben elkezdődött. Ami pedig a jelenlegi, a már kialakult
válságot illeti, szerinte az önkormányzatoknak egyáltalán
nincs mozgástere.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere kijelentette: Ez a
ciklus a válságmenedzselésről szól.
Úgy fogalmazott:
A 2010-2020 közötti időszakban is
voltak problémák,
de sok olyan döntés született, ami
előre vitte az önkormányzatokat.
Ezen belül pozitívnak nevezte az
adósságkonszolidációt, és negatívnak a feladatellátás
átrendezését.
Karácsony Gergely
Ám, mint mondta, a korábbi probA tanácskozáson többek kö- lémák más nagyságrendűek
zött felszólalt Karácsony Ger- voltak, mint a mostaniak. A
gely, Budapest főpolgármes- jelenlegi ciklus lényegében egytere, aki elmondta, ahogyan folytában a válságmenedzseő látja: Magyarországon való- lésről szól.

Liskáné Fóthy Zsuzsanna

A konferencia második napján a kultúra finanszírozás témájában zajlottak előadások.
Liskáné Fóthy Zsuzsanna, a
Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ igazgatója a könyvtárak jövőjéről tartott előadást.
A résztvevők bepillantást
nyerhettek a könyvtár működésébe, és a fejlesztésekbe.
Mint elmondta, a finanszírozást 90 százalékban az önkormányzat biztosítja, a maradék

kormányzatok támogatását,
ahogy az Gödöllőn biztosított.
Kiemelte, az önkormányzat a
források mellett mindig biztosította a szakmai autonómiát is. Ezek mellett fontosnak
nevezte, hogy jó szakembereket tudjanak képezni, hogy
ne öregedjen el a könyvtáros
társadalom.
Az intézmény munkatársai
egyébként is nagy hangsúlyt
helyeznek a fiatalok megszólítására, élve a közösségi média
és az online tér adta
lehetőségekkel.
Szólt a társadalmi
szerepvállalás fontosságáról is, példaként hozta fel, a
Házhoz visszük a
könyvet programot,
aminek részeként a
Covid-járvány idején is eljuttatták az
olvasnivalót a lakossághoz.
Úgy fogalmazott:
A könyvtárak jövőCser-Palkovics András
je szempontjából a
gödöllői recepthez
10 százalék pályázati forrásból, három összetevő kell: kultúvalamint az adó 1 százalékából ra támogató önkormányzat,
tevődik össze.
szakmai autonómia, és elhiA jövő tekintetében fontos- vatott szakmai csapat.
nak nevezte a szakmai szer(ny.f.)
vezetek összetartását, a szakma
Bővebben a www.szolgalat.com-on
társada lmi elis- Facebook-oldalunkon, valamint
mertségének nö- a Gödöllő NetTV Facebook-oldalán.
velését, és az ön-
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KÖNYVESBOLTOS ÉS KISÁLLATKERESKEDŐ
KAPTA A VÁLLALKOZÓI DÍJAT

GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓI 2022:

Fodor Márta és
dr. Virág Istvánné

Hagyományosan szeptember végén adják
át a Gödöllő Vállalkozója Díjat, amivel
minden esztendőben két városi vállalkozó
tevékenységét ismerik el. A kitüntetettek
személyére a lakosság tehet javaslatot. Idén
Fodor Márta, a Bagoly Könyvesbolt, valamint
dr. Virág Istvánné, a Natura kisállatkereske
dés tulajdonosa érdemelt ki az elismerést.

A

ban élte ki segítő szándékát.
A kisállatkereskedést 1982ben, már kétgyermekes családanyaként nyitotta meg, és
észrevétlenül sajátította el a
vállalkozói készségeket. A Patak téren a Natura az egyetlen
üzlet, amely a megnyitás óta
töretlenül üzemel, ezzel örömet okozva sok száz családnak, gyereknek és felnőttnek
egyaránt.
Fodor Márta, a Bagoly Könyvesbolt vezetője mindig szívesen segít, akár a tanulmányokhoz, akár ajándékozáshoz, akár
csak a felhőtlen szórakozáshoz keres valaki könyvet. Boltja kutyabarát, környezettudatos
vállalkozóként nem műanyag
zacskóban adja az olvasnivalót, bevezette a visszaváltható
szövet táskát. Nagy hangsúlyt
helyez arra, hogy a Gödöllőről
szóló, vagy városunkhoz kapcsolódó témájú könyvek, valamint a gödöllői szerzők könyvei megtalálhatók legyenek a
bolt polcain.
( k.j.)

z ünnepélyes díjátadásra a Királyi Váróban került sor, ahol dr. Gémesi
György polgármester mondott
köszöntőt és adta át a díjakat.
Beszédében kitért arra, a
nagy cégek mellett milyen fontos szerepük van a város életében a kisvállalkozásoknak,
amik napi kapcsolatban vannak
a lakossággal, és hozzájárulnak
az életminőség javításához –
ahogy a most kitüntetettek is
teszik mindennapos kemény
munkával.
Dr. Virág Istvánné, a Na
tura kisállat-kereskedés vezetője
Bővebben a www.szolgalat.com-on
már gyerekkoráFacebook-oldalunkon, valamint
ban az elesett ála Gödöllő NetTV Facebook-oldalán.
latok felkarolásá-

VÁROSI NAPTÁR
Eldőlt, hogy a 2023-as városi naptárba melyik lesz
az – a gödöllői fotósok által beküldött fotók közül –
az az 5, amely biztosan
megjelenik majd.
A felhívásunkra több
mint 250 fotót küldtek be,
majd ismét a „felhasználókhoz” fordultunk: Kíváncsiak voltunk, az olvasóink mely képeket találják
a legjobbaknak?
A szavazatok alapján
Ádám Katalin, Által Anikó,

?

Negyedi Viktória, valamint
Petró Róbert és Skrabák
Dániel egy-egy fotója került be az első ötbe. A fennmaradó 8 alkotásról a zsűri dönt.

MEGHÍVÓ

A GÖDÖLLŐI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

testületének
2022. október 26-án (szerda) 1600 órakor tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA

Helyszín: Gödöllő, Dózsa Gy. út 69. II. emeleti tárgyalója
Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági és
más szervezetek képviselőit, hogy önkormányzatunk munkáját érintő
kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel.
Balog Gyula GRoNÖ elnöke

MEGHÍVÓ

A GÖDÖLLŐI NÉMET
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

testületének
2022. október 27-én (csütörtökön) 1630 órakor tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA

A közmeghallgatás helye:
Gödöllő, Dózsa György út 69. II. emeleti tárgyalója.
Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági és
más szervezetek képviselőit, hogy önkormányzatunk munkáját érintő
kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel.
Kaiser Péter GNNÖ elnöke
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ELHUNYT FORGÁCH
JÁNOS, GÖDÖLLŐI
HOLOKAUSZT TÚLÉLŐ
  Forgács János 1928-ban
született Gödöllőn. 1944.
június 12-én
hurcoltak el
családjával, s
az Auswitz-Bir
kenau-i haláltáborba szállított mintegy nyolcvan gödöllői közül egyedüliként élte túl
a megpróbáltatásokat.
Többször is járt városunkban, a holokauszt vándorkiállításon és a gödöllői zsidó
ótemetőben rendezett megemlékezéseken személyes
emlékein keresztül idézte

meg a Gödöllő 1944. március 19-ei német megszállása után történteket: hogyan
szabadult el a pokol az addig
békés településen. Akik hallották előadásait, átélhették
az 1944. június 12-én történt
bevagonírozást, a szörnyű
utat a haláltáborig, családjának szétválasztását, a pillanatokat, amikor utoljára látta
testvéreit, édesapját. Beszélt
a keserves mindennapokról, arról, hogyan élték meg
a lágeren belül a cigány holokausztot, majd később az
amerikai csapatok általi felszabadítást.
Emlékét megőrizzük.

ELHUNYT

dr. Fogarassy Csaba
   Súlyos veszteség érte a Magyar Agrár és Élettudományi
Egyetemet és a LIONS Clubok
Magyarországi Szövetségét. 51
éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Fogarassy
Csaba egyetemi tanár, az Agrárés Élelmiszergazdasági Intézet
igazgatója, a LIONS Clubok Magyarországi Szövetségének egykori kormányzója.
Dr. Fogarassy Csaba a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen
1996-ban környezetgazdálkodási agrármérnökként és mérnöktanárként végzett. 2004-től
számos vezető pozíciót költött
be, 2021. november 1-jétől, az
Agrár- és Élelmiszergazdasági
Intézet igazgatója lett.
Tagja volt többek között a
MTA Agrárközgazdasági Tu-

dományos Bizottságnak, és
számos hazai és nemzetközi tudományos szervezetnek.
Elkötelezett jószolgálati tevékenységet is folytatott a LIONS
Clubok Magyarországi Szövetségében.

A némA forrAdAlom
2022. október 22.
1000 óra, szombat

Városi filmszínház
Gödöllői Lokálpatrióta Klub
és a Gödöllő Városközponti
Lakótelepért Egyesület (LISZI)
közös szervezésében
működő FILMKLUB

A Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon, illetve a 15. Jameson Cinefest Miskolci
Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában bemutatott A néma forradalom
lebilincselő mozi, amely egészen új szemszögből mutatja be az 1956-os magyarországi forradalom hatásait – és egy kicsit mindazt, amit akkor a keleti blokk átélt.
Igaz történet egy kelet-német osztályról, amely kiállt a magyar forradalmárok
mellett. 1956 októberében pár tinédzser Nyugat-Berlinbe látogat, ahol független
tudósításokkal találkoznak a budapesti eseményekről. Rádöbbennek arra, hogy az
otthon hallott propagandával szemben nem ellenforradalmi zavargások zajlanak
Budapesten, és hazatérve illegális rádióadásokból igyekeznek tájékozódni a magyar
eseményekről. Amikor az éterben bemondják a téves hírt, hogy Puskás áldozatul
esett a szovjet intervenciónak, az egész osztály úgy dönt, hogy az egyik órán egy
perc néma csönddel adóznak a magyar mártíroknak. Az eset felháborodást kelt az
iskola vezetésében, a botrány egyre magasabbra jut, hamarosan maga az oktatási
miniszter utazik a helyszínre, hogy a fiatal „ellenforradalmárok” körmére nézzen.

A belépés díjtAlAn.
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SZŰRŐNAP,

sok mosollyal
Negyedik alkalommal rendezte meg a Gödöllői Városi
Egészség- és Szűrőnapot a Magyar Rákellenes Liga
Gödöllői Alapszervezete. A főtéren egész
nap ingyenes vércukorvizsgálat, bőr és
szájüregi rákszűrés, valamint állapotfel
mérés várta az érdeklődőket. Mindezek
mellett tanácsadásokat és kerekasztalbeszélgetések várták az érdeklődőket.

A

rendezvényen dr. Gémesi György
polgármester, Vajda Márta, a Rák
ellen az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány igazgatója és Rozványi
Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke
mondott köszöntőt.
A szűrőnap egyik különlegességeként
itt mutatták be először a Meggyógyultam
– Sorstárs képtár vándorkiállítást, amelynek fotóin olyan rákból meggyóg yult
személyek szerepelnek, akik vállalták a
nyilvánosságot. A gödöllői „sorstársak”
mellett Szolnoki Péter zenész, dr Tóth
Ferenc főorvos, orvosigazgató is vállalta,
hogy arcát adja a rák elleni küzdelemhez.

A fotókon látható a betegség kezdete, a
kendőzetlen fájdalom és a győzelem,
a jelenlegi gyógyult állapot. A kiállítás
más városokban is bemutatásra kerül, kiegészülve az adott településen élő, rákból meggyógyult személyek fotóival.
A képek sokaknak segíthetnek a legnehezebb időkben, ne adják fel, a rák legyőzhető! A kiállítást Vajek Jutka nyitotta meg.
A nap során több kerekasztal-beszélgetést
tartottak, melyek középpontjában a megelőzés, valamint a
betegek támogatása, a gyógyulás segítése és az egészséges életmód állt, a
beszélgetések moderátora Vajek Jutka és
Vajek Andrea volt.

Mindezek mellett színes, életigenlő programok várták az érdeklődőket. Többek között dr. Pappné Pintér Csilla mesével szerzett vidám perceket a jelenlévőknek, akik
frissítő tornán, közös sétán és örömtáncban is részt vehettek, vagy kipróbálhatták
ügyességüket a pontozó és mézeskalács díszítő workshopon.

TÖBB FOTÓVAL

a www.szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon.
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Boldog születésnapot
KERTBARÁTOK!
Megalakulásának 45. évfordulóját ünne
pelte a Gödöllői Kertbarát Kör. Városunk
egyik legaktívabb civil szervezetének ju
bileumi rendezvényét az Erzsébet Királyné
Szálloda dísztermében rendezték meg.

Gödöllői Akadémia
2022. II. félévi előadásai
2022. október 7. péntek 16.00.

Bemutatkozik a Talamba Ütőegyüttes
– előadók: Az együttes tagjai Zombor Levente vezetésével

2022. november 11. péntek 16.00.

Állati kulisszatitkok – előadó: Halász Árpád állatkoordinátor

2022. december 2. péntek 16.00.
Gödöllő zászlaja lengett a Kilimandzsárón
– előadó: Halász Levente senior jógaoktató

Helyszín: Művészetek Háza Gödöllő, Rendezvény és Kiállítóterem
A belépés díjmentes, de kérjük az előadások
költségeinek támogatását adomány formájában.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: M
 űvészetek Háza: 06-70/709-7308
Sebő Györgyné: 06-30/709-1097

A

kertbarátok munkájá ról S eb ő
G yör g y né el nök
tartott beszámolót,
majd dr. Gémesi
György polgármester méltatta munkájukat.
A Kertészek és
Kertbarátok Országos Szövetsége részéről András Károly elnök mondott
köszöntőt.
A Gödöllői Kertbarát Kör évek óta szoros kapcsolatot ápol a Petőfi Sándor
Általános Iskolával, amelynek
diákjaival közösen gondozott

iskolakertjük különlegességnek számít. Az iskolai kisdiákjai most ünnepi műsorral kedveskedtek nekik.
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Két generáció,
egy kiállítás

A
Kettős kiállítást látható a Civil Házban. A Civil-Duflex Szalon keretében az ifjúsági fotósok Német Nemzetközi Fotókupán második díjat nyert kollekcióját,
valamint a „Kreatív Nagyik” munkáit mutatták be.

z újraindult
népszerű
rendezvénysorozat ez alkalommal egyfajta generációs találkozás
lett. A „nagyik” különböző kézműves
technikával készült alkotásai
mellett a falakon Bedő Gergely,
Cirkos Sebestyén, Gurbi Levente, György Soma, Kökény
Levente, Seesink Dániel, Sza-

bó Gréta, Vanyó Ferenc Ágoston, Zámbó Barbara és Zámbó Dorottya fotóit láthatják az
érdeklődők.
(Fotók: Tóth Péter Csaba)

DUFLEX IFJÚSÁGI FOTÓPÁLYÁZAT 2022
A Duflex Fotográfiai Stúdió a fotózás
népszerűsítése céljából idén is meghirdeti ifjúsági és diák fotópályázatát.
1.  A pályázatra 2002. december 31. után
született, Gödöllőn alap és középfokú
tanintézményekbe járó tanulóktól, illetve Gödöllőn lakó fiataloktól várunk
képeket digitális formátumban, három
kategóriában:
		
A: Kötetlen téma
B: Természetfotó  
C: Gödöllőn fotóztam
2.  Színes vagy fekete-fehér képek egyaránt beküldhetők. Előnyben részesítjük az újszerű, egyéni látásmódú
képeket.
3.   Az A kategóriában megengedett bármilyen képmódosítás, B és C kategóriában csak képkivágás, szín és tónusbeállítás végezhető.
4.  Egy pályázó kategóriánként maximum
négy képpel, összesen maximum tizenkét képpel nevezhet. A képek hosszabbik oldala minimálisan 2000 pixel legyen.
5.  A képek formátuma: jpg, sRGB színtérben.
6.  A képek elnevezése: Kategória_
BeküldőNeve_Születési éve számmal_Kép címe

Például: B_FotósJózsef_2005_Szép
kép. JPEG
7.  A képeket elektronikus levélben kérjük
beküldeni a: duflex2018@gmail.com
e-mail címre.
8.  A beküldött képekről listát kérünk mellékelni, ami tartalmazza a képek címét, a beküldő nevét, születési évét
és e-mail címét
9.  Beküldési határidő: 2022. október 31.
10.  A beérkezett pályázatokról válasz
e-mail értesítést küldünk.
11.  A pályázatra való nevezéssel, a képek
beküldésével a pályázó és kiskorú pályázó esetén annak törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy kizárólag a
pályázat népszerűsítése illetve az eredmények közlése céljából a Duflex a beküldött képeket a szerző nevének feltüntetésével díjmentesen felhasználja
közösségi oldalán, az elektronikus médiában, illetve a sajtóban. A pályázat során a Duflex tudomására jutott személyes adatokat kizárólag csak a pályázat
céljára használjuk.
12.  Z sűritagok: Danis János EFIAP/p, Pető István
AFIAP és Tóth Péter
13.  A zsűri két korosztályban
külön értékeli a 2008. ja-

nuár 1. után született és a 2003. január 1. és 2007. december 31. között
született pályázók képeit.
14.  Díjazás: kategóriánként I. II. és
III. helyezett képeket oklevél és
archív fotóalbum díjazásban részesítjük. Különdíjak: Legjobb emberábrázolás, legjobb állatfotó,
legkülönlegesebb kép.. A zsűri
fenntartja a jogot, hogy megfelelő minőségű kép hiányában vis�szatarthasson díjat, vagy több
érdemes kép esetén kategóriánként maximum három további díjat, oklevelet adjon ki.
15.  A pályázat eredményéről minden pályázónak e-mail értesítést küldünk és
a Duflex facebook oldalán közöljük a
díjnyertes képek listáját.
16.  A díjazott képeket a Duflex költségén
kinyomtatjuk és a Duflex év végi kiállításán a Gödöllői Civil Házban bemutatjuk.
Eredményes fotózást és sikeres
pályázást
kívánunk! 
DUFLEX
Fotográfiai
Stúdió,
06-30/9227-265
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ÚJRAÉLESZTÉS
NEMZETKÖZI
NAPJA
„INDÍTS ÚJRA EGY SZÍVET”
„Restart a Heart Day”
(ERC - Európai Újraélesztési Társaság)

  A statisztikai adatokból kiderül, hogy hazánkban naponta kb. 70 embert ér hirtelen szívleállás. Életkortól függetlenül kerülhetnek életveszélyes helyzetbe szeretteink. Az első percek a
legfontosabbak a túlélés szempontjából. Amíg
a mentő megérkezik, szükség van tudásra, hatékony beavatkozásra, kommunikációra! Az élet
megmentése a cél!
Hogyan kell újraéleszteni?
Miért fontos a defibrillátor használata?
Hogy minél több ilyen sikeres, járókelők, családtagok által kezdett beavatkozás legyen, egy
ingyenes, lakossági,utcai bemutatót tartunk,
ahol a gyakorlati teendőket is megmutatjuk.
Erre jó a „Indíts újra egy szívet” „Restart
a Heart Day”.
Szólni fog a sláger-zene, ami segít az ütemet
megtanulni, a fülünkben elvihetjük a „tudást”.
Ambu babák, oktató defibrillátor segítségével
tanuljuk meg mit, hogyan kell tenni ezekben az
esetekben.
Mivel egy digitalizálódott világban élünk, segítünk, hogy a mobiltelefonunk is az életmentő
eszközünk lehessen!
Megmutatjuk és fel is telepítjük a Szív city és
az Életmentő applikáció letöltését és beállításait, hogyan tudnak ezek segíteni és miért lesz
biztonságosabb az életünk ezek használatával.

MIKOR?

2022. október 16. vasárnap, 10-13 óráig

HOL?:

Gödöllő – Szabadság tér, Gong
mögötti sátor a padoknál

MIT?:

Lakosság részére bemutatni
és gyakorolni ambu babán a
   •  felnőtt újraélesztést
   •  Félautomata defibrillátor (AED használatát
   •  segélyhívás lehetőségeit applikációkkal
OKTATÓK:
   •  Velkei Éva BLS/AED instruktor
   •  Fülöp Hajnalka digitális andragógus

CSALÁDI NAP
a Kazinczyn
Nagy sikerrel rendezték meg
szeptember 30-án pénteken
a családi napot a Kazinczy
körúti játszótéren.

A

dr. Györfi Beáta önkormányzati
képviselő, Lokálpatrióta Klub és a
Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány szervezésében megtartott programon a közbiztonságot helyezték a középpontba. Eköré szervezték
a játékok egy részét, de ezek mellett kézműves foglalkozások, ügyességi és sport
vetélkedők várták a résztvevőket.
Az érdeklődők bőségesen válogathattak
a zenei programokból is: fellépett a Gödöllői Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttese, a HIP HOP tánccsoport, a SWINGING
Quartett, a Forrás Kórus, a Boquilla Negra
A program nem csak a kellemes időtölKlarinét Quartett is. Az állatbarátokat a tésre, hanem a jóízű beszélgetésekre is leGyepmesteri Telep kutyusai várták.
hetőséget adott.
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TISZTELET

a mártíroknak
Október 6-án vértanúi tábor
nokainkra emlékezünk, ez
a nap nemzeti gyásznap,
hazánk így tiszteleg az
1849. október 6-án
Aradon kivégezett 13
tábornok előtt.

K

nézich Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich
Lajos, Lahner György, Poeltenberg Ernő, LeiningenWesterburg Károly, Török Ignác, Vécsey Károly kötél
általi, Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos pedig golyó általi halált halt.
Gödöllő ma is nagy tisztelettel ápolja
Nemescsói Török Ignác emlékét, aki Gödöllőn született 1795. június 23-án, a kastély mellett álló kasznár házban. Középiskolai tanulmányait is Gödöllőn kezdte,
majd a Királyi Katholikus Egyetemi Főgimnáziumban folytatta. 1809-től 1811ig a gyöngyösi gimnázium tanulója volt,

majd a bécsi hadmérnöki akadémián végzett. 1816-ban hadnagyként lépett be a császári hadsereg kötelékébe, majd 1839-ben a
nemesi testőrséghez került, ahol erődítéselméletet oktatott. Tanította többek között
Görgei Artúrt és Klapka Györgyöt is. A forradalom előtt előbb Lembergben, majd alezredesi rangban Zágrábban állomásozott.

1848 októberében a Komáromi várban
szolgált, ekkor a vár teljes állományával csatlakozott a honvédekhez. Török Ignác ítéletének indoklásában
az szerepelt, hogy meg kellett volna
Komáromot tartania az osztrákok
számára, fel kellett volna lépnie a
„lázadó párt ellen uralkodója érdekében”, ehelyett Komáromot úgy megerősítette, hogy az osztrákok bevenni
nem tudták. Az ítéletet szeptember végén meghozták, Haynau által megerősítve október 4-én visszaküldték Aradra,
5-én kihirdették és 6-án kora reggel végre is hajtották. A krónikák szerint, amikor hajnali 2 és 3 óra között a papok felkeresték a halálraítélteket, Török Ignác
Vauban várépítésről szóló könyvét bújta.
Az 53 éves tábornokot másodikként szólított a hóhér. „Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig
csak Őt szolgáltam” – ezekkel a szavakkal búcsúzott. 
(j.)
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A festészet ÜNNEPE
2002 óta hazánkban rendszeresen megünnepeljük a
Magyar Festészet Napját október 18-án. A rendezvénysorozatba idén is bekapcsolódik a Levendula Galéria.

S

zent Lukács a festők védőszent- györgyi József, Fabók Gyula elképzelése
je, ezért választották a jeles nap- alapján – 2002-ben jött létre. Az ötletgaznak az ő névnapját. A hagyomány dák abban reménykedtek, hogy egyszer az
szerint Lukács fesegész országot átszövő, az ortette a római Sanszághatárt is átlépő, egész héta Maria Maggioreten át tartó művészeti fesztivál,
bazilikában őrzött
a hazai kortárs festészet mélMária-képet és a
tó és átfogó seregszemléje lesz.
częstochowai FekeMára álmuk valóra vált. Ebbe
te Madonna-ikont,
a nagyszabású rendezvénysovalamint megfestetrozatba kapcsolja be Gödöllőt
te Jézus arcát is.
a Levendula Galéria, ahol okA Magyar Festóber 18-án 18 órakor ebből az
tészet Napja civil
alkalomból nyílik meg a Renk e z d e mé ny e z é s dezett Világok című csoportos
ként – Bráda Tikiállítás. A falakra Bányai Gibor, Zsolnai Gábor,
zella, Bujdosó Ernő, Gál Lehel
Bayer Ilona, SzentJózsef, Incze Mózes, Lőrincz

Ferenc, Nagy Gábor, Nádas Alexandra,
Varga Melinda, Veres Enéh Erzsébet és
Vorzsák Gyula alkotásai kerülnek.
A kiállítást Varga Melinda szobrászművész nyitja meg, közreműködik Éles Gábor és Lutz János.
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BAGOLY
könyvesbolt

AJÁNLÓJA

Lélekgyógyító
SZIMBÓLUMOK
   „Lélekre nyíló ablakok” címmel nyílt
meg Kelemen Ágnes kiállítása Vörös
Eszter Anna Eyciir Varázsbolt és Galériájában.
A kiállításon a tarot Nagy Arkánum
eddig elkészült képein keresztül tekinthetünk önmagunkba, szembesülhetünk
életünk szerepeivel. A képek szimbolikája
összekapcsolja a tudatos és a tudatalatti
világunkat.
„A képek gyógyítják a lelkünket és képesek összekapcsolni olyan embereket is,
akik egyébként látszólag teljesen másként gondolkodnak, de a tudatalatti szinten, ahol a képek működnek, lehullanak
az álarcaink, megérinthetjük egymást”
– vallja Kelemen Ágnes.
A kiállítás október 28-ig tekinthető meg.

Lehet-e boldog?
   Nagy sikert aratott a Boldogság
– Avagy élet 50 felett című előadás
a Királyi Váróban.
A Spir it Színház által bemutatott víg játékban
Cseke Katinka és
Perjés János egy
különös kapcsolat
fázisait jelenítették meg, arra keresve a választ, találhat-e társat az em- először mutatkozott be nálunk, de a jöber, ha túl van a félidőn, s mi mindent vőbeni további előadásokra is befutnak
képes ezért megtenni. A Spirit Színház a Királyi Váróba.

KÜLÖNLEGES
ÍZEK
   A konyhaművészet hatalmas változáson ment át
az elmúlt években. A különböző irányzatokat ma már
szinte nem is
tudjuk követni, és bizony
fel kell kötni a nadrágot annak, aki lépést
akar tartani a legújabb trendekkel.
Ilyen konyhai fortély a fermentálás, amit
nevezhetünk savanyításnak, vagy erjesztésnek is. Ám ha valaki arra gondol, hogy
a savanyúságok készítéséről van szó,
nos, nagyot téved.
A könyvből megismerhetjük a fermentálás alapjait, valamint több, mint 100 erjesztett alapanyagok felhasználásával
készült receptet a reggelitől a vacsoráig. Sok közülük a hagyományos magyar
konyha kedvelt, ám kissé elfeledett fogásait eleveníti fel kicsit modernizálva, de a
nemzetközi konyha által inspirált ételek is
helyet kaptak a lapokon. Természetesen
a sorból nem maradtak ki a desszertek
sem, mint például a káposztás körtetorta
vagy a céklás kuglóf.
A tej-, tojás- és gluténmentes diéta követőiként is számos tippet kapunk, és
könnyedén varázsolhatunk egészséges
és ízletes ételeket az asztalunkra.
A különleges ételekhez persze olyan
összetevők is kellenek, amelyek nem részei a mindennapok konyhai munkájának,
így elsősorban azoknak ajánljuk ezt a
könyvet, akik nem félnek ezeket a hagyományostól eltérő alapanyagokat és ételeket kipróbálni.
(Horváth Judit-Király Ágnes:
Fermentált konyha)
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LISZT FERENC
tisztelete
   A Királyi Kastély 2022-es rendezvényeinek sora a Gödöllői Liszt Fesztivállal folytatódik, ami ez alkalommal október közepétől a hónap végéig tart.
A fesztivál idén rendkívül színes programmal várja az érdeklődőket. A koncertek mellett kiállításnak, kurzusnak és zenei foglalkozásoknak ad otthont a kastély.
Az október 23-ai ünnepi hangversenyen
a Gödöllői Szimfonikus Zenekart hallhatja
a közönség. Közreműködik Perényi Miklós – csellóművész.
A kéthetes rendezvénysorozaton többek
között Baráti Kristóf (hegedű), valamint
Várjon Dénes és Simon Izabella zongoraművészek játékát is hallhatja a közönség.
A hangsúly idén Liszt Ferenc klasszikus
és kortárs irodalomban való jártasságára

helyeződik, de alapul szolgál a személyes barátságra épülő, a kor legjelentősebb íróival
és költőivel folytatott, egész Európát átölelő
levelezése is. A két témakör zenei analógiái izgalmas pillanatokat ígérnek. A fesztiválon fellépő művészek a hazai és nemzetközi zenei élet legkiválóbb képviselői.

OKTÓBERBEN
IS JAZZ!
   Október 20-án ismét Jazz Club várja a műfaj kedvelőit a Királyi Váróban. Ezen az estén
a Nagy János Trió ad koncertet.
Nagy János, Erkel-díjas zeneszerző triójának „50” című új lemeze decemberben jelent
meg. A Trió továbbra is szakít a hagyományos
felállással (zongora, bőgő, dob), a bőgős helyét Frankie Lato hegedűművész veszi át.
„Frankie Lato és jómagam, idén (2021) lettünk 50 évesek, innen a lemez címe. Zenénkben a folyamatos játékra, incselkedésre, meglepetésre, a megszokottól való eltérésre és
a „rosszalkodásra" törekszünk. Nem emlékszem, mikor akartam zenész lenni, mikor kezdődött. Azt tudom, hogy a tipikus mi leszel,
ha nagy leszel kérdésre először zenebohóc
volt a válaszom. Szóval a zene mindig a játékot, a pajkosságot jelentette. Bármennyire
is komolyan veszem és ez tölti ki az életem,
ha kell, bármikor elviccelem.” – Nagy János
Yancha.
Jegyek 3 000 Ft-os áron vásárolhatók a Királyi Váróban hétköznap 10-16 óra között, valamint a koncert előtt, és a városi könyvtárban nyitvatartási időben.

A hárfa művészei
GÖDÖLLŐN
   A hárfáé lesz a főszerep a Gödöllői Királyi Kastélyban október 6 és 9. között. Ekkor rendezik meg a 24. Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivált, amit hagyományosan
Vigh Andrea koncertje nyit meg.
A rendezvényen a hangszer művészeinek
legkiválóbb hazai és nemzetközi képviselői
lépnek fel: Október 7-én Farkas Mirát, 8-án
Polónyi Ágnest hallhatja a közönség, 9-én
pedig Alexander Boldachev hárfaestje zárja a fesztivált.

Mindezek mellett szombaton és vasárnap két regisztrációhoz kötött, ingyenesen látogatható programot is kínálnak a szervezők: Szombaton délelőtt 11
órától a fiatal hárfás tehetségek mutatkoznak be, valamint gyerekeknek szóló
hárfabemutató várja az érdeklődőket.
A rendezvénynek hagyományosan része
a hárfakiállítás, amely során a Camac
hárfagyár különleges hangszereit csodálhatják meg.
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Fotó: Danis János
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Nagysikerű kosztümös
díszhangversennyel ünnepelte a Zene Világnapját
a Fréderic Chopin Zenei AMI.

A

már hagyományosnak tekinthető
koncerten az intézmény tanárainak és növendékeinek előadásában
korabeli ruhákban szólaltak meg a zeneművek. A közönség úgy érezhette magát,

Fotó:
Danis János

Zenei IDŐUTAZÁS

mintha visszarepült volna néhány évszázadot
az időben.
A nyolcadik alkalommal megrendezett koncerten a XIII. századtól indult a zenei utazás,
majd többek között Bach,
Haydn és Chopin művei szólaltak meg Debussyval zárva a sort.
Az esten a Gödöllő Táncszínház és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar tagjai közreműködtek.

TÖBB FOTÓVAL

a www.szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon.
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MEGSZÉPÜLT
A KAMASZHÍD
  Megújult és újra nyit a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
Kamaszhídja. Az egykori info híd évek
óta a fiatalok szolgálatában áll, az intézmény 20. születésnapjához kapcsolódva pedig „ráncfelvarráson” esett át.
és újra várja a fiatalokat.
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Átadták a Gödöllői
IRODALMI DÍJAKAT
Az olvasás éjszakája rendezvényeinek sorában adták át a
Gödöllői Irodalmi Díjakat. Az önkormányzat, a Gödöllői Városi
Könyvtár Irodalmi KerekAsztala, az Irka és a Gödöllői Ottlik Kör
által alapított díj idén már országos megmérettetéssé vált.

A

Kifogások – címmel kiírt pályázatra 233 vers
és 197 novella érkezett.
Az előzsűrizést követően – amelyet Heltai Zsófia, a Gödöllői Református Líceum tanára és Istók
Anna, a GVKIK igazgató-helyettese végeztek –, tíz díjazottat választott ki a zsűri: Karafiáth Orsolya és Kiss Judit Ágnes József
Attila-díjas költők.
Stall Anita
A rendezvényen dr. Gémesi Kiss Gabriella és dr Gémesi György
és Dombóvári László
György polgármester és Dombóvári László a Gödöllői Ottlik
Kör elnöke mondtak köszöntőt,
majd Istók Anna értékelte a pályázatot. Mint mondta, a szervezők tartottak attól, hogy az országossá tett kiírás visszarettenti
a gödöllői és a kistérségi szerzőket, de erre nem került sor, 20
gödöllői és 45 kistérségi pályázó gazdagította a mezőnyt.
A pályaműveket Karafiáth OrBottyán Edit és Liskáné
solya és Kiss Judit Ágnes mél- Koncz Tamás
Fóthy Zsuzsanna
tatták, s mindketten egyetértettek abban, a vártnál magasabb színvonalú 1. megosztott díj:
   A gödöllőiek szeretnek olvasni, és sokan írások kerültek a döntőbe.
Koncz Tamás: Hattyúnyak
választják e hasznos időtöltéshez segítségKarafiáth Orsolya külön kiemelte: Az írá- 2. díj: Magyar Dániel: Ragtala’
ként a Gödöllői Városi Könyvtár és Infor- sokban tükröződik az a komoly olvasásra 3. díj: Balogh Anikó: Kettes metró
mációs Központ gyűjteményét. A Könyves nevelő munka, ami a városi könyvtárban
KÜLÖNDÍJAK:
Vasárnapon több kategóriában adták át az folyik.
Év Olvasója elismeréseket.
Gödöllői Városi Könyvtár különdíja:
A pályázaton az alábbi
Bottyán Edit: Hűsölés
Az Év Felnőtt Olvasója: Six Edit
eredmények születtek:
Gödöllői Ottlik Kör különdíja:
Az Év Gyermekolvasója: Tuba Zsófia
Stall Anita: Kisbetűs életek
PRÓZA KATEGÓRIA:
Az Év Kamaszolvasója:
Somogyi Csongor
1. díj: Kiss Gabriella: Valaki dolga
A díjakat dr. Gémesi György polgármester,
Az Év Legfiatalabb Olvasója:
2. megosztott díj: Harka Sára: IPL
a díj fővédnöke, Liskáné Fóthy Zsuzsanna,
Szalai Katalin/Katinka
2. megosztott díj:
a könyvtár igazgatója és Dombóvári László,
Az Év Legidősebb Olvasója:
Virág Krisztina: Ahogy a dolgok vannak a Gödöllői Ottlik Kör elnöke adta át.
Tóthné Radványi Ágnes
3. díj: Pólya Zoltán: Az asztal körül
Az Év Olvasó Családja:
TÖBB FOTÓVAL
VERS KATEGÓRIA:
Szabó család (Szabó Árpád,
a www.szolgalat.com-on
Szabó Csenge, Szabó Lili,
1. megosztott díj:
és Facebook-oldalunkon, valamint
Hajdú Edina, Hajdú Józsefné)
Réhelyi Nusi: Snapszi, Snapszikám…
a Gödöllő NetTV Facebook-oldalán.

Az Év
Olvasói 2022
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DÉRRE VÁRÓ FINOMSÁG

  Lassan beköszön a hideg,
kevesebb gyümölcsféléből
válogathatunk. Ám ilyenkor
is akadnak csemegék, csak

meg kell várni, hogy megcsípje őket a dér.
Az egyik ilyen különlegesség a naspolya. Ez a gyümölcsfaj megbízhatóan fagytűrő és vízzel, tápanyagokkal
jól ellátott talajon, félárnyékos helyen is jól terem.
A gyümölcse a fán nem érik
be és csak az első, jelentősebb
fagy után szabad leszüretelni, majd fagymentes helyen
tárolni, ilyenkor megpuhul
és kellemes, édes-fanyarkás
ízű gyümölccsé válik.

Okosak,
és hasznosak
a VARJAK
   Hidegre fordul az idő, egyre
nagyobb számban jelennek meg
a varjak a városok fáin, a parkokban. Ám ezeket a madarakat nem
mindenhol látják szívesen, sokakban keltenek félelmet. Pedig a
varjak igen hasznosak és okosak.
A hazai költőállomány sajnos a
nyolcvanas években drasztikusan
megzuhant, mivel a vetési varjakat mezőgazdasági kártevőként
könyvelték el, és irtották őket.
A 1970-es évek végén 250 ezerre becsült hazai állomány, számuk ma már ennek csak tizedére, 25 ezerre tehető. Az ijesztő
mértékű csökkenés nyomán – és
némi szemléletváltásnak köszönhetően – aztán 2001-ben a vetési
varjút védetté nyilvánították, és
azóta az állomány lassú növekedésnek indult.
Hogy mégis úgy tűnik, rengeteg a varjú. az annak
köszönhető, hogy
sokan jönnek
hozzánk telelni az észa-

kabbra fekvő költőterületekről, főleg Északkelet-Európából,
zömében Fehéroroszország és
Oroszország területéről.
Ezek a madarak rendkívül jelentős és fontos segítséget jelentenek a mezőgazdaságnak azzal,
hogy az agrártájból sok ezer tonnás mennyiségben távolítanak el
férgeket, puhatestűeket, rovarokat és kis termetű rágcsálókat.
Hasznosságuk mellett meg
kell jegyezni, hogy igen okosak
is. Ennek egyik példája, ahogyan „átejtik” a rájuk veszélyt
jelentő ragadozókat: Délutánonként, sötétedés előtt a varjak hatalmas csapatokban repülnek
éjszakázóhelyeik felé. A fákon
gubbasztva könnyű prédák lehetnének, de kicselezik ellenségeiket, és a látványos berepülés
után, az éj leple alatt csendben
éjszakázóhelyet váltanak.”
 agrotrend.hu/
Turista
Magazin

Meglepetés
VIPERA
   Rákosi vipera született a Szegedi Vadasparkban. A hír elsőre nem tűnik akkora szenzációnak, ám ha hozzátesszük, hogy
2-3 éve ugyanazok a nőstény
rákosi viperák éltek a terráriumban, hím nélkül, akkor már
más a helyzet.
Magyarország egyik legritkább
hüllőjét nemrég a kipusztulás
fenyegette, s bár a hazai természetvédelem egyik sikertörténete, hogy sikerült megmenteni a
kígyófajt, még viszonylag kis területen és számban élnek vadon,
Szeged környékén nem fordulnak
elő. Akkor mi magyarázhatja a
„csodát”? Halpern Bálintnak, a
Rákosivipera-védelmi Központ
szakemberének szerint csodáról nincs szó, de zoológiai szenzációnak számít az eset: egyes

hüllőknél előfordulhat a szűznemzés, vagy az, hogy a nőstények extrém hosszan tárolják az
ivarsejteket, de eddig erre ennél a
fajnál még nem volt példa. A választ a kérdésre majd egy genetikai vizsgálat adja meg, amelyet a
Központ szakemberei végeznek
el. A kis viperát elkülönítették a
többiektől, így most a látogatóink továbbra is csak a szülőket
láthatják a naposabb órákban,
amíg téli nyugovóra nem térnek a helyükön kialakított telelőüregben. Ha melegebb az időjárás, még november elején is a
felszínen tartózkodhatnak rövidebb időkre. A kis vipera egyelőre tehát a háttérben cseperedik,
a telet meleg terrárium biztonságában töltve.
(Forrás: Szegedi Vadaspark )
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A CSODÁLATOS
Erikák…
Akik nem a gyengébbik nem közül
kerülnek ki, hanem a kertekből.
Illetve kerülnek bele és rengeteg
kertszerető ember úgy vásárolja
meg őket, hogy ideiglenesen,
mert úgyis tönkre megy.

Á

m nem kell ennek így lennie, csak a
növény tulajdonságait és igényeit kell
figyelembe venni, de sajnos a legtöbben mindig a borítékolt kudarcélménnyel
vásárolják meg ezt a növényt.
Azt tudnunk kell, hogy amennyiben csak
elültetjük őket, főleg a talaj miatt nem lesznek hosszú ideig működőképesek, mert a
hangafélék többnyire a savanyú talajt kedveli. Éppen ezért tanácsos rögtön kertészetben
és nem szupermarketben vásárolni, mert a
kertészetekben rögtön tudnak hozzá megfelelő földet is vásárolni és amennyiben ebbe ültetik el, meglepődve fogják tapasztalni, hogy
a már vásárláskor halálraítélt növényük bizony nemhogy életben marad, hanem növekedni is fog.
Ilyenkor láthatják, hogy mindenhol árulják, még az élelmiszer boltokban is, de tapasztalatom szerint nem olya szakszerűen
és olyan intenzitással locsolják az ott lévő
növényeket, mint a kertészetekben, nem
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FOGADJ ÖRÖKBE
a Gödöllői Gyepmesteri Telepről!
SPURI

beszélve a fűtésről, amit ilyenkor már sok
helyen tapasztalhatunk.
Így azt javaslom, hogy amikor vásárlásra készülődnek, akkor olyan növényt soha
ne vásároljanak meg, amelynek a földje elválik a cseréptől már és eleve kiszáradt növény benyomását kelti, nem fognak sikerrel
járni vele!
Érdemes vásárlás előtt ezeknek a növényeknek a közepét is megnézni, mert ha a növényünk közepén barna levelek vagy hervadást
látható, az már betegségekre is utalhat.
Ezek a növények többnyire a félárnyékot
kedvelik, sziklakertbe is tehetők, vagy rézsűkön is szépen mutatnak.
A sziklakertet jelen esetben ne azonosítsuk
a szemünk előtt lebegő sziklakertekkel, mert
félárnyékban, sőt árnyékban is létre tudjuk
hozni, csak más jellegű és igényű növények
szükségeltetnek hozzá.
Az Erikáink, amennyiben megfelelően locsoljuk és a kedvező talajt megadjuk nekik,
higgyék el, csodálatos és évekig díszítő színfoltja lesz a kertjüknek!
Számtalan színben vonultatják fel őket, de
én azt javaslom, hogy a kékre, neonsárgára
lefújt változatokat engedjék el, mert egyrészt
borzasztó csúnya és messziről ordít, hogy
nem természetes, másrészt akárhonnan nézem, az, hogy megszínezik a leveleket, virágokat, nem tesz jót a növények, ráadásul műanyag hatást kelt egy kertben és nincs az a
kerttípus, ahová ezeket be lehetne illeszteni
úgy, hogy ne bántsa a szemünket. Ugyanez
a helyzet a színezett fakérgekkel, amelyekre sajnos még a ma napig találnak vásárlóigényt. Ne használják, mert pár eső múlva,
vagy a nap hatása miatt nem dísze, hanem
rettenete lesz a kertjüknek.
Szép hetet kívánok Önöknek, vigyázzanak
Magukra!
Bujtás Anikó • www.bujtaskert.hu
www.godolloikerteszet.hu

   1 év körüli
ivaros kan.
Pórázon szépen
sétál. Csak
benti tartásra
fogadható örökbe.

NELLY
   1 év körüli
ivaros kislány.
Pórázon szépen
sétál. Más
kutyákkal
jól elvan.

TÖKI
  3 év körüli
kistestű kan.
Csak benti
tartásra
fogadható
örökbe.

MORZSI
  4 év körüli
ivaros kan.
Pórázon szépen
sétál, de csak
benti tartással
fogadható örökbe.

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
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Rövidpályás világés Európa-bajnokkal
erősít a MATE-GEAC
Dr. Kriszt
Balázs lett a
Gödöllői Sport
Közalapítvány
kuratóriumi
elnöke
  Szeptember 28-án kuratóriumi ülést tartott a
Gödöllői Sport Közalapítvány, melyen döntöttek a
városi költségvetésben
erre az esztendőre biztosított 10 millió forintos, illetőleg az alapítvány által 6
millió forinttal kiegészített
sporttámogatási keret felosztásáról. A 16 millió forintból 10,8 millió jutott a
MATE-Gödöllői EAC három szakosztályának (atlétika, sportlövészet, vívás),
és 2 millió forint a Gödöllői
SK asztalitenisz szakosztályának. A nem kiemelt,
illetve a szabadidős sportágak egyesületei 3,2 millió forintot kapnak ebben
az évben.
Az ülésen személyi kérdésben is állást foglaltak
a kuratórium tagjai. Erre
azért volt szükség, mert
közel 10 év után Tokai Norbert lemondott a kuratóriumi elnöki tisztségéről.
A poszton dr. Kriszt Balázs (képünkön jobbra) a
MATE-GEAC ügyvezető
elnöke követi. 
Fotó: MATE-GEAC

mégis lett Budapesten, azt
követően pedig Európa-bajnokság és Ajna pedig kétszer
covidos volt. Sok mindent át
kellett gondolni és újratervezni, de úgy gondolom, hogy jó
beugró év volt. A legemlékezetesebb az Eb, ahol Ajna bronzérmes lett, a hosszú betegsége után nagyon mélyen volt,
ezért ez a bronz számunkra
felért egy arannyal.

ÚSZÁS
Bernek Péter rövid pályás világ- és Európa-bajnok,
ifjúsági olimpiai bajnok magyar úszó fogja segíteni
a gödöllőiek szakmai munkáját. Az edzővel a
MATE-GEAC készített interjút, ebből válogattunk.

N

emrég hagytad abba vid pályás világbajnoki arany,
az élsportot, hogyan emellett négy olimpián vettem
tekintesz vissza arra részt, ami elég sok tapasztaaz időszakra?
latot adott számomra, amit
– Szerencsére
kamatoztatni tudok
hosszú pályafuedzőként is.
tásom volt, 13
évig elég ma– Edzőként
Elsősorban azt
ga s s z i nte n .
körülbelül
szeretném, hogy egy
Nagyon sok jó
egy éve dolnagyon összetartó
és rossz emlégozol, milyen
közösség alakulkem van. Ifjúszámodra ez
jon ki.
sági olimpiát és
az időszak?
Európa-bajnoksá– Igen, friss vagot is nyertem, melletgyok a szakmában egy tate folyamatosan részt vettem nítványom van, Késely Ajna.
felnőtt versenyeken. Az ab- Kaotikus évvel kezdtem, hiszolút csúcs számomra a rö- szen lemondták a vb-t aztán

– Köszöntünk itt Gödöllőn,
milyen szerepkört fogsz betölteni itt az uszodában?
– Szakmai vezető jelleggel
veszek részt a munkában, ilyen
például az edzésterv összeállítása és technikai részek javítása a versenyző csoportban.
Nagyon tetszik ez a rendszer,
amit az egyetem csinál, a kettős életpályamodell segíti az
élsportolók beilleszkedését és
tanulását. Szerintem ez hos�szútávon egy jól működő folyamat az egyesület számára.
– Milyen hosszútávú céljaid vannak, mint edző?
– Lehetőleg Ajnával, ha jól
tudunk együtt dolgozni, akkor a karrierje végéig kísérni.
Hosszútávon egy olyan szakosztályt felépíteni, ahol minden korosztályban tudunk
versenyzőket adni a válogatottnak. Elsősorban azt szeretném, hogy egy nagyon ös�szetartó közösség alakuljon ki,
nekem nagyon fontos, hogy
technikailag nagyon magas
szinten tudjanak úszni. Emellett minél eredményesebbek
vagyunk annál jobb.
Forrás/fotó: MATE-GEAC
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A GÖDÖLLŐI DOBÓK remekeltek
az ügyességi csapatbajnokságon
Gerelyhajításban, 300 méter
gátfutásban és diszkosz
vetésben is legyőzhetetlennek bizonyultak a gödöllői
fiatalok Székesfehérváron.

U

18-as és U16-os Ügyességi- és Gátfutó Atlétikai Magyar Csapatbajnokságnak idén Székesfehérvár adott
otthont, a MATE-GEAC fiataljai itt is kiemelkedően teljesítettek, bár a változékony, szeles, esős időjárás nem könnyítette meg a feladatukat. Az ÜCSB egyik
sajátossága, hogy az U16-os korosztályban
4, az U18-ban pedig 3 csapattag eredményéből kapjuk meg az átlageredményeket,
a többi versennyel ellentétben itt egyénileg senki nem indulhat.
Gerelyhajításban 46,57 méteres átlaggal
teljesített a Szabó Levente, Menyhárt Olivér
Levente, Krakóczki Bence, Janocha Donát
és Eszenyi Marcell összeállítású U16-os fiú
csapat, aminek köszönhetően magabiztos

győzelmet arattak.
A fiúk a diszkoszvetést is megnyerték
41m feletti átlaggal,
ott a csapat ötödik
tag ja Marcell helyett Tóth Zsombor
volt. A fiú 300m gátfutásban, Fazakas
Soma, Tompa Benedek, Bogdán Gergő,
Ferencz Ágoston és
Szabó Soma 41.96
másodperces átlaggal maguk mögé
utasították a többi
egyesületet, ugyanez a csapat 4. helyen
zárt távolugrásban
és 5. helyen 100 m
gáton. 300 m gátfutásban a MATE - GEAC
U16-os lány csapata Lőkös Laura, Gelle Zsófia, Demeter Korinna és Pénzes Dóra 4. helyet ért el. Az U18-as korosztályban Grünwald Tamás, Mihályi Nándor, Fodor Péter

ATLÉTIKA

és Buzás Attila gerelyhajításban 47,13 méteres átlaggal harmadik, illetve diszkoszvetésben 32,71 méteres összesített átlaggal,
a negyedik helyen végzett.
Forrás/fotó: MATE-GEAC

KÖNNYEDÉN NYERTE

a Gödöllő a szomszédvárak csatáját
széd Veresegyházát
látta vendégül. Ennek a párosításnak
utolsó két bajnokiját
a Bikák nyerték, valamint a tabellán elfoglalt helyezés is a
hazaiak mellett szólt
(Gödöllő: 2., Veresegyház: 12.). A GSK
ennek megfelelően
2-0-ra le is győzte a
Veresegyház VSK-t.
A mérkőzést követően Győri Zoltán
a következőképpen
   A Pest megyei I. osztályú bajnokság 6. értékelt: „Egy szomszédvári rangadót ilyen
fordulójában a Gödöllői Sport Klub a szom- eredménnyel és ilyen mutatott játékkal

LABDARÚGÁS

megnyerni mindig büszkeséggel tölti el az
embert. Gratulálok a csapatnak, megint
kiváló teljesítményeket láttam a pályán és
újfent kézben tudtuk tartani a mérkőzést.
Sok sikert kívánok Takács Lacinak és csapatának a továbbiakhoz.”
A GSK 7. fordulós, Vác elleni meccse, elmaradt. Az esős idő miatt a váciak a pálya állapotának megóvására hivatkozva
halasztást kértek a bajnoki mérkőzésre.
Az új időpontról később adnak tájékoztatást.
Forrás/fotó: GSK

EREDMÉNY: PEST MEGYEI

I. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG, 6. FORDULÓ:

Gödöllői SK–Veresegyház VSK 2:0 (0-0)
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REJTVÉNY
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:

2022. OKTÓBER 21.  
A BAGOLY KÖNYVESBOLT
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Nagypál Anita Flóra, Görögné Gál Nóra
A DŰLŐ BORKERESKEDÉS 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Szabóné Papp Ágnes,
Andó József
A HAPPY BOX (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte: Arany Krisztina
A VÁROSI MOZI ajándékát nyerte:
Kettinger Tímea, Gombos Viktor
A VÁROSI MÚZEUM ajándékát nyerte:
Tokai Éva, Dr. Thoman András
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy
– akár postai úton, akár e-mailen küldik be a megfejtést –
a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
GÖDÖLLŐI KÖZFORGALMÚ
GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI IDŐSZAK:
hétköznap és szombaton: 20.00-22.00 óráig
vasárnap és ünnepnapokon: 8.00-22.00 óráig

2022. október 3–10-ig
ALMA GYÓGYSZERTÁR
Dózsa György út 2., Tel.: 06- 30/204-1365
2022. október 10–16-ig
EZÜSTKEHELY GYÓGYSZERTÁR
Petőfi Sándor u. 1., Tel.: 06-70/502-1901
2022. október 17–23-ig
KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR
Gábor Áron u. 3., Tel.: 06-28/430-069
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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2100 Gödöllő,
Petőfi tér 13.
BORKERESKEDÉS H-P: 10-18, Szo: 10-12

EmElőkosaras
autó bérbEadás
www.kosarasautoberles.eu

Telefon:
+36 20 284 4051
www.zoldteruletgondozas.hu
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• cserepes lemez fedés
• széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
• tetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréje
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Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk!

+36-30/919-4694

26 Ӏ HIRDETÉS

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. október 5.

Október a LÁTÁS HÓNAPJA
Sok Vásárlónk már rutinosan várja az októbert, hiszen minden
évben ebben a hónapban számos kedvezményt kaphat nálunk.
Nincs ez idén sem másképp: Multifokális lencsék 30-40%
kedvezménnyel! Az év legnagyobb akciója multifokális lencsékre!

E

zenfelül pedig folyamatosan fejlesztjük
a szolgáltatásainkat.
Új vizsgálati módszerek
Az újszülött kortól nálunk már végezhető szemvizsgálat
Ajándék vizsgálat új szemüveg készítése esetén
Ezekről szeretnénk röviden beszámolni.

SZEMVIZSGÁLATUNK TELJESKÖRŰ

Mit jelent ez?
Nem „csak” szemüveget írunk fel. A „csak”
szót azért jelöltem meg, mert a pontosan, jól
felírt korrekció az alapja egy minőségi szemvizsgálatnak, ezért a legfontosabb a szemüveg készítéskor. De ez csak az alap, ennél
szeretnénk mi többet nyújtani. Ahhoz, hogy
Ön elégedett lehessen az elkészült szemüveggel, fejlesszük tudásunkat. Szemvizsgáló kollégáink folyamatosan képzéseken
vesznek részt és a szemészeti gépparkunkat
is fejlesztjük. Minden évben új, nagyobb tudású orvosi műszereket vezetünk be a már
alkalmazott folyamatainknál.
Ilyen például a foropter, amit egy éve használunk. Ez a műszer az érintésmentes
szemvizsgálatot teszi lehetővé. Próbakeret helyett (amiben a lencséket szokták cserélgetni a rendelőkben) a foropterben automatikusan cserélődnek a másodperc tört
része alatt a lencsék.
Miért jobb ez a Páciensnek?
Gyors a csere, ezért könnyebben tud választani, hogy melyik lencsével lát jobban. Tiszták a lencsék és nem történik a lencse ki- és
behelyezés a vizsgáló részéről a mindenki által már ismert próbakeretben. Tesztek
hosszú sora segít a szemüveglencse pontosításában. Vevőink gyakran meg is jegyzik,
hogy őket ilyen formán máshol még nem
vizsgálták és számukra ennyi érdekes (számunkra pedig a végeredményt jelentősen
befolyásoló) látástesztet az előző vizsgálatokon nem végeztek.
Korunk kihívásai, a monitor előtt töltött
magas óraszám, a túlpörgetett, rohanó élet-

módunk, a stressz újabb látásproblémákat generáltak.
Gyerekeknél megszaporodott a diszlexia és sajátos nevelési igényű
sok-sok gyermek. Nevelési tanácsadókból
érkeznek hozzánk szülők a gyermekeikkel
és kérik tőlünk állapítsuk meg, hogy van-e
binokuláris látásproblémájuk.

MI IS AZ A BINOKULÁRIS
LÁTÁSPROBLÉMA?

A teljesség igénye nélkül:
A sok közeli
tevékenység
s z e mü n k r e
erős stresszt
gyakorol. Az
idegrendszer
a két szemünk
együttes, egyidőben történő látását felügyeli. Binokuláris látásprobléma a két szem
együttes használatakor funkcionális zavar miatt alakul ki. Attól, hogy valaki élesen lát (dioptriás szemüveggel, vagy e nélkül) még lehet binokuláris - kétszemes, a
két szem együttes működését érintő - látásproblémája.
Például:
  •  a külső szemizmok munkájában nincs
egyensúly (rejtett kancsalság)
  •  a szemlencse fókuszálása nincs összhangban közelre nézéskor a két szem nézővonalának összetérítés mértékével, így nem
oda néz, ahova fókuszál
  •  gyenge, vagy túl erős a szemlencse fókuszálása
  •  gyenge, vagy túl erős a két szem összetérítése közelre történő nézéskor
Ennek tünetei lehetnek:
  •  szem fáradtság
  •  kettőslátás rövid ideig
  •  ugrálnak a betűk, sorok
  •  gyakori fejfájás
  •  szédülés, rossz, bizonytalan térérzékelés
  •  izgő-mozgó, iskolában nehezen leköthető gyermek

Visszatérve a foropterre. Az általános látásvizsgálaton nálunk mindig binokuláris
problémákra is szűrünk, ami az új műszerrel már sokkal gyorsabb és hatékonyabb.
Amennyiben szükséges, a normál látásvizsgálatot követi binuláris funkcionális vizsgálat is, ami már egy hosszabb időt igénylő
mérési folyamat.
Az eredmény pedig a nálunk már bevezetett újfajta vizsgálatokkal az, hogy sikerülhet megoldani az évek óta fennálló látásproblémákat, amikre eddig sajnos nem
volt korábban megoldás.
Szembetegségekre is szűrünk. A szemfenék állapotát fotóval dokumentáljuk. A
szembetegségek felismerésén túl, a fotóval
nyomon követhető a betegség romlása is.
Fontos mindez például cukorbetegségnél
és a magas vérnyomás betegségnél.
Gyermekszemészeink újszülött kortól vállalják a gyermekek vizsgálatát.
Fontos, hogy az első vizsgálata minden gyermeknek legalább egyéves korban megtörténjen. Továbbá, ha tompalátás kialakulására
hajlamos a gyermek, minél kisebb korban
legyen ez megállapítva.
Ha nálunk készítetti el az új szemüvegét,
akkor az ehhez szükséges szemüvegfelírást
ajándékba adjuk!
Küldetésünk, hogy igazán tökéletes szemüvege lehessen!
Jöjjön el hozzánk és megtapasztalja, hogy az MSE Optika-ban mi a ma
elérhető legtöbb vizsgálati módszert
és a választást segítő eljárást végezzük
azért, hogy Önök elégedett vásáróink
legyenek!
Nagy szeretettel várjuk Önöket!
Bejelentkezés: MSE Optika
Gödöllő, Petőfi tér 15., Tel: 28/417-367
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EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD
MI IS AZ A LÖKÉSHULLÁM TERÁPIA? 2. rész
  A lökéshullám kezelés hatására a gyulladást okozó, hónapok,
sőt évek alatt lerakódott anyagok
a fájdalmas területről gyorsabban szállítódnak el a vérárammal. A radiális lökéshullámok a
kezelt területet körülvevő izmokat is fellazítják, csökkentve az
izomfeszülést, ezért mérséklődik
a fájdalom is. A terápia a kezeléssel még nem ér véget: egyik
legfőbb előnye, hogy a kezelt terület vérbősége a kezelés utáni
hetekben is fennmarad, a szervezet öngyógyító folyamatai heteken keresztül zavartalanul dolgoznak tovább.

FÁJDALMAS
A KEZELÉS?

Cukrászmestereink

AjánlAtAi!

KülönlegességeKKel várjuK önt!
Étcsokoládés, pisztáciás, mákos, mangós,
karamellás, áfonyás süteményekkel és a desszertekkel.

Céges, ünnepi és családi

A terápia erőssége a betegség
típusától, a kezelt testrésztől és
a páciens érzetétől függőn személyre szabható, de a lökéshullám kezelés minimális fájdalommal jár. Általában ahogy javul a
fájdalom, úgy lehet a következő
kezelések során emelni az erősséget, ami szükséges a mielőbbi
gyógyulás segítéséhez. A lökéshullám kezelés rendszerint kúraszerűen (3-5 alkalommal) történik,
de már az első alkalom lényeges
javulást hozhat.

rendezvények!

Éttermünkben vállaljuk céges, évvégi, családi
és ünnepi rendezvények teljeskörű lebonyolítását!
Kérje ajánlatunKat! – solier@solier.hu

Ebéd mEnü
Ebéd menük helyben fogyasztása
és elvitelre történő átvétele továbbra
is a cukrászdában lehetséges!

AZ EBÉDMENÜT HÁZHOZ IS SZÁLLÍTJUK!
https://etterem.solier.hu/hu/heti-menu-2

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

hirdetés

MILYEN ESETEKBEN LEHET
HATÉKONY AZ ELJÁRÁS?

Láb fájdalmainak kezelésére
   •   Sarokfájdalom
   •   Talpfájdalom
   •   Saroksarkantyú
Izomkeményedések, fájdalmas
izom-kötőszöveti csomók
   •   A lábszár izmaiban, vádliban
(gyakori futóknál, labdarúgóknál)
   •   Négyfejű combizomban, különösen a térkalács csúcsára lokalizálódó problémákkal együtt
   •   Rotátorköpeny sérülés esetén
   •   vállon, karon lévő trigger pontok
Ínsérülések, letapadások esetén
   •   Achilles ín fájdalma
   •   Térdfájdalom
   •   Patella ín gyulladása
   •   Egyes csípőfájdalmak
   •   Ugrótérd esetén, mely a térdkalács csúcsánál jelentkező fájdalom
   •   Teniszkönyök, golfkönyök
Izomsérülések utókezelése:
A kezelés 3 - 4 héttel az izomsérülés után végezhető, amennyiben
vérömleny jelenléte ultrahanggal
kizárásra került és az érintett terület még fájdalmas
SZ.A.
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Hirdetésfelvétel,
lapinformáció
E-mail: godollomedia@gmail.com
Web: www.szolgalat.com

06-20-5255-366

Tel.:
Cím: Gödöllő, Szabadság tér 7.

(Irodaépület az önkormányzat parkolójában)

NYITVATARTÁS:

H: zárva • K: 11-17 • Sz-Cs: 9-16 • P: 9-12

LAPZÁRTA:

A megjelenés előtti hét péntek 12 óráig.
Megjelenés szerdán.
Telefonon, faxon, levélben hirdetést
nem áll módunkban elfogadni.
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget.

INGATLAN
•  IGödöllőn, 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 tömegkályhával biztosított. Kertjében árnyas, termő gyümölcsfák várják. Ár:
92 M Ft. 06-70/3757-534
•  Blahán, két lakrészből álló családi
ház 543 m2-es telken eladó! Iár: 88.9
MFt! Tel: 06-20/539-1988
•  Alvégen található nappali+ négyszobás 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: 06-20/539-1988
•  Kertvárosban több lakrészből álló
ingatlan 712 m2-es telken eladó! Központ sétatávolságra. Iár: 79.9 MFt!
Tel: 06-20/539-1988

IMPRESSZUM
Kiadó: Magyar
Önkormányzatiság
Fejlesztéséért Alapítvány

•  Családi házat, építési telket keresek Gödöllőn és környékén ügyfeleim részére, kedvező irodai jutalékkal! Tel: 06-20/944-7025
•  Csendes környéken, Gödöllő és
Isaszeg között, 900 m2-es telken, 79
m2-es, csak földszinti sorházi lakás eladó! Iá: 44.9 MFt Tel: 06-20/804-2102
•  Eladók az isaszegi öreghegyi üdülőövezet aljában, közvetlenül a Rákos patak partja és a vasút által határolt területen, a Liget Klub Horgásztó
mellett található mezőgazdasági (rét,
legelő, erdő) besorolású ingatlanok.
A dombok közé beszűkült völgy rétegforrásai miatt kisebb tavak is alakíthatók a telkeken. Javasolt fő hasznosítási lehetőség agrár-erdészeti
pályázatokon való indulás. Email
cím megadása esetén részletes tájékoztatót küldünk. Áruk 700 Ft/nm
(7 millió FT/ha). További információk
06-30/966-4551 telefonon.
•  Eladók a közvetlenül az Isaszeg-Pécel országút melletti, általános mezőgazdasági övezetbe sorolt szántók, az un. fenyves dűlő aljában. A
DK-i fekvésű, a horgásztóra néző,
enyhén lankás tábla a kőkeresztnél kezdődik, valamikor tanyák álltak rajta. Javasolt fő hasznosítási lehetőségek vegyes évelők telepítése,
agrár-erdészeti pályázatokon való
indulás. Négy db., egyenként átlagosan 7000 nm-es telek került kialakításra, párhuzamosan, a fenyvestől az országútra merőlegesen.
Email cím megadása esetén részletes tájékoztatót küldünk. Áruk 800
Ft/nm (8 millió FT/ha). További információk 06-30/966-4551 telefonon.
•  Eladó Gödöllőn a Kökény utcában
egy nappali + 2 fürdőszobás, 2 hálószobás, teraszos téglából épült, szigetelt családi ház gyönyörű panorámás környezetben 69 M Ft–ért. Érd.:
06-20/919-4870
•  Eladó Gödöllőn a Királytelep és a
Kertváros szomszédságában egy
nappali + 2 szobás téglából épült
2 fürdőszobás iker családi ház 400
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nm-es telekrésszel. Iár: 49,9 M Ft.
Ugyanott eladó 2 szintes fitneszterem, mely átalakítható lakássá, ehhez hozzáépítve egy kétállásos 60
nm-es garázs. 700 nm-es telekrés�szel. Iár 65 M Ft. Egyben és különkülön is eladó. Érd.: 06-20/919-4870
•  Eladó Gödöllőn a kastély vonzáskörzetében egy nappali + 3 szobás
összkomfortos, 2 fürdőszobás, felújítandó sorházi lakás garázzsal, kertkapcsolatos terasszal, egy 30 nm-es
szuterénnel, 300 nm-es telekrésszel.
73 M Ft. Érd.: 06-20-919-4870
•  Eladó Gödöllőn, a Királytelepen
egy téglaépítésű, 140 nm alapterületű, földszinti 4 szoba összkomfortos, teraszkapcsolattal épült családi ház 70 M Ft irányárért és az
1000 nm telken teljes közmű, ásott
kút, gyümölcsfák, örökzöldek, garázs, melléképület, pince. Érd.: 0620-919-4870
•  Eladó Aszódon egy 60 nm-es 2.
em, 3 szobás, panorámás téglaépítésű teljesen 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
lehetőséggel 720 nm-en. 66 M Ft iár.
Érd.: 06-20-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
•  Gödöllőn a Dózsa Gy. úton 1 szobás, felújított lakás kiadó, nem dohányzó, állattal nem rendelkező 1
max. 2 fő részére. 06-20/248-0001
•  Kiadó a Szőlő utcában egy 69
nm-es teljesen felújított öröklakás bútorozatlanul 150.000 Ft bérleti díj +2 havi kaucióért. Érd.: 0620-919-4870

Gödöllői Egyesített
Szociális Intézmény
Igazgatója
(2100 Gödöllő, Ady E. stny. 56.)
álláshirdetést tesz közzé

SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐ
– ADMINISZTRÁTOR

munkakörök betöltésére.
Teljes munkaidő,
közalkalmazotti bérezés.
A pályázati kiírás részleteiről
érdeklődni lehet az intézmény
06-28/512-375/117 mellék
telefonszámon.
Az önéletrajzokat
a szocialisotthon@godollo.hu
címre szíveskedjenek küldeni.

Életjáradéki szerződéssel
ingatlant vásárolnék.
HÍVJON BIZALOMMAL:

06-30-7186-218

•  1,5 szobás, 44 m2-es, összkomfortos, teraszos földszinti lakás hosszútávra kiadó állattal nem rendelkező, nemdohányzó, gyermektelen
pár részére. 06-20-9319-521.

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
•  10 nm-es üzlethelyiség kiadó Gödöllő központjában. Érdeklődni:
+36-30/950-9396

ÁLLÁS
•  Munkaidő pótlékkal műanyag
feldolgozó gödöllői kft. felvesz BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, FORGÁCSOLÓT,
KARBANTARTÓT, FRÖCCSÖNTŐ
GÉPBEÁLLÍTÓT 8 órában, TAKARÍTÓNŐT 4 órában. Nyugdíjasokat is
szívesen fogadunk. Érd: 06-20-9423112, uzemvezeto@plastexpress.hu
www.plastexpress.hu
•  Gödöllői cukrászdába mosogató, takarító munkakörbe, munkatársat keresünk! Érdeklődni lehet:
+36203220372
•  BIZTOS JÖVEDELEM! Temetkezés
keresi jogosítvánnyal rendelkező,
megbízható, dolgos kollégáját ös�szetett munkára. 06-30-478-3673
•  Gödöllői Kft. azonnali kezdéssel felvesz 2-3 fő szobafestésben és homlokzatszigetelésben jártas szakmunkást. Magas bérezés, megállapodás
szerint. 06-20-435-9650
•  Recepciós, illetve vagyonőri állás
betöltésére - heti 1-2 alkalomra - keresünk jól szituált, önmagára és munkájára igényes, férfi munkaerőt. Érdeklődni munkaidőben: 06-20-967-7055
•  Ipari akkumulátorok karbantartására, összeépítésére keresünk villa-

Betegszállítás
megfizethető áron.

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.

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

HIRDETÉS Ӏ 29

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. október 5.

vízszerelés

Csapok, szifonok, mosdók,
WC-k, WC tartályok stb. cseréje.
Új vezetékek kiépítése.
(06-20) 412-0524

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
mossági beállítottságú kollégát gödöllői telephelyünkre, hosszú távra,
jó csapatba. Tel: 06-20/233-01-74
•  Autószerelőt, karosszérialakatost
keresünk munkagépek szét és ös�szeszerelésére, gödöllői telephelyünkre, hosszú távra, jó csapatba.
Tel: 06-20-233-0174
•  Kőműves mellé jófizikumú segédmunkást keresek. Kiemelt bérezés,
kislétszámú csapatban, bejelentéssel.
Gödöllői és Kistarcsai lakosok előnyben. Érdeklődni a 06-30-3969-050
-es telefonszámon 15-18 óra között.
•  Takarítást vállal 40 éves megbízható nő Gödöllőn és vonzáskörzetében családoknál, irodában, hétköznapokon 6 órás munkaidőben.
Személyautóval rendelkezem. Egyedülálló nyugdíjasoknak bevásárlást, patika, posta ügyintézését is
vállalom. Hívjon bizalommal: 0620-492-7189
•  Gyermekfelügyeletet vállalok (délután, esti órákban). 06-70-507-2023

fakivágást, gallyazást
vállalunk alpintechnikával
akár elszállítással is.

•  Intelligens, megbízható, szellemileg friss nyugdíjas nő gyermekfelügyeletet vállal, akár otthonában is
Gödöllőn. Tel: 06-70-7753-255

SZOLGÁLTATÁS
•  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal, tolmácsokkal!
Kedvezményes, áfamentes díjak. I.L.I.
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20-5431775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@
gmail.com
•  Language Cert akkreditált, nemzetközileg elismert, egynyelvű nyelvvizsga Gödöllőn az I.L.I. Nyelviskolában! Ugyanitt egyéni és kiscsoportos
nyelvtanfolyamok kedvezményes
díjon. Érdeklődni: I.L.I. Kft., 20/5431775, 20/556-2653, info@ili.hu
•  KERTGONDOZÁS. Bízza most rám!
Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés.
Ágak, levelek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kerttakarítás. Kerítésfestés.
Gépi permetezés. Kerti tavak tisztítása. Talajfúrás. 06-30-747-6090
•  KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada. Elérhetőségek: 0630-5921856, zacsekne.danuta@gmail.com
•  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉSSZERELÉS, fürdőszobák, régi fű-

VízVezetékszerelés
duguláselhárítás
gödöllőn!

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén.
Nyugdíjas kedVezméNy!
mosdók, mosogatók, WC-k,
WC-tartályok javítása, cseréje,
mosógépek bekötése, kádak cseréje,
rövid határidővel, garanciával

fűkaszálás

rövid határidővel!

Hívjon mosT!
Tel.: 06-30-218-7023

fürdőszobák
felújítása, átalakítása

Sebők Richárd
egyéni vállalkozó

Kisebb munKáKat is vállaloK!

06-30-353-99-03

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

SZERETETTEL VÁRJUK STÚDIÓNKBA,
AHOL MINŐSÉGI, STÍLUSOS BELTÉRI
ÉS KÜLTÉRI LÁMPÁK KÍNÁLATÁBÓL,

kollégáink szakmai tanácsaival segítve válogathat.

www.julialampa.hu • facebook.com/julialampabolt
tési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK,
KONVEKTOROK karbantartása felújítása, javítása. Tel: 06-20-9527-289,
06-28-476-229
•  SZÁMÍTÓGÉPES problémája van?
Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és
programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 06-30-333-9201
•  Pszichológiai tanácsadás Gödöllő
központjában kamaszoknak és felnőtteknek. Érd.: 70/301-0082, e-mail:
pszichologusgodollo@gmail.com.
•  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás
nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseréje. Csatorna kamerázás.
VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
•  TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítása,
tetőszerkezeti munkák, ácsmunka,
zsindelyezés, bádogos munka, ereszcsatorna, Lindab tetőfedés, lécezés,
fóliázás, ereszdeszkák, madárdeszkák festése, palajavítások, kúpcserép
lekenése, leszögelése. Bármilyen kisebb javításokat is vállalok. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! 06-30526-8532, 06-70-362-7324
•  FESTÉS, MÁZOLÁS gyorsan, szakszerűen! Üres ingatlanra, tisztasági
festésre kedvezmény! Rövid határidő,
precíz munkavégzés! 0620-247-0023
•  DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
•  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. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Elérhetőségek: marositetofedes.hu, info@
marositetofedes.hu, 06-70-348-5880
•  KORREPETÁLÁST, GYERMEKFELÜGYELETET, GYERMEK COACH üléseket vállalok. Tapasztalattal, referenciákkal, gyermekszeretettel
rendelkezem. Bővebben rólam:

www.facebook.com/gyereklelek 0670-315-3822
•  SZOBAFESTÉST vállalok magánszemélyeknek számlásan. Támogatásnál ez kevés anyagköltség, többszörös munkaköltség arányt jelent.
Gyorsan, szépen, jókedvűen, alkoholés festékfoltmentesen dolgozom.
Tisztelettel, Attila 06-30-891-7381
•  TAKARÍTÁS, RENDRAKÁS. Vállalunk
általános nagytakarítást és ablaktisztítást. Pincék, padlások, mindenféle tároló helyiségek rendbetételét
is elvégezzük Ön helyett. Péter és
Csilla 06-20-266-0104
•  Belső építőipari munkák! Nyílászárók cseréje, csempézés, járólapozás,
laminált parketta lerakása, gipszkartonozás, válaszfalak felhúzása, padlás, szuterén szigetelése, bútorok
összeszerelése 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 BONTÁSÁT VÁLLALJUK. Tel: 06-20-9463-409
•  RÉGI UTCAI KERÍTÉSEK felújítása! A
lábazat rendbetétele, a kapuk beállítása, szükség esetén cseréje. Új gondozásmentes fém kerítés elemek
felszerelése Magyarország egyik
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LEGOLCSÓBB gyártójától. Az ügyintézésben tudunk segíteni. Tel: 0620-9463-409

EGÉSZSÉG
•  Lábápolás: gombás köröm, tyúkszem, bőrkeményedés, szemölcs kezelése, hagyományos pedikűr. Bárándi József 06-20-532-7275

OKTATÁS
•  ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást
vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
•  COACHING – nyelvtanítás, gyakorlás, fejlesztés SPECIÁLIS célokkal: felkészítés ÁLLÁSINTERJÚRA, külföldi
munkavállalásra. Felkészítés különféle B1, B2, C1 Angol – Német nyelvvizsgákra. Gazdasági szaknyelvben,
EU-s projektekben, nemzetközi kapcsolattartásban, multinacionális környezetben jártas szakmai nyelvtanár,
tolmács, coach, kineziológus gödöllői vállalkozó: 06-20-572-0298
•  COACHING fejlesztés – ANGOL –
NÉMET nyelvtanítás, gyakorlás, fejlesztés SPECIÁLIS művészeti – zenei
fókusszal a gödöllői zeneiskolában

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
„Az egészséges bőrért”

Dr. Széver Krisztina

bőrgyógyász, nemibetegségek
szakorvosa és kozmetológus

Gödöllő Átrium ÜzlethÁz,
Gábor Áron utca 2-10. 1. emelet.
REndElés: hétfő

bejelentkezés
online:

www.szeverborgyogyasz.hu

vagy telefonon: 06-30/881-8998
(hétköznap 8-20 óráig)

zongora szakon végzett, művészeteket, zenét kedvelő szakmai nyelvtanár, coach, kineziológus, gödöllői
vállalkozó: 06-20-572-0298

TÁRSKERESŐ
•  Ha szép arcú, kedves nő vagy kérlek,
jelentkezz! Egy 57 éves, normál testalkatú férfi keresi szerető társát személyedben… andorker@citromail.hu

ADÁS-VÉTEL
•  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs
díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, minden-

Kor-Mon nyílászáró Kft.

Minőséget kínálunk!

realtherm műanyaG nyílászáróK és BOrOvi
Fenyő nyílászáróK Gyártása és Beépítése!

RealtheRm nyílászáRók
Gyártási határidő: 3-6 hét
Profilok:
71 mm, 76 mm, 80 mm
Üvegezés:
24 mm, 40 mm, 48 mm, 52 mm

• Fix, bukó, bukó-nyíló
ablakok, erkélyajtók
• Toló-bukó, emelő-toló rendszerek

• Íves, alakos
szerkezetek
• Bejárati ajtók

BoRovi fenyő nyílászáRók
8-12 hét
68 mm, 78 mm, 92 mm
24 mm, 38 mm, 48 mm

• Kiegészítők: párkány,
takaróléc, redőny,
szúnyogháló

típusÚ Beltéri aJtóK Gyártása és Beépítése!
Gyártási határidő: 8 hét
Kizárólag lengyel és Cseh méretrenddel dolgozunK,
nincs lehetőséG eGyedi Gyártásra.
Kivitel: egyszárnyú, kétszárnyú nyíló ajtók, falban futó,
fal előtt futó ajtók, csukló ajtók
szerKezet: papírrácsbetét, MDF, fenyő
Fólia: Greko alap fólia, Prémium, CPL
OpcióK: biztonsági üvegek,
kilincsek, automata küszöb, stb.

KérJen helyszíni Felmérést, szaKtanácsadást – Bemutató termünk: Gödöllő, Kossuth l. u. 26.
nyitva: h-p: 8.30-16.30, szo: 9-12 • ElérhEtőségEink: 06-30-280-93-75, 06-30-398-48-15, 06-28-423-739,
ÚJ cím!! kormonnyilaszaro@gmail.com • www.kormon.hu • www.realtherm.hu
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féle szobrokat, vitrin dísztárgyakat,
ezüstöt (hibás és hiányos darabokat
is), régi pénzeket, könyveket, bizsukat
és ékszereket, borostyánt, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk első vevőként! Tel: 70/942-0806, 70/603-7642

seimet, anyagkészletemet. Az eszközökről bővebb felvilágosítást adok
a 06-30-406-5898 telefonszámon.
Helyszín: Gödöllő, Kőrösi Csoma
S. 33. UNIBOND telephelyén. Horváth Gábor

•  Kisméretű tégla, tisztítva, nagyon
jó állapotban eladó. Ár: 80 forint/ db.
Kb. 1000 darab. Tel: 06-30-9343-257
•  1 db GÁZKONVEKTOR, parapetes,
F850-es, nagyon jó esztétikai és műszaki állapotban eladó. 65.000 Ft/db.
•  Színházak részére mindenne- Gödöllő, 06-70-228-4917
•  Alma-, körte-, szilvafélék, valamint mű régiségek felvásárlása készszőlő fajták rendelhetők. Szállítás pénzben. Dísztárgyak, bútorok, JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
érési időtől függően. Eltartható zöld- festmények stb.. Kiszállás szak- •  AKKUMULÁTOR minden típusú
ség- és gyümölcsféleségek a tőlünk becslés díjtalan. 0630/419-2713 gépjárműhöz szaküzletünkben
megszokott szolid árakon. UNIBOND Diszkrét ügyintézés, korrekt áraján- vagy kiszállítással. SzolgáltatásaBT. Gödöllő, Kőrösi Cs.S. u. 33. Tel: 06- lat. antiklakberendezes.hu
ink: beszerelés, bevizsgálás, töltés28-432-941, 06-30-406-5898
•  Sürgősen eladó egy Siruba 4 szá- mérés, szaktanácsadás. Minőségi
•  Helyszűke miatt kiárusítom a már las interlock, Textima gyorsvarró. Tel: akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben)
nem használt gépeimet, berendezé- 06-28-421-778

06-30-536-4300, 28/611-728 www.
akkugodollo.hu

EGYÉB
•  MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz,
Propolisz és Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721
•  Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Repce, Akác-, Hárs-, Akáchárs-, Napraforgóméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

