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Tárlatvezetéssel zár a 
Párban című kiállítás

Átadták a Batizi-
Benkő csarnokot6. old.

A képviselő-testület rendkívüli ülésen 
határozott azokról az intézkedések-
ről, amiket a drasztikusan megemel-

kedett energiaárak miatt volt kénytelen 
meghozni. A gazdasági helyzet és a kor-
mányzati döntések eredményeképpen Gö-
döllő Város Önkormányzata számára éves 
szinten 600-800 millió forintos többlet-
kiadást jelentene a rezsidíjak emelkedése.

(részletesebben a 2-3. oldalon)

Megszülettek a döntések az 
egyes intézmények működésé
ről, a fűtési szezonra vonatkozó 
átmeneti bezárásokról, és a 
megengedett legmagasabb 
hőmérsékletekről. Cél a 25 
százalékos megtakarítás.

REZSI

Megszülettek a döntések
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AKIKNEK FONTOSABB DOLGUK AKADT…
   A rendkívüli testületi ülé-

sen 11 igen szavazattal szü-
letett egyhangú döntés az 
energiahatékonysági intéz-
kedésekről. 
 Kolozs Csaba (Fidesz-
KDNP), Török Sándor (Fi-
desz-KDNP), Péterfi Gábor 
(Fidesz-KDNP) és Má-thé 
László (Fidesz-KDNP) más 
elfoglaltságra hivatkozva nem 
vettek részt az október 6-ai 
tanácskozáson. 
 A fideszes képviselők tá-
volmaradása miatt Gémesi 
György sajnálatát fejezte ki. 
Mint mondta, egyedül Török 
Sándor esetében elfogad-

A képviselő-testület ál-
tal elfogadott Ener-
gia Veszélyhelyzeti In-

tézkedési Terv 25 százalékos 
energiamegtakarítást céloz meg, 
valamint javaslatot tesz a leg-
fontosabb energiahatékonysá-
gi intézkedésekre is.
 Dr. Gémesi György polgár-
mester kijelentette: Ez az elmúlt 
33 év legválságosabb helyzete, de 
a város vezetése mindent meg 
fog tenni azért, hogy túléljük.
 Természetesen a szolgáltatá-
sokat a város igyekszik fenn-
tartani, ha korlátozottan is, 
vagy más helyszínen biztosí-
tani a lehetőséget a civil életre 

A képviselőtestület által elfogadott Energia 
Veszélyhelyzeti Intézkedési Terv 25 
százalékos energiamegtakarítást 
céloz meg, valamint javaslatot 
tesz a legfontosabb energiahaté
konysági intézkedésekre is. 

és a kulturá-
lis programok-
ra. Azonban prio-
ritást élveznek a bölcsődék és 
az óvodák (Az iskolák nem tar-
toznak az önkormányzat hatás-
körébe – a szerk.), az idősek el-
látásáért felelős, valamint az 
egészségügyi intézmények.
 Sajnálatosnak nevezte azt is, 
hogy az önkormányzatok az év 
végéig biztosan nem kapnak 
semmilyen segítséget a kor-
mánytól. Hangsúlyozta: A most 
elfogadott intézkedési terv egy 
folyamat része, az ebben foglal-
takat szükség esetén újratár-
gyalják.

REZSIHELYZET
Döntött a testület

ható, hogy külföldről nem tu-
dott hazajönni, de az, amikor 
az elmúlt 33 év legfontosabb 
döntéséről van szó (hogy a vá-
ros túléli-e a rezsi árának emel-
kedését) Kolozs Csaba a saját 
vállalkozásának ügyeit helyezi 
a város gondjai elé, valamint 
Péterfi Gábor és Máthé Lász-
ló más elfoglaltság miatt nem 
megy el az ülésre, az megen-
gedhetetlen.
 A testület rendkívüli ülésére 
meghívást kapott Vécsey Lász-
ló országgyűlési képviselő (Fi-
desz-KDNP) is, de ahogy koráb-
ban, most is kimentette magát. 
Gémesi György sajnálatát fejez-

te ki, amiért ígéretének ellené-
re, képviselői mandátumának 
átvétele óta a választókörzet 
fideszes országgyűlési képvi-

A ZÁRÁSOK:
2022. október 15. és 2023. áp-
rilis 15. között ideiglenesen be-
zár a GIM-ház, a Civil Ház, a 
blahai Idősek Napközi Ottho-
na, a blahai napközis tábor, a 
Kismuki épülete és a Városi Mú-
zeum kiállító terei. 
 A Gödöllőn működő civil 
szervezetek közül soknak ad 
otthont a Civil Ház. Az önkor-
mányzat nagy erőkkel dolgozik 
azon, hogy a városunk életében 
jelentős szerepet betöltő alapít-

ványok, egyesületek és klubok 
működéséhez helyszínt biztosít-
son. Voltak, akik saját maguk-
nak sikerült ezt megoldaniuk, 
a többieknek az önkormányzat 
ajánlott lehetőséget, az egyez-
tetések jelenleg is zajlanak.
 A blahai idősek napközi ott-
hona április 15-ig az Egyesí-
tett Szociális Intézmény Ady 
Endre sétányon lévő központ-
jában kap elhelyezést, mivel az 
önkormányzat számára fontos 
volt, hogy továbbra is biztosítsa 

selője egyetlen testületi ülé-
sen sem vett részt, még most 
sem, amikor ilyen nehéz a 
helyzet. KJ

Ez az elmúlt
33 év leg- 

válságosabb 
helyzete
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a szolgáltatást. Az új helyszín-
re való eljutást mindenki meg 
tudta oldani.
 2022. november 1. és 2023. 
április 15. között szünetel a 
Művészetek Háza működése. 
Az átmeneti zárás idejére sem 
maradunk azonban 
kulturális progra-
mok nélkül. A meg-
hirdetett rendezvé-
nyek egy részét a 
kastélyban tartják 
meg, sok esemény-
nek pedig a Királyi 
Váró lesz a helyszíne. 
Aminek most nem sikerül he-
lyet találni, azt más időpontban 
tűzik műsorra. A tervek szerint 
több szabadtéri program is szí-
nesíti majd a kínálatot. 
 Nem maradnak magukra a 
Művészetek Házában működő 
művészeti csoportok sem. Az 
önkormányzat gondoskodott az 
elhelyezésükről: többségük a Ki-
rályi Váróban kapott helyet, né-
hány csoport pedig a Damjanich 
János Általános Iskola színház-
termében működik április 15-ig. 
 A Királyi Váró múzeuma 
2022. október 31-ig korláto-
zottan tart nyitva, csak pénte-
ken, szombaton és vasárnap te-
kinthető meg, november 1-jétől 
2023. április 15-ig pedig nem lá-
togatható. 
 Az itt megrendezendő kultu-
rális programokon 
való részvételre, va-
lamint az ezekre tör-
ténő jegyvásárlásra 
biztosított lesz a le-
hetőség. 
 A rendezvények-
ről Gödöllő város 
és a Királyi Váró 
Facebook-oldalán, 

valamint Gödöllő honlapján 
találnak tájékoztatást.
 A Gödöllői Városi Könyvtár 
és Információs Központ műkö-
dése december 2022. december 
20-ig zavartalan, a december 
21. és 2023. március 15. közöt-

ti időszakban azonban csak az 
alapfeladatát fogja ellátni. Az 
olvasók számára a kölcsön-
zést biztosítani fogják, de erre 
a 0-24 órában elérhető könyv-
doboz, valamint a könyvet ház-
hoz ad majd lehetőséget, ami a 
Covid idején is működött. 

HŐMÉRSÉKLETEK:
A testület döntött az egyes ön-
kormányzati intézményekben 
megengedett maximális hőmér-
sékletektől is. Az energiagazdál-
kodási munkacsoport javaslatai 
nem csak az egyes épületekre 
térnek ki, hanem részletesen 
meghatározzák az egyes helyi-
ségekre vonatkozó szabályokat 
is, azoknak a feladatellátásban 
betöltött szerepétől függően. 

 Sem a bölcsődékben, sem az 
óvodákban nem fognak fázni a 
gyerekek.
 A bölcsődékben a nevelési 
helyiség 22, a fürdők, öltözők 
24, az egyéb helyiségek 20 fok-
ra lesznek felfűthetők.
 Az óvodák nevelési helyi-
ségeiben, a mosdókban és az 
öltözőkben 22, a műhe-
lyekben tárolókban 
és a konyhákban 
18, az egyéb he-
lyiségben 20 fok 
lehet.
 Az iskolákban 
a tankerület, az 
egyházi intézmé-
nyekben a fenntar-
tó által meghatározott 
fok értékek a meghatározóak.
 Az Egyesített Szociális Intéz-
ményre (Ady sétány, idősek ott-
hona, Nefelejcs Napköziotthon) 
is kiemelt figyelmet fordít az 
önkormányzat. A gondozottak 
ellátását szolgáló helyiségeiben 
22 fok, a munkavégzési helye-
ken 20, a tárolókban, és a kony-
hában 16, az egyéb helyiségek-
ben 18 fok lesz a megengedett.
 A Forrás Szociális Segítő és 
Gyermekjóléti Központ ellátást 
szolgáló és munkavégzés helye-
in 20, a tárolóban és a konyhá-
ban 16 fok lesz a megengedett 
hőmérséklet.
 A könyvtári kiszolgáló és iro-
dahelyiségeiben a decemberi 
zárásig 20, a rendezvényterem-
ben 18, az egyéb területeken 16 
fok lehet. December 21-től csak 
az irodákban lesz megengedett 
a 20 fok, a többi helyiségekben 
a 16 lesz a biztosított az állo-
mányvédelem miatt.
 A Városi Múzeum kiállító-
tereiben az állományvédelem 

miatt 16 fokot kell biztosítani, 
az egyéb nem munkavégzésre 
szolgáló irodák és helyiségek-
nél 20 fokot határoztak meg. 
 A Polgármesteri Hivatal ál-
tal használt épületekben az iro-
dahelyiségek 20, az egyéb terek 
16 fokra fűthetők fel.
 A VÜSZI épületeiben az iro-

dahelyiségekben 20, a 
tárolókban 5-10, az 

egyéb helyiségek-
ben 16 fok lesz 
megengedett.
 A Művészetek 
Házában a no-
vember 1-jei zá-

rásig a színház-
terem, a földszinti 

konferencia terem, il-
letve az egyéb, próba végzés-
re használt terek és helyiségek 
18, az előadások idejére maxi-
mum 20 fokra fűthetők fel.
 A Piac Kft. irodahelyiségei-
ben 20 fok lehet, a csarnokban 
nem lesz fűtés.
 A Kalória Kft. irodahelyisé-
geiben és a konyhában 20 fok 
lehet, az egyéb helyiségekben a 
tárolási és a használati módhoz 
kötött legalacsonyabb hőmér-
séklet az irányadó.
 Az épületekben a használati 
melegvíz max. 50 fokos lehet.

A hőmérséklet betartását, va-
lamint az energiafelhasználást 
folyamatosan ellenőrizni fogják, 
erre – köszönhetően az az ön-
kormányzat informatikai fej-
lesztésének – a Káptalan 
rendszer lehetőséget 
biztosít. KJ

Sem a bölcsődék-
ben, sem az óvodák-

ban nem fognak
fázni
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  Molnár Gergely önkormányzati képvise-
lő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) aki egyéb-
ként a Török Ignác Gimnázium tanára, a 
testületi ülésen a Török Ignác Gimnázium 
kapcsán elmondta, az elmúlt hetek ese-
ményei sok sérülést okoztak, vannak olyan 
diákok, akik emiatt csaknem elhagyták a 
neves gimnáziumot.
 Az intézmény diákjai számára jelenleg 
négy helyszínen folyik az oktatás: az ön-
kormányzat által felajánlott Művészetek 
Házában, a MATE épületében valamint a 
Református Líceumban és a Petőfi Sán-
dor Általános Iskolában. 
 Mint azt Molnár Gergely lapunknak el-
mondta, a tanárok és a diákok is nagyon 
hálásak valamennyi intézmények a befo-
gadásért, mindenhol igyekeztek számukra 
a lehető legjobb helyzetet megteremteni. 
Az önkormányzat és a iskolák partnersé-
ge mellett kiemelte a szülőket, akik felaján-
lották segítségüket ahhoz, hogy a tanárok 
időben eljussanak az egyes helyszínekre. 

– Mit jelent ez a hónap 
végéig tartó helyzet a 
tanároknak és a diákok
nak?
 – Mindenki számára 
komoly kihívás. A diákok 
számára főleg a végzősök-
nek és a 11. osztályosoknak je-
lent gondot, hiszen számukra a délutános 
oktatás lehetetlenné teszi az érettségi és 
a felvételi előkészítőkön való részvételt, 
valamint az egyéb különórákra sem tud-
nak eljutni.  
 A tanároknak pedig rendkívül megter-
helő, több olyan kollégám van, aki reggel 
7:50-kor kezd és 19 óráig tanít. Van olyan 
tanár, aki már betegállományba került, 
mert nem bírta fizikailag ezt a megterhe-
lést. Ez a szinte folyamatos rohangálás 
nagyon megterhelő és lélekölő. 

– Meddig tart most egy tanóra? Megold
ható, hogy a tanárok kezdésre odaérjenek, 

amikor különböző helyszí
nek között ingáznak?
 – A tankerületi hivatalos 
állásfoglalása szerint elég 

lenne 35 perces órákat tar-
tani, de mindent megteszünk, 

hogy lehetőség szerint 45 perce-
sek legyenek az órák, akkor is, ha ez 

a tanároknak nehezebb. Nekünk az a fon-
tos, hogy a gyerekeknek a lehető legmaga-
sabb színvonalon adjuk le a tananyagot. 

– Sokan kérdezik, mi lesz novembertől? 
 – Információink szerint október végéig a 
kivitelező elkészül a  nyílászárók cseréjé-
vel és a belső munkákkal, a beázások ál-
tal okozott károk helyrehozatalával, illetve 
tornacsarnok palatetőjének leszedésére is 
sor kerül, november 2-tól pedig visszaté-
rünk az épületbe – így szól a megállapo-
dás a befogadó intézményekkel. Bízunk 
benne, hogy akkorra már a fűtési rend-
szer is üzemképes lesz!

Választ vár a polgármester  
A TÖRÖKÖS KÉRDÉSEKRE 
Bár nem szerepelt a napirenden, a képviselőtestület október 
6ai rendkívüli ülésén szóba került a Török Ignác Gimnázi
umban kialakult helyzet is. Dr. Gémesi György polgármester 
gyalázatosnak nevezte a történteket, s kijelentette, az üggyel a 
későbbiekben részletesen is foglalkozni fog a képviselőtestület. 

Mint emlékezetes, Fábián Berta-
lan igazgató a szülőkkel a tanárok-
kal és a diákokkal egyetértésben a 

tanév eleje óta kérte az online oktatás be-
vezetését, mivel a felújítás alatt álló épü-
letben – ami jelenleg munkaterület – 
lehetetlen volt a tanítás és a tanulás.  
A tankerület azonban ezt nem engedélyez-
te. Miután a gimnázium épülete az azbesz-
tes palatető bontása, és az azt követő súlyos 
beázások miatt – a tankerület állításával el-

lentétben – gyakorlatilag használhatatlanná 
vált, a szeptember 29-én a diákönkormány-
zat kezdeményezésére a diákok kivonultak az 
iskolából. Ezt követően délután szülők, diá-
kok és tanárok együtt tüntettek a tankerület 
szerint "jelenléti oktatásra alkalmas" Török 
Ignác Gimnázium épülete előtt. 
 Az online oktatást ezután sem engedélyez-
ték, az oktatást azonban négy különböző in-
tézménybe helyezték át, és bevezették a dél-
előtti és a délutáni oktatást.
 Dr. Gémesi György elmondta, írt Pintér 
Sándor belügyminiszternek, beszélt Maruzsa 
Zoltán köznevelési államtitkárral és az önkor-
mányzat bevonásával bizottság felállítását kér-
te, de ez nem történt meg. 
 KIJELENTETTE, VÁLASZT  
 SZERETNE KAPNI ARRA: 
  •   Miként fordulhat elő, hogy a tanker-

ület vezetője és az országgyűlési 

képviselő behajtják a gyerekeket az épületbe 
azzal, hogy az alkalmas a jelenléti oktatásra?

  •   Miként fordulhatott elő, hogy a gyerekekkel 
teli iskolában bontották az azbesztes tetőt?

  •   Mi fog történni január 31-ig a diákokkal és 
az intézmény munkatársaival?

  •   Mi fog történni a Kalória szétázott kony-
hájával? 

 „Azt látom, senki sem vállalja a felelősséget 
ezért” – mondta. 
 Bejelentette, a képviselő-testület foglal-
kozni fog a Török Ignác Gimnáziumban 
történtekkel, és a testület ülésére meghí-
vást fog kapni Vécsey László országgyűlé-
si képviselő, Szabóné Forgács Gabriella, a 
tankerület vezetője és Fábián Bertalan, az 
intézmény igazgatója is. 
 Bárdy Péter alpolgármester szintén a gya-
lázatos kifejezést használta a tankerület által 
szeptember 29-én kiadott nyilatkozatra, ami-
ben – lényegében – hangulatkeltésnek és hecc-
kampánynak nevezték a történteket. Kijelen-
tette, a város ebben a kérdésben is igyekszik 
partner lenni és segíteni. Ezért a Művészetek 
Házában térítésmentesen biztosította az ön-
kormányzat a gimnázium tíz csoportjának el-

helyezését. Kijelentette: az önkormányzat 
számára a gyerekek érdeke az első!
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   Javította relatív pozícióját a 
MATE a világ egyik legelismer-
tebb felsőoktatási rangsorán
A Magyar Agrár- és Élettudomá-
nyi Egyetem (MATE) megőrizte 
abszolút pozícióját, s javította 
relatív helyét a világ egyik legel-
ismertebb globális felsőoktatási 
rangsorán, a Times Higher Edu-
cation World University Ranking 
2023-as rangsorán. 
 A felsőoktatási tevékenysé-
geket minősítő World Univer-
sity Ranking 2023-as rangsora 
esetében 1799 intézményt vizs-
gáltak világszerte, melyek közül 
a MATE a top 67 százalékban, 
1201- kategóriában tartotta meg 
pozícióját. Az egyetemek telje-
sítménymutatóit öt terület alap-
ján vizsgálják: oktatás, kutatás, 
idézettségi index, iparági bevé-
telek, valamint a nemzetközi ok-
tatók-hallgatók aránya és kuta-
tói hálózatok, mely területeken 
belül a MATE oldaláról minden-
hol előrelépés látható. 
 Míg 2021-ben a MATE a vi-
lág legjobb 23 %-ában, 2022-
ben a legjobb 17 %-ban vég-
zett az agrárképzéseket kínáló 
egyetemek kategóriájában, ez-
zel 5 %-ot javított relatív pozíci-
óján. 2022-ben egyébként a QS 
rangsorkészítői 1225 egyetemet 
elemeztek, melyek közül a leg-
jobb 410 – köztük öt magyar – 
intézmény került fel a listára.
 (MATE)

Előrébb  
lépett a MATE

Gödöllőn is egyre többen kapcsolódnak be a pedagógusok béremelését 
követelő, valamint a sztrájkban és a polgári engedetlenségben részt
vevő tanárok kirúgása, fenyegetése ellen tiltakozó megmozdulásokba. 

K omoly tömeget vonzott az 
a békés demonstráció is, 
amely az október 14-re  

meghirdetett pedagógussztrájk 
követelései mellett állt ki. A Tö-
rök Ignác Gimnázi-
um és az Erkel 
Ferenc Álta-
lános Iskola 
– pedagó-
gusokból, 
szülőkből, 

Pedagógus sztrájk 
– KÖZÖS KIÁLLÁS

nagyszülőkből, di-
ákokból és szimpati-
zánsokból álló – élő-
lánca összeért, de a 
Damjanich János 
Általános Iskola is 
szervezett élőláncot 
Máriabes nyőn, a vá-
rosközpontban pe-

dig a Pető-
fi Sándor, a Hajós 

Alfréd, a Mon-
tágh Imre Ál-
talános Isko-
la, valamint a 
Waldorf iskola 

is bőségesen „képviseltette” ma-
gát a felsorakozott tömegben. 
 A becslések alapján több mint 
ezren vettek részt a megmozdu-
lásban Gödöllő közterületein, 
ahol több száz méteres volt a sor. 
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Pontosan 32 éve kezdődött  a Gödöllő és 
Wageningen közötti kapcsolat, amit 30 évvel 
ezelőtt hivatalosan is szerződésbe foglalt 
a két település. Ennek alkalmá ból holland 
testvérvárosunk 30 főt hívott meg Gödöllőről, 
hogy együtt ünnepeljék meg az elmúlt 3 évtize
det. A most Wageningenbe látogatók között nagy 
számban voltak olyan személyek, akik már több 
évtizede ápolják a  testvérvárosi kapcsolatot. 

WAGENINGEN–GÖDÖLLŐ

A delegációban a városvezetés mellett 
civil szervezetek tagjai kaptak helyet. 
A négynapos program során előtér-

be kerültek az energiaválság megoldására 
tett intézkedések, mint megállapítható volt, 
a problémára Hollandiában már jóval ko-
rábban felkészültek. 
Az energia nagy ré-
szét napkollektorok, 
szél- és vízi erőmű-
vekből nyerik, de a 
közeljövőben továb-
bi fejlesztések várha-
tók hazai és uniós 
forrásokból. A hátrányos helyzetű lakos-
ság számára szociális hozzájárulást nyújt 
az önkormányzat.
 A civil programok nagy része is a zöld 
jövőre helyezte a hangsúlyt, de a szociális 
szféra részére is számos programot állítot-
tak össze a vendéglátók.
 A szombati piacon nem maradhatott el a 
szokásos magyar ízek kóstolója, de az idei Gö-
döllő Városért díjjal kitüntetett WGWG Ala-
pítvány itt is jelentős forrást gyűjtött az ESZI 
számára, ahova egy mozgássérültek szállítá-
sára alkalmas kisbuszt szeretnének vásárolni.
 „Wageningeni partnereink most is olyan 
programot állítottak össze, ami a gödöllői 
küldöttség tagjainak profiljába illeszkedik” 

– mondta lapunknak Szedmák Ágnes, a Gö-
döllő Testvérvárosai és Barátai Egyesü-
let elnöke. „A kertbarátoknak lehetőségük 
volt megismerni a Szedd magad!  kerteket, 
a nagycsaládosok számára pedig érdekes 
volt megismerni az élelmiszerbank mintá-
jára működő játékbankot, hogy csak kettőt 
emeljek ki. Öröm, hogy új elemmel bővült 
az együttműködések lehetősége: a két vá-
ros Waldorf közössége is bekapcsolódott 
a programokba. De a kapcsolat legrégebbi 

  Wageningen Ezüst Érdemrenddel, 
testvérvárosunk legmagasabb elismeré-
sével tüntette ki Gémesi Györgyöt azért 
a munkáért, amit az elmúlt 30 évben a 
két városért tett. Az elismerést olyan 
wageningeniek kaphatják meg, akik mun-
kájukkal jelentősen hozzájárulnak a kö-
zösségépítéshez, segítik a hátrányos 
helyzetűeket, a civil szféra működését, 
Wageningen fejlődését. A kitüntetést 
első alkalommal ítélte oda Wageningen 
képvielő-testülete nem wageningeni la-
kosnak.
 Az elismerést Floor Vermeulen adta át, 
aki elmondta: öröm számára, hogy bár 
Gémesi György nem a város lakosa, de 
az első számú tiszteletbeli polgára.

szála is aktív: az egyházi csoport számára 
nagy öröm volt a közös részvétel a Coventry 
imán. 
 A 30 éves évforduló záróestjén különle-
ges találkozásokra is lehetőség nyílt: meg-
hívást kapott rá Joke Mijnhardt és  Hannie 

van Eck, mindket-
ten a wageningeni 
ökumenikus cso-
port képviselői, 30 
évvel ezelőtt a kap-
csolatfelvétel kezde-
ményezői voltak. 
 Hogy a két telepü-

lés testvérvárosi együttműködése mennyi-
re aktív, jól mutatja, hogy amíg a múlt hé-
ten mi jártunk holland testvérvárosunkban, 
addig most a wageningeni diákok vendé-
geskednek nálunk.”
 A jubileumi testvérvárosi találkozót bú-
csúvacsora zárta, amelyen  részt vett  Michel 

30

Jager egykori polgármester,  aki a 1992-ben 
megkötötte a testvérvárosi megállapodást, 
Geert van Rumund polgármester, aki 15 
éven át szívén viselte az együttműködést 
a két település között és Floor Vermeulen, 
Wageningen új polgármestere, aki augusz-
tusban már személyesen is ellátogatott Gö-
döllőre, és mint azt beszédében is elmond-
ta: azon lesz, hogy ez az aktív és jól működő 
kapcsolat további 30 év múlva is megma-
radjon. (ny.f.)
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MEGÚJUL A FAÁLLOMÁNY IS

A z ünnepélyes átadón 
Vitézy Dávid, a Tech-
nológiai és Ipari Minisz-

térium közlekedésért felelős 
államtitkára elmondta, a fej-
lesztés eredményeként a jobb 
minőségű vasúti pálya nagyobb 
sebességet tesz lehetővé, így de-
cembertől színvonalasabb lesz 
a vasúti közlekedés. Többek 
között az óránként közlekedő 
Mátra InterRégió-vonattal bő-
vül az utazási lehetőség. A Bu-
dapest és Gyöngyös között köz-
lekedő járat félórás váltásban 
lesz az Eger InterRégióval, így 
Máriabesnyőről az eddigi egy 

Átadásra került a korszerűsített Budapest– 
Hatvan vasútvonalszakasz, aminek része volt a 
gödöllői vasúti pálya teljes felújítása, a Gödöllő – 
Állami telepek megálló, a gödöllői vasút és HÉV
állomás, a máriabesnyői vasútállomás felújítása, 
vala mint a Köztársaság úti felüljáró megépítése.

FELÚJÍTÁSRA VÁRVA
 Megkezdődött a barokk 
kálvária felújításának előké-
szítése. Az Erzsébet-park-
ban lévő építménynél ismét 
gondot okoz a vizesedés.
 Legutóbb 2011-ben, a Nor-
vég Alap támogatásával, 
a műemléki elvárásoknak 
megfelelően restaurálták, 
akkor megtörtént a szigete-
lése is. Ennek ellenére újra 

jelentkeztek a problémák, 
emiatt valószínűleg újabb 
feltárásra lesz szükség, ezt 
azonban addig nem lehet 
megkezdeni, amíg nem ta-
lálnak kivitelezőt. Ez fokozott 
nehézséget jelent, mivel a 
munkák speciális tudást igé-
nyelnek és meg kell felelni a 
műemléki elvárásoknak is.

(ny.f.)

SZÍNVONALASABB KÖZLEKEDÉST ÍGÉRNEK
Hivatalosan is átadták a vasútvonalat

Kerékpárút-fejlesztés

óra helyett, félóránként indul-
nak a vonatok mindkét irányba.
 Változni fog az S80-as vo-
natok közlekedése, ezekkel 
Aszódig lehet eljutni. Újdon-
ság, hogy a tervek szerint eme-

   Jól haladnak a kastélytól az 
ipari parkig vezető kerékpár-
út munkálatai. A nyomvonal 
mellett a növényzetre is oda-
figyelnek.
 A 3.sz. főút melletti kerék-
párút nyomvonalának kialakí-
tásakor a tervező figyelemmel 
volt az érintett terü-
let faállományára, s 
lehetőség szerint va-
lamennyi értékes fát 
igyekezett kikerülni. 
Emiatt került példá-
ul a volt doktoran-
dusz ház mellett a 
nyomvonal a telken 
belülre. Így meg le-
hetett menteni az ér-
tékes fasort.

letes vonatot is forgalomba he-
lyeznek majd a vasútvonalon.

 Vitézy Dávid hozzátette, 
hogy az átadott szakasz Ma-
gyarország egyik legfontosabb 
vasútvonalán van, amelyet 4,5 
millió utas használ évente. A 
pálya 56 kilométeren újult meg, 
28 kilométeren zajvédő fal is 
épült, növelték a sebességet, 
megállókat és állomásokat újí-
tottak fel, akadálymentesítet-
tek, vasúti átjárók és P+R par-
kolók épültek.

(ny.f.)

 Ahol a helyi adottságok enged-
ték, a fákat megóvták, de egyes 
helyeken szükség volt a ritkítás-
ra. Így például a kastélypark ke-
rítése mentén több olyan 10 cm 
átmérőnél nagyobb fa volt, amik 
sűrűn, több helyen belenőttek a 
drótkerítésbe. Összetétel sze-

rint ezeknek a fák-
nak a jelentős része 
invazív faj (akác és 
bálványfa). A mun-
ka végeztével új fá-
kat telepítenek.
 A nyomvonal 
men tén kivágott 
faanyagot az ön-
kormányzat szoci-
ális tűzifaként fog-
ja kiosztani.  j.



   A fűtési szezon indulásával sokan vegyes 
tüzelésű kazánnal/kályhával fűtenek, mely-
nek mellékterméke a salak és a hamu, ami 
nem kommunális hulladék. 
 A DTKH felhív-
ja a figyelmet arra, 
hogy a hamu, salak 
és kazánpor egy-
részt a hulladékra-
kodó kollégák egész-
ségére, másrészt a 
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AVART  
ÉGETNI TILOS

  Megkezdődött a levélhullás és az 
őszi munkák ideje a kertben. Sok 
helyen keletkezik ilyenkor nagyobb 
mennyiségű zöldhulladék. Nem árt 
feleleveníteni: A kerti hulladék ége-
tése városunkban is tilos. 
 A törvény megszegése súlyos kö-
vetkezményekkel jár, 100 000 forint 
bírságot von maga után. Azonban a 
kerti sütögetésnek, szabadtéri főzés-
nek – tűzgyújtási tilalom kivételével 
– továbbra sincs akadálya. Termé-
szetesen nem csak a zöldhulladék 
égetése hibáztatható a rossz leve-
gőminőségért, de a Levegő Munka-
csoport által közzétett adatok sze-
rint az avarégetés jelentősen rontja 
azt: 100 kg avar égetése során any-
nyi veszélyes anyag kerül a levegő-
be, amennyi egy közepes méretű tele-
pülés egész légterét határérték felett 
beszennyezheti. A zöldhulladékot a 
DTKH elszállítja, de komposztként is 
felhasználható. 

20 éves a GSK
A gödöllői GSK immáron 
husza dik esztendeje 
tevékenykedik 
sikeresen Gödöllőn.

FIGYELEM, a hamu nem  
kommunális hulladék!

A globális gyógyszeripa-
ri vállalat célja és am-
bíciója, hogy egyesítse 

a tudományt, a technológiát 
és a tehetséget, hogy a beteg-
ségek előtt járjon.
 Mindezek mellett kiemelten 
fontosnak tartja, hogy a követ-
kező 10 évben 2,5 milliárd em-
ber egészségét pozitívan befolyásolja.
 Az innováció és kutatás-fejlesztés négy 
terápiás területre összpontosít: fertőző be-
tegségek, HIV, onkológia és immunológia.  
A GSK Magyarországon partnereivel együtt-
működve azon dolgozik, hogy gyógyszere-
ket és vakcinákat juttasson el a betegekhez.
 A vállalat fontos szerepet játszik Gödöl-
lő életében, hiszen a városból és az agglo-
merációból több mint háromszázan dolgoz-
nak azon, hogy két nagyon fontos vakcina 
alapanyaga (diftéria és tetanusz) a legma-
gasabb követelményeknek megfelelően ke-
rüljön ki a gyárból további felhasználásra.  
 A 20. évfordulót a vállalat bensőséges 
keretek között október 14-én ünnepelte. 
Az eseményt Paul Fox, angol, és Siegfried 
Piennen, belga nagykövet  is megtisztelte 
jelenlétével.  Gödöllő városát Bárdy Péter 
alpolgármester képviselte. A vállalat belga 
székhelyéről több felsővezető is csatlakozott 
a gödöllői vezetőkhöz és munkatársakhoz.

 A nap folyamán a vendégek és a munka-
társak egy ideiglenes kiállítás keretében be-
pillantást kaptak, hogy milyen fejlődésen 
ment át a vállalat az elmúlt két évtizedben.  
 A meghívottak részvételével egy átadó 
ünnepségre is sor került, ahol egy nyitott 
terű irodát vehettek birtokukba a dolgozók.
 A GSK fontosnak tartja, hogy a városi kö-
zösség életében szerepet vállaljon, társadalmi 
felelősségvállalási programja kapcsán többek 
között támogatja a helyi iskolákat, alapítvá-
nyokat és non-profit szervezeteket. (GSK) 

tehergépjárművek működőképességére is 
veszélyt jelent, tekintettel arra, hogy tűz-
veszélyes és előidézheti a további hulladék 
begyulladását.
 Javasolják, hogy a hamut lehetőség sze-
rint a telkükön hasznosítsák, mivel a kihűlt 
fahamu számos nyersanyagot tartalmaz, az 
akár a komposztban is hasznosítható.
 Felhívják a figyelmet arra, hogy ameny-

nyiben személyzetük 
a gyűjtés során ha-
mut észlel a kihelye-
zett hulladékgyűjtő 
edényzetben, a tár-
saság az ürítést meg-
tagadhatja. 



   Az orosz nagykövetség arról 
adott tájékoztatást, hogy a Dó-
zsa György úti temetőben lévő 
szovjet katonai síremléket fel-
újítják. A munkák október 17-
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JÖN A  
TÉLI IDŐ-
SZÁMÍTÁS 

  A téli időszámítás min-
dig október utolsó vasár-
napján kezdődik, ami 
idén azt jelenti, hogy ok-
tóber 30-án kell átállíta-
ni az óráinkat: 03:00-kor 
most visszafelé, 02:00-
ra tekerhetjük a muta-
tót. Ehhez jön még egy 
jó hír, hogy október 31. 
munkaszüneti nap, no-
vember 1-je pedig ün-
nepnap. Így több idő jut 
a pihenésre. 
 Az Európai Unió dön-
tése szerint 2024-ben 
minden országnak vég-
legesen át kell állnia a 
választott téli vagy nyá-
ri időszámításra, azután 
több óraátállítás nem 
lesz. Biztosan sokan vár-
ják már ennek eltörlését, 
hiszen korábbi felméré-
sek alapján 10-ből 9 ma-
gyar megszüntetné a két-
féle időszámítást. 
 2018-ban történt az a 
népszavazás, aminek 
keretében megkérdez-
ték az EU lakosságát, mi 
a véleményük az óraát-
állításról. A válaszadók 
többsége az óraátállí-
tás eltörlését támogat-
ta, köztük is a magyarok 
körében volt az egyik leg-
magasabb az időszámí-
tás-váltásokat ellenzők 
tábora.

FIGYELEM!  
Újabb módszerekkel  
próbálkoznak a csalók! 
Az apróhirdetések 
oldalain a csalók 
újabb módszerrel 
próbálják az eladókat 
becsapni – hívja fel a 
figyelmet a rendőrség. 

Felújítják a síremléket
től kezdődően egy hónapon át 
tartanak majd, amiről a magyar 
Honvédelmi Minisztériumhoz 
tartozó Hadtörténeti Intézet és 
Múzeumot is értesítették.

A csalók módszere,  hogy 
vevőként jelentkeznek 
egy interneten található 

apróhirdetésre, majd egy nép-
szerű csomagküldő szolgáltatás 
igénybevételével kérik a meg-
vásárolni kívánt terméket át-
venni, ezért  üzenetben kül-
denek egy hamis linket, ahol 
intézhetik a fizetést és a cso-
magfeladást.
 Amikor az eladó a linket meg-
nyitja, a „vevő adatait”, illetve 
egy „Fizetés elfogadása” vagy  

„Pénzeszköz átvétele” feliratú 
gombot lát, amelyre kattint-
va megjelenik a bankok lis-
tája, amiből kiválaszthatja a 
saját bankját, majd annak in-
ternetbanki bejelentkező olda-
lára megtévesztésig hasonlító 
oldalra jut. Ezen a hamis hon-
lapon a felhasználónév, jelszó, 
és akár SMS-kód megadásával 
a csalók megszerzik azokat az 
adatokat, amelyekkel azután 
már jogosulatlan tranzakció-
kat kezdeményezhetnek.

 Minden esetben fontos, hogy 
ha hirdetőként ilyen linket kap, 
arra ne kattintson, védje saját 
adatait a bűnözőkkel szemben! 
Személyes és pénzügyi adataink 
komoly értéket képviselnek.
 A fent említett bűncselek-
mény típuson túl azonban to-
vábbra is előfordulnak olyan 
bűncselekmények, amikor a 
csalók a bank nevében telefo-
nálnak. Azzal az ürüggyel hív-
ják fel áldozataikat, hogy bank-
kártyájukkal gyanús online 
tranzakciót akartak végrehajta-
ni és az áldozat bankszámláján 
tárolt pénz biztonsága érdeké-
ben egy, a hívó által megha-
tározott számlaszámra kell 
akár több részletben átutalni 
a bankszámlán lévő összeget, 
vagy azonnal telepíteni kell egy 
programot a telefonjára.
 Ne fogadjuk el feltétel nélkül, 
ha bank nevében telefonál va-
laki! A pénzintézetek tranzak-

 Gödöllő Város Önkormány-
zata kéri, hogy a munkálatok 
ideje alatt a Dózsa György úti 
temetőbe látogatók fokozottan 
figyeljenek.

ciók lebonyolítására nem ilyen 
módon keresik meg ügyfeleiket. 

Amennyiben ilyen telefon-
hívást kap, fogadja meg az 
alábbi tanácsokat: 
  •   A beszélgetés elején kérdez-

ze meg, hogy a hívó kit ke-
res, és ha nem tudja a hívott 
pontos nevét, akkor szakítsa 
meg a hívást!

  •   Semmilyen programot ne te-
lepítsen, még a bank nevé-
ben telefonáló személy ké-
résére se!

  •   Személyes vagy banki adatot, 
ideértve a bankkártya-ada-
tokat is, telefonon ne osszon 
meg senkivel! Ha valóban 
banki ügyintéző telefonál, ő 
ismeri a szükséges adatokat!

  •   Elektronikus banki ügyinté-
zéséhez mindig használja a 
pénzintézet által üzemeltetett 
biztonságos mobil applikációt 
vagy webfelületet! (police.hu)



MEGHÍVÓ
A GÖDÖLLŐI LENGYEL  

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
testületének 

2022. november 2-án (szerdán)  16.00 órakor tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA 
A közmeghallgatás helye:  

Gödöllő, Palota-kert  2. szám alatti lengyel nyelvoktató terem
Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági  
és más szervezetek képviselőit, hogy önkormányzatunk munkáját 
érintő kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel.

   Szabó László GLNÖ elnöke
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Halottak  
napja előtt 

A VÜSZI Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakos 
ságot, hogy a Dózsa György úti városi temető  
az október 2223ai, valamint a minden 
szentek ünnepe hosszú hétvégéjén (október 29. 
–november 1.) is 820 óra között látogatható. 

E zeken a napokon a látoga-
tottság függvényében en-
gedélyezett a gépkocsival 

történő behajtás. A délutánok fo-
lyamán az emlékezők nagy száma 
miatt előfordulhat, hogy csak az 
erre jogosító mozgáskorlátozott 
kártyával rendelkezők számára 
lesz biztosítva ez a lehetőség. A te-
mető területét 16 óráig  a gépjár-
művekkel el kell hagyni! A nyil-
vános illemhely a nyitvatartási 
idő végéig, azaz 20 óráig üzemel.
 Az ünnepek alatt a rendőrség 
és a polgárőrség közösen segí-
ti majd, hogy a látogatók méltó 
módon emlékezhessenek szeret-
teikre. A VÜSZI felhívja a figyel-
met arra, hogy a temető környé-
kén mind a gépjármű-, mind a 
gyalogosforgalom jelentős növe-
kedésére kell számítani, ezért ké-
rik, körültekintően, a közlekedési 
szabályok maradéktalan betartá-
sával közlekedjenek, valamint  vi-
gyázzanak értékeikre,  a gyertya-
gyújtásra is az alapvető szabályok 
figyelembevételével kerüljön sor!
 Az elkövetkezendő napokban a 
VÜSZI elvégzi a temetőben a köz-

területek karbantartási munkáit. 
Fontos információ azonban, hogy 
a sírok rendben tartása a hozzá-
tartozók feladata, melyet a zsú-
foltság elkerülése érdekében cél-
szerű lehetőség szerint időben 
elvégezni.
 A látogatóknak nagy segítsé-
get jelenthet a Gödöllő Város 
Önkormányzatának megbízá-
sából az elmúlt esztendőben el-
készült térinformatikai rend-
szer Temető KáptaLAN, aminek 
okostelefonnal történő haszná-
latával lényeges információk-
ról lehet tájékozódni, a navigá-
ciónak köszönhetően az egyes 
nyughelyek pontos helye is köny-
nyen megtalálható. Az alkalma-
zás letöltésére a temető bejárata-
inál található QR-kódokkal van 
lehetőség.

TEMETŐ INFORMÁCIÓK

   Gödöllő Város Önkor-
mányzata 2022. november 
2-án, 17 órakor Halottak 
napi megemlékezést tart a 
Szabadság téri I. és II. világ-

háborús emlékműveknél, 
ahol műsorral és koszorú-
zással tisztelgünk a két vi-
lágháborúban elesett áldo-
zatok előtt.

 Várjuk mindazokat, akik 
a hősi halottakra szeretné-
nek emlékezni gyertyagyúj-
tással és virág elhelyezé-
sével.
 Kérjük, amennyiben ko-
szorút kívánnak elhelyez-
ni, azt szíveskedjenek 

jelezni október 28-ig a go- 
dol lokabinet@gmail.com 
elérhetőségen.
 Kérjük, szíveskedjenek 
koszorúikat 16:30 óráig a 
helyszínre juttatni. 
 Együttműködésüket elő-
re is köszönjük.

FELHÍVÁS KOSZORÚZÁSRA
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Színes programok  
A VÁROSI ÓVODÁKBAN 

MESÉS PROGRAMOK 
A kedvező időjárás biztosította október 7-én, 
hogy a Mesék Háza Tagóvodában megren-
dezésre kerülhessen az Óvodanyitogató csa-
ládi nap. Az édesapák az óvoda udvarán sü-
tötték a palacsintákat, melyeket a Nyár Íze 
verseny nyertes lekvárjaival töltöttek meg 
az édesanyák.  Az idei évben hat Palacsintás 
királya lett az intézménynek, akikre  gyer-
mekeik méltán büszkék lehetnek! A szülők 
körében kialakultak vagy megerősödtek új 
és régi kapcsolatok, barátságok, melyeket 
a nevelési év folyamán tovább ápolhatnak.
 Ugyanezen a napon került megrendezés-
re a Mesés esték programsorozat első alkal-
ma. A mesélők az óvoda udvarán kialakított 
hangulatos helyszínen élőszavas mesemon-
dásra vállalkozva adták át a népmese üze-
netét kicsiknek és nagyoknak. 

JÁTÉKKAL, ZENÉVEL
Október 7-én a Gödöllői Óvoda 
Fenyőliget Tagóvodájában is 
megtartották az idei első 
családi napot. A szülők 
és gyermekeik kézműves 
foglalkozásokon, moz-
gásos játékban vehettek 

részt együtt. A délután zárásaként élőzené-
vel kísért néptáncfoglalkozáson rophatták 
együtt családok, nevelők. 

MIHÁLY -NAPI FORGATAG
Hagyományaihoz híven ebben az évben 

is meg szervezték 
a Mihály napi for-
gatagot a Gödöllői 
Óvoda Kastélykert 
tagóvodájában. Dél-
előtt a nagycsopor-
tosok vásári kikiál-
tókkal invitálták a 
gyerekeket a Porté-
ka bábegyüttes ze-

nés, vásáros előadására, s az azt követő vá-
sárra, ahol a gyerekek fabatkáért vásároltak 
kézzel készített portékákat. 
 Délután benépesült az óvoda szülőkkel, 
nagyszülőkkel, régi óvodásokkal. Vásári mu-
tatványos csalt mosolyt a gyermekek arcá-
ra, majd népi ügyességi játékokkal próbál-
kozhattak a bátrabbak. A kézműveskedésbe 
bekapcsolódtak a szülők is és volt, aki a ko-
sárfonás rejtelmeivel ismerkedett. Mindezek 
mellett nagy sikert aratott a hajtogatott lufi, 

a zsákbamacska, no és a vásári édessé-
gek között is mindenki talált ked-

vére valót!
 A régi idők emberének az 

év ezen része a betakarítás-
ról szólt, arról, hogy amit 
most learatnak, azt teszik 
el télire. Legyen ez a kö-

zös, élményekkel teli nap minden kicsinek 
és nagynak egy olyan emlék, amire a szür-
ke, hideg téli estéken örömmel és szeretet-
tel gondol majd.

SZIVÁRVÁNY  
ALAPÍTVÁNYI PROJEKTHÉT 

A Zöld Tagóvoda projekthetének létrejötte tu-
lajdonképpen a járványhelyzetnek köszönhe-
tő. Az akkor meg nem rendezhető óvodanap 
helyett, szerettek volna a gyerekeknek olyan 
különleges, számukra kedvelt lehetőségeket 
becsempészni az óvodai hétköznapokba, amik 
élményt nyújthatnak mindenkinek. Az első 
hét sikerét látva, idén harmadik alkalommal 
fogtak hozzá a megvalósításához. Az óvoda 
dolgozóin kívül, külsős előadóművészek, a 
régi és jelenlegi óvodások szülei is hozzájá-
rultak ehhez. Idén nagy élmény volt a gyere-
kek számára az állatbemutató, ahol nem csak 
ismereteiket bővíthették, hanem a bátrabbak 
megsimogathatták a különböző kisállatokat. 
A szervezőknek jól esett, hogy a szervezés so-
rán olyan szülőkre is számíthattak, akik sza-
badidejüket arra szánták, hogy felejthetet-
lenné tegyék a gyerekek számára ezt a hetet.
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30 éves a „Lici”

   A Körösfői-Kriesch Ala-
dár Művészeti Alapítvány  
szeretettel hív minden ér-
deklődőt 2022. október 28-
án az alapítvány névadójának, 
a gödöllői művésztelep alapítójának 
tiszteletére rendezett megemléke-
zésre és a Körösfői-Kriesch Aladár 
Művészeti Díj és Emlékplakett ün-
nepélyes átadására.
 Program:
17.00: Koszorúzás Körösfői-Kriesch 
Aladár festőművész portrészobrá-
nál a Gödöllői Városi Múzeum előtt.
Tárogatón közreműködik Darányi 
László.

18.00: Ünnepélyes díj-
átadó a Gödöllői Ki-
rályi Kastély díszter-
mében.

Díjazott: Telek Zsuzsa, 
a Frédéric Chopin Zenei 

AMI zongoratanára.
A díjat átadja Babarczy Tamás, a 

kuratórium titkára.
A díjazottat méltatja: Ferenczi Anna, 
a Frédéric Chopin Zenei AMI nyu-
galmazott igazgatója.
 Program:
Őriné Nagy Cecília előadása 
Körösfői-Kriesch Aladár vallásos 
művészetéről. 
 A belépés díjtalan.
 (k.)

MEGHÍVÓ 30 ÉVE
GÖDÖLLŐÉRT

  Nem csak a Gödöllői Szolgálat, 
hanem a Gödöl-
lői Lokálpatrió-
ta Klub is a 30. 
születésnapját 
ünnepli idén. Ez 
alkalomból az 
egyesület kiad-
vánnyal jelentke-
zik, amit az eheti 
lapunkkal juttat-
nak el az olva-
sókhoz. (ny.f.)

A nyitó istentiszteleten Nyilas Zoltán 
északpesti esperes hirdetett igét 
a református templomban, majd 

Bajusz Árpádné igazgató és dr. Gémesi 
György polgármester köszöntötte a meg-
jelenteket.
 Az istentisztelet után a résztvevők meg-
kóstolták az iskola diákja által készített, 
többízű ünnepi tortát, majd a líceum 
épületében színes programokon vehet-
tek részt.
 Az öregdiákok körében nagy sikere volt 
a nosztalgiaóráknak és a történelmi-isko-
latörténeti vetélkedőnek is. Az alkalomra 
az iskola színes évkönyvet adott ki, de em-
léktárgyként jubileumi póló, toll és kitűző 
is készült.
 Az együttlétet egy lelkész-tanár foci-
meccs, majd táncház zárta. Az alkalomra 
számtalan régi kolléga és diák eljött, nagy 
öröm volt együtt ünnepelni a nagy számú 
vendégsereggel. (L.C.)

JUBILÁL A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM

Harminc éves lett a Gödöllői 
Református Líceum, az ezt 
megünneplő jubileumi rendez
vényre október 9én került sor.



ÚJRA NYIT A  
Karácsonyház! 

Október 21én, pénteken ismét megnyitja kapuját 
városunk egyik közkedvelt látványossága, a 
Karácsonyház a Várkapitányi Lak épületében. 
Ahogy azt a korábbi években megszokhatták a 
látogatók, itt most is mindent megtalálnak, ami 
hozzájárulhat egy hangulatos, mesés ünnephez. 

DUFLEX IFJÚSÁGI FOTÓPÁLYÁZAT 2022
A Duflex Fotográfiai Stúdió a fotózás 
népszerűsítése céljából idén is meg-
hirdeti ifjúsági és diák fotópályázatát.

1.   A pályázatra 2002. december 31. után 
született, Gödöllőn alap- és középfo-
kú 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 egy-

aránt beküldhetők. Előnyben része-
sítjük az újszerű, egyéni látásmódú 
képeket. 

3.    Az A kategóriában megengedett bár-
milyen képmódosítás, B és C kategóri-
ában csak képkivágás, szín és tónus-
beállítás végezhető.

4.   Egy pályázó kategóriánként maximum 
négy képpel, összesen maximum tizen-
két képpel nevezhet. A képek hosszab-
bik oldala minimálisan 2000 pixel legyen. 

5.   A képek formátuma: jpg, sRGB szín-
térben.

6.   A képek elnevezése: Kategória_
BeküldőNeve_Születési éve szám-
mal_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 mel-
lékelni, ami tartalmazza a képek cí-
mét, 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 pá-
lyázó esetén annak törvényes képvise-
lője tudomásul veszi, hogy kizárólag a 
pályázat népszerűsítése, illetve az ered-
mények közlése céljából a Duflex a be-
küldött képeket a szerző nevének fel-
tüntetésével díjmentesen felhasználja 
közösségi oldalán, az elektronikus mé-
diában, illetve a sajtóban. A pályázat so-
rán a Duflex tudomására jutott szemé-
lyes adatokat kizárólag csak a pályázat 
céljára használjuk. 

12.   Zsűritagok: Danis Já-
nos 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. ja-
nuár 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 emberábrá-
zolás, legjobb állatfotó, legkülön-
legesebb kép. A zsűri fenntartja 
a jogot, hogy megfelelő minősé-
gű kép hiányában visszatarthas-
son díjat, vagy több érdemes kép 
esetén kategóriánként maximum 
három további díjat, oklevelet ad-
jon ki.

15.   A pályázat eredményéről minden pá-
lyázónak 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 ki-
állításán a Gödöllői Civil Házban be-
mutatjuk.

 Eredményes fotózást és sikeres  
pályázást  
kívánunk!  

DUFLEX 
Fotográfiai  

Stúdió,  
06-30/9227-265

M int azt a Karácsony-
ház megálmodója és 
vezetője lapunknak 

elmondta, idén is számtalan 
érdekesség várja majd a láto-
gatókat. A legújabb dekoráci-
ós trendek mellett természe-
tesen megtalálhatók lesznek 
itt a hagyományos dekoráci-
ós elemek is. 
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 Az épületbe a gyerekek nagy 
örömére már beköltözött Rudolf, a 
rénszarvas, de mellette más is csa-
logatja majd az érdeklődőket: egy 
„fényvonat” kap majd itt helyet, va-
lamint a már jól megszokott ka-
russzel. Mindkettő kiváló lehető-
séget ad majd a fotózkodásra, épp 
úgy, mint a fogadótérnél kialakí-
tásra kerülő Mézeskalács műhely. 

 Nem lesz híja a progra-
moknak sem, erről azon-
ban Kruták Zsófia csak any-

nyit árult el, idén is ide látogat 
majd a Mikulás, a többi még 
titok.  K.J.
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   Se szeri se száma 
azoknak a könyvek-
nek, amik a fogyókú-
rával, túlsúllyal foglal-
koznak. Nem kell ezen 
cseppet sem megle-
pődni, hiszen a sta-
tisztikai adatok szerint 
a magyar lakosság 
62 %-a túlsúlyos vagy 
elhízott. Közülük sokan szeretnének lefogyni, 
mert szenvednek a súlytöbblettel járó problé-
máktól, ám próbálkozásaik – esetleg ideig-órá-
ig tartó sikerek után –általában ismétlődő ku-
darcokba fulladnak. 
 Időről-időre új módszerek, ötletek tűnnek fel, 
amelyek csodát, fogyást, tökéletes alakot ígér-
nek, mégis sokan nem tudnak megszabadulni 
a súlytöbbletüktől. 
 Ilyenkor akaratgyengének érzik magukat, és 
sokszor ezzel vádolja őket a környezetük is. A 
valódi kérdés azonban nem az, hogy mennyire 
erős az akaratuk, hanem, hogy miért esznek 
rendszeresen többet, mint amennyire a testük-
nek szüksége van. A válasz ugyanis elvezet-
het a megoldásig.
 Azok, akikben az ételek és az étkezés ösz-
szefonódtak bizonyos alapvető lelki szük-
ségletekkel – például a biztonságérzettel, a 
megnyugvással, a szeretetkifejezéssel, az ösz-
szetartozással –, gyakran nem a fizikai, hanem 
az úgynevezett érzelmi éhség miatt esznek.
 Dr. Lukács Liza rendkívüli érzékenységgel 
és empátiával megírt, élményszerű könyvében 
nem csupán szakemberként, de egykori érin-
tettként is megszólal, bepillantást nyújtva saját 
evési problémáinak, majd gyógyulásának tör-
ténetébe. 
 Műve nem csupán azoknak ajánlott olvas-
mány, akik szeretnének tartósan megszaba-
dulni a súlyfeleslegüktől, és akiknek a szá-
mára fontos, hogy gyermekeiknek ne adjanak 
tovább hibás táplálkozási mintákat, hanem 
mindenkinek, aki kíváncsi, mit mond el róla az, 
hogy mit és hogyan eszik. 

(dr. Lukács Liza: Ne cipeld tovább)

Nehéz fogyások 
TÖRTÉNETE

AJÁNLÓJA

BAGOLY 
könyvesbolt Éljen a festészet!

ŐSZI FESZTIVÁLPROGRAMOK  
A KASTÉLYBAN

   Lapzártánk után nyílt meg a 
Levendula Galéria új kiállítása, 
ami egyben a festészet ünnepe 
rendezvénysorozat eseménye. 
 Idén egy különleges csoportos 
kiállítás várja az érdeklődőket  
Rendezett Világok című címmel. 
A falakra Bányai Gizella, Buj-
dosó Ernő, Gál Lehel József, In- 
cze Mózes, Lőrincz Ferenc, 
Nagy Gábor, Nádas Alexand-
ra, Varga Melinda, Veres Enéh 
Erzsébet és Vorzsák Gyula al-
kotásai kerültek. A kiállítást Varga Melin-
da szobrászművész nyitotta meg. 

   Családi élményekkel, zenei programok-
kal, múzeumpedagógiai foglalkozássokkal, 
kiállításokkal, tárlatvezetésekkel, valamint 
pedagógusoknak szóló szakmai rendezvé-
nyekkel várja a Múzeumok Őszi Fesztivál-
ja alkalmából a Gödöllői Királyi Kastély lá-
togatóit november 13-ig. 
 A számtalan érdekességből csak néhányat 
emeltünk ki, amelyek igazi csemegét jelen-
tenek a múzeumokat, régiségeket kedvelők-
nek. 
 Gyakran használjuk a „régiség” kifeje-
zést, de ritkán gondolunk arra, hogy ezek a 
tárgyak kivétel nélkül egy letűnt kor min-
dennapjainak a részét képezték. Manap-
ság keveseknek jut eszébe mindennapja-
ink tárgyaira akként tekinteni, hogy ezek a 
jövő régiségei, pedig máskülönben utóda-
ink nem tudják majd évtizedek vagy évszá-
zadok múltán kézbe venni őket. Ez a kiál-
lítás elsősorban örömet, élményeket kíván 
szerezni kicsiknek és nagyoknak egyaránt, 

másodlagosan azonban nem titkoltan abból 
a célból jött létre, hogy érzékenyítse a láto-
gatókat a régiségek iránti tiszteletre, azok 
megbecsülésére.
 A kastély új időszaki kiállítása is érdekes 
tárgyakat vonultat fel, olyanokat, amelye-
ket Erzsébet királyné rajongói gyűjtöttek és 
őriznek féltett kincsként. A közösségi mú-
zeum szellemiségében a kastély most eze-
ket tárja a nagyközönség elé. 

 A magyar festészet napjáról 2002 óta em-
lékeznek meg hazánkban. Ez a nap Szent 
Lukács, a festők védőszentjének névnapja. A 
hagyomány szerint ő festette a római Santa 
Maria Maggiore bazilikában őrzött Mária-
képet, a częstochowai Fekete Madonna-ikont, 
valamint  a legendák szerint Jézus arcát. A 
nagyszabású rendezvénysorozatba a Leven-
dula Galéria, minden esztendőben nagysza-
bású kiállítással kapcsolódik be.  

A RENDEZVÉNYSOROZAT részletes  
programja a www.kiralyikastely.hu  
oldalon olvasható
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A hazánkban jól ismert szájharmo-
nikás, Szabó Tamás, ezúttal a  
’30-’40-es évek színes bőrű kultú-

rájában kalandozik, bemutat-
va az amerikai folk, country, 
blues kultúra megannyi harmo-
nikás árnyalatát. Repertoárju-
kon a régi tradicionális bluesok 
ugyanúgy megtalálhatók, mint a 
könnyebb hangvételű rockabilly 
szerzemények, vagy éppen sa-
ját kompozícióik. A zenekari 
hangzáshoz, ebben a formáci-
ójában két fantasztikus zenész-
kollegáját kérte fel, hogy vará-
zsolják el a közönséget, Sonny 

– (gitár, ének) és Paszinger Zoltán „Singer” 
(nagybőgő) személyében. Sonny nevét már 
jól ismeri a hazai blues közönség. Tizenhat 

éves korától játszik mindenféle hazai fesz-
tiválokon. Az akusztikus és kora elektro-
nikus blues szerelmesének sajátos formá-
ciója a Sonny and his Wild Cows, ami az 
idén töltötte be a 20. életévét. A Trió nagy-
bőgőse sem ismeretlen a közönség számára, 
hiszen a Mystery Gang egyik alapítója, aki 
közel 20 évig volt a rockabilly trió oszlopos 
tagja. Erre a kivételes estére Tamás elhív-
ta régről ismert zongorista-énekes barátját, 
Nemes Zoltánt is, akinek most megjelenő 

lemezéről is fognak 
játszani egy-két New 
Orleans-i hangulatú 
szerzeményt, ezzel 
megidézve az ame-
rikai régiók megany-
nyi színes arculatát. 
 Jegyek 3000 
forintért a Kirá-
lyi Váróban és a 
Gödöllői Városi 
Könyvtárban vá-
sárolhatók . 

JÖN A Good evening Mr. Blues!
Lapzártánk után kerül sor a Jazz Club soron következő estjére a 
Királyi Váróban, amikor is a Nagy János trió ad koncertet. Jó hír 
a műfaj kedvelőinek, hogy a következő hónapban sem maradnak 
koncert nélkül: novemben 26án, ez alkalommal szombaton este 
20 órától a Good evening Mr. Blues!  formáció várja a közönséget. 



   A Gödöllői Városi Könyvtár Madárbarát 
Munkahely címmel gazdagodott, a díjátadó-
ra az Országos Könyvtári Napok záró ese-
ményeként, október 7-én került sor. Az elis-
meréssel együtt járó emléktáblát a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
képviselője helyezte el a Könyvtár Zöld Ud-
varán. A tábla felavatását követően Varga 
Péter, az MME Börzsönyi Helyi Csoportjá-

   Támogatói művészeti vásárt 
rendez október 22-én a Gö-
döllői Iparművészeti Műhely. 
A Bevétel a GIM-ház épületé-
nek felújítását támogatja. 
 Az esemény keretében 
kortárs alkotók képző- és 
iparművészeti tárgyainak 
megvásárlására lesz lehe-
tőség. Elérhetőek  lesznek a 
Florárium textiltárgyak és 
termékek – kendők, gym-
bagek, vászontáskák, párna-
huzatok, füzetek, tolltartók, 
neszeszerek –, emellett olyan 
művészektől lehet sokszorosított grafiká-
kat vásárolni, mint Anti Szabó János kép-

GÖDÖLLŐI  
ALKOTÓ kapta  
a Magyar Forma-
tervezési díjat

 Idén 43. alkalommal adták át a Ma-
gyar Formatervezési Díjakat. Az inno-
vációért felelős szakminisztérium – a 
Magyar Formatervezési Tanács köz-
reműködésével – márciusban hirdet-
te meg a legrangosabb hazai design 
elismerést, melyen tervezők, gyártók, 
kereskedők, forgalmazók és megren-
delők jelentkezését egyaránt várták. 
 A díjazottak és a legkiemelkedőbb 
pályázók alkotásaiból kiállítást rendez-
tek, amely a Budapest Design Week 
kiemelt eseménye a Néprajzi Múze-
umban.
 A korábbi évekhez hasonlóan, az 
idén kiállított alkotások is a hazai de-
sign kiemelkedő, innovatív eredmé-
nyeit mutatják be. A tervezők termék, 
vizuális kommunikáció, terv és diák-
munka kategóriákban pályázhattak. 
A neves szakemberekből álló bírá-
lóbizottság a pályázatokat olyan ér-
tékelési szempontok mentén mérte 
össze, mint a formai minőség, fel-
használó központú kialakítás, piaci 
versenyképesség, vagy épp a fenn-
tarthatóság szempontrendszerének 
való megfelelés.
 Az ünnepélyes díjátadóra október 
6-án, a BDW megnyitó ünnepségén 
került sor. A Magyar Formatervezési 
díjat a  GIM-ház egyik fiatal alkotója, 
Ujváry Berta vehette át  Hommage to 
Rudolf Ujváry kollekciójával. A fiatal 
művész munkáit már több gödöllői ki-
állításon láthatta a nagyközönség. 

Őszi képző- és iparművészeti 
vásár a GIM-HÁZBAN

MADÁRBARÁT könyvtár
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nak titkára tartott előadást a madarak sze-
retetéről, az egyesület tevékenységéről és a 
Madárbarát Kert programról. A délután fo-
lyamán a madárbarát olvasók apraja-nagy-
ja megtanulhatta, hogyan lehet a hullámpa-
pír újrahasznosításával és a természetben 
található anyagok felhasználásával vidám 
baglyokat készíteni. A kezdeményezés a 
könyvtár zöld szemléletformálásának fon-

tos állomása, számos zöld prog-
ramjuk, szolgáltatásuk elérhető 
kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt. A nagyvárosokban a ma-
darakról való gondoskodás az 
egyik legközvetlenebb módja, 
hogy kapcsolatot teremtsünk a 
természettel és elköteleződjünk 
annak védelme mellett.

zőművész, Kántor József képzőművész, 
Olajos György grafikusművész, Orosz 

István grafikus-
művész, Keresz-
tes Dóra grafikus-
művész, Kelecsényi 
Csilla textilművész.
 Az itt megvásárol-
ható iparművésze-
ti tárgyak Sinkovits 
Zsuzsanna kerami-
kusművész és Hidasi 
Zsófia textiltervező 
művésztől alkotásai 
kerülnek ki. 



MEGJELENT PÉCSI ILDIKÓ  
MEMOÁR-ÉLETRAJZA 

BŐVEBBEN, TÖBB FOTÓVAL  
a www.szolgalat.com-on  
és Facebook-oldalunkon.
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JAVASOLJA Ön, 
hogy ki legyen a  
következő Pécsi 
Ildikó Emlékdíjas 
színésznő!

  Az el isme-
rést 2021-ben 
L. Péterfi Csaba 
és a Pécsi Ildikó 
Színtársulat hoz-
ta létre Pécsi Il-
dikó emlékének 
ápolására. A dí-
jat minden évben 
egy 70. életévét 
betöltött színész-
nő kaphatja, aki-
nek a személyére a közönség tehet 
javaslatot. 
 A jelölés során beérkezett javasla-
tok közül a Pécsi Ildikó Színtársulat 
tagjai titkos szavazással választanak 
ki ötöt. Ezt követően közönségszava-
zással dől el, ki részesül az elisme-
résben.
 A díj egy Pécsi Ildikó aláírásával el-
látott üveg obeliszk, ami mellé pénz-
díj és oklevél jár, amit minden esz-
tendőben május 21-én, Pécsi Ildikó 
születésnapján adnak át. 
 Az elismerést idén első alkalom-
mal a közönség szavazatai alapján 
Halász Judit vehette át.
 A jelöléseket november 25-ig küldhe-
tik be e-mailen az info@szolgalat.com 
e-mail címre, vagy postai úton a kö-
vetkező címre: 2101 Gödöllő, Pf. 385
 Az öt jelölt nevét december 5-én, 
Pécsi Ildikó halálának évfordulóján 
teszik közzé. 

ÚGY, AHOGY VOLT 

Zsúfolásig megtelt a Gödöllői 
Városi Könyvtár és Információs 
Központ konferenciaterme a 
„Pécsi Ildikó – Úgy, ahogy volt” 
című könyv bemutatóján. 

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas szín-
művész, Gödöllő díszpolgára élet-
rajzának egy részét még maga Pécsi 

Ildikó vetette papírra, a könyv azonban L. 
Péterfi Csaba munkájának eredményeként 
készült el a színésznővel való beszélgeté-
sek, a hagyatékában való többezer levél, 
dokumen tum, valamint a pályatársakkal 
való beszélgetések alapján. 
 A bemutatón L. Péterfi Csabával és Szűcs 
Csabával Baku György beszélgetett. 
 A könyv őszintén mutatja be a Pécsi Ildi-
kó életét és pályáját, a bombázó színésznőt, 
és Pécsi anyut – aki mindig mindenkinek 
segített, valamint az édesanyát és a felesé-

get, aki legendás há-
zasságban élt Szűcs 
Lajos olimpiai bajnok 
labdarúgóval. 
 Egy különleges 
ember portréja raj-
zolódott ki azok 
előtt, akik részt vet-
tek a könyvbemu-
tatón: egy színész-
nőé, aki nem csak a 
színpadon, hanem a 
mindennapokban is 

végigjátszotta az életét, aki min-
dig mindenkinek segített, és akit 
mindenki úgy hívott: Ildikó. Bár 
a legnagyobb sztár volt, mentes 
volt a sztárallűröktől – amit a ren-
dezvényen elhangzott, humorral 
átszőtt történetek is igazoltak. 
 Egy pódium esten, vagy egy 
gödöllői rendezvényen is épp 
olyan elhivatottan és magas szín-
vonalon lépett fel, mint bárme-
lyik színház nagyszínpadán. 
 Ő volt  – és a mai napig is ő az 

a magyar színésznő, aki a legtöbbet szere-
pelt az újságok címlapján. De milyen volt a 
mindennapokban? Milyen volt vele együtt 
élni? Ebbe engedett bepillantást Szűcs Csa-
ba, aki megtapasztalta a sztárcsemeték éle-
tének pozitívumait,  kisgyermekként a szülei 
iránti szeretetet, majd felnőttként az árny-
oldalait is.
 És színesedett az a kép is, amit a gödöl-
lőiek ismertek, a kertjét rajongásig szerető 
színésznőről. 
 A könyvben több olyan titokról is szó esik, 
amikről korábban soha. Titkokról amikről 
csak egy-két ember tudott. Kiderül, miért 
romlott meg a kapcsolata Törőcsik Mari-
val, akihez évtizedeken át szoros barátság 
fűzte. Megtudhatjuk ki volt az a nagy sze-
relme, aki miatt majdnem elhagyta az or-
szágot, és kiderül, ki volt első férje – akiről 
még a családtagok közül sem mindenki tu-
dott. 
 Mindezek mellett megismerhettünk egy 
a színházzal már kisgyermekként elkötele-
ződött művészt. Mindent megőrzött, min-
den levelet, naplót, újságot, színlapot, fotó-
kat – mint azt L. Péterfi Csaba elmondta, 
még mindig nem ért a végére, hogy vala-
mennyit átnézze. 
 Az a hatalmas anyag, ami utána maradt, 
mind hozzájárult ahhoz, hogy teljesebb ké-
pet kapjuk Pécsi Ildikóról. 



   November 20-án  ismét 
egy különleges előadás-
sal várják a Spirit színház 
művészei a közönséget a 
Királyi Váróba. 
 Az élet egy kabaré című 
kétrészes zenés összeállí-
tás segítségével egészen a 
múlt század ’30-as, ’40-es 
éveibe utazhatnak vissza 
az időben a vendégek. Az 
előadás első része ugyan-
is ezt az időszakot idézi 
fel az akkor népszerű bo-
hózatok, filmek története-
ivel, dalaival. 
 A második rész, érdekes 
párhuzamként a mai Buda-
pestet hozza a közönség 
elé a kortárs szerzők dalai-
val. Ezeken keresztül jelen-

nek meg a mindennapok…
gazdasági és emberi vál-
ság, keserédes szórakoz-
tatás…nem változott vol-
na semmi? – tehetjük fel 
a kérdést.  
 Molnár Ferenc vagy Var
ró Dani, Karády Katalin 
vagy Koncz Zsuzsa, Nagy 
Endre vagy Gerlóczy Már
ton. Ezen az estén nem kell 
választani. Szórakozni és 
elgondolkodni …lehet – no 
és persze nevetni minde-
nen. 
 A 16 órakor kezdődő elő-
adásra jegyek 2500 forin-
tos áron vásárolhatók a Ki-
rályi Váróban hétköznap 
10-16 óra között, valamint 
az előadás előtt. 

Zenés kabaréval tér 
vissza a SPIRTI SZÍNHÁZ
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PÁRBAN – Keleti Éva tárlat- 
vezetése a záróeseményen 
Október 29én különleges tárlatvezetéssel 
búcsúzik Keleti Éva Kossuth és Balázs Béla
díjas fotóművész Párban című kiállítása 
a Művészetek Házában. Az érdeklődők 14 
órai kezdettel az alkotó táraltvezetésével 
tekinthetik meg a különleges képeket. 

2022. november 20. vasárnap 16 óra
Helyszín: Királyi Váró 

Jegy ára: 2 500 Ft

A z augusztus 20-án meg-
nyílt kiállítás alapját egy 
korábbi tárlat adta, ami-

hez idén új fotók készültek a ha-
zai művészeti élet nagyjairól. 
Napjaink jelentős személyisé-
gei közül Molnár Piroskát Po-
gány Judittal, Hernádi Judi-
tot a lányával, Tarján Zsófival, 
Lukács Sándort Máté fiával, Ba-
ráth Emőkét a testvérével, Nó-

rával, vagy 
Trokán An-
nát és test-
vérét Nórát 
lovukkal  lát-
hatjuk, – hogy 
csak néhányat 
említsünk. Mel-
lettük azonban a ma-
gyar művészeti élet olyan nagy-
jai jelennek meg a képeken mint, 

többek között, Ruttkai Éva La-
tinovits Zoltánnal vagy Orosz 
Adél a kislányával. De vannak 
olyanok is, akik csak önmaguk-
ban, egy tárggyal, egy szoborral, 
vagy újsággal jelennek meg a fo-

tón – mint például Peremar-
toni Krisztina. 

 Október 29-
én a képekhez, és 
rajtuk szerep-
lő művészek-
hez kapcsoló-
dó történeteket 
is megismer-

hetik a kiállí-
tás záróesemé-

nyének résztvevői. 
A részvétel ingyenes, de a 

korlátozott létszám miatt re-
gisztrációhoz kötött. 

 Jelentkezni lehet a szabad he-
lyek függvényében október 26-ig 
a cs.peterfi@gmail.com 
e-mail címen lehet  
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Az ősz a kertépítések, alakítá
sok ideje. De milyen legyen a 
bennünket körülvevő környezet? 
Legyen ökokert! Sorozatunk
ban ehhez adunk ötleteket. 

   A csipkebogyó abban az időben, ami-
kor még jóval kevesebb volt a ter-
mesztett gyümölcs, mint manap-
ság, igen népszerű anyaga volt a 
lekvárfőzésnek. Leggyakrabban a 
vadrózsa piros bogyóit gyűjtötték 
be, de a mai generáció már tudja, 
hogy a legtöbb rózsaféle bogyói al-
kalmasak a feldolgozásra.

 A bogyók legszebben a napos helyeken 
érnek be, a vadrózsák által kedvelt, kö-
zépkötött talajokon a kertekben, az erdők 
napos szélén, a fasorokban, az utak és a 
vízlevezető árkok mellett. A rózsabokrok 
szeretik a kissé lúgos, meszes talajokat és 
könnyen, (nyáron akár zölddugványozás-
sal is) szaporíthatóak.  

(Forrás: balintgazda.hu)

E gy ökokert révén nemcsak egy csi-
petnyi vadont csempészhet az ajtaja 
elé, hanem természetközeli élőhelye-

ket hozhat létre sokféle állatfajnak, ami-
vel megnöveli kertjének biodiverzitását. A 
természetközeli kert azt jelenti, hogy kert-
jét a természet törvényei szerint alakítja, 
és nem azok ellenében.
 Ez elsősorban azt jelenti, hogy esélyt biz-
tosít a természetnek arra, hogy szabadon 
fejlődhessen. Erre vonatkozóan nincsenek 
kőbe vésett szabályok. A saját ökokert ki-
alakítása mindig az adottságoktól függ.
 Az esztétikum érdekében ugyanakkor 

Dércsípte finomságok:  
A CSIPKEBOGYÓ

érdemes gondoskodni a meg-
felelő térelrendezésről, látvá-
nyosságokról és látómezőkről. 
Ehhez ugyanakkor nem kell le-
mondania a zöldségágyásokról, 
az ülőalkalmatosságokról vagy 
a tűzrakó helyről. Ha jól csinál-
ja, ökokertje nem elvadult kert 
lesz, hanem egy harmonikus és 
egységes alkotás.
 Egy ökokerttel is van azon-
ban munka. Elsősorban a nö-
vények gondos kiválasztására 
kell ügyelnie, hogy jól fejlőd-
hessenek a kiszemelt helyü-
kön. Ha minden csak úgy nő, 
ahogy akar, csak gondozatlan 
lesz a kert, nem pedig egy buja, 
szép állatparadicsom.
 Egy ökokertben ideális eset-
ben őshonos évelőket és fás 
szárú növényeket telepít, bú-
vóhelyeket alakít ki az állatok 
számára, valamint ivóhelyet és 

komposzthalmot is létesít.
 Ősszel a sövénynyírás és más metszési 
munkák miatt viszonylag sok fahulladék 
keletkezik. Ezeket felhalmozva élőhelyet 
és táplálékforrást biztosíthat számos állat, 
például rovarok, kétéltűek, hüllők, pókok, 
madarak, denevérek, sünök és egerek szá-
mára. Egy ilyen természetvédelmi farakást 
szívesen választanak a téli alvás helyszíné-
ül a sünök.
 A természetvédelmi farakást elválasztó 
elemként is használhatja az ágyások kö-
zött, vagy növényekkel társíthatja, példá-
ul harasztokkal, füvekkel vagy kúszónö-
vényekkel.  

(Forrás. obi.hu. Folytatjuk)

Építsünk
ÖKOKERTET!
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Ősszel a nyárra 
GONDOLNI…
Mégpedig úgy, hogy előre gondolkozunk. Az aszály után nagyon 
sokan elkezdtek fákat vásárolni és ez nagyon dicséretes dolog! 
Ám ami még örömtelibb, hogy rengeteg kertészkedő elkezdett 
a jövőre gondolni és a soksok díszfa mellé gyümölcsfák is 
jócskán kerülnek már be a kertekbe. A díszkertekbe is!

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

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

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

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

FOGADJ ÖRÖKBE
a Gödöllői Gyep- 
mesteri Telepről! 

SPURI

NELLY

TÖKI

MORZSI

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

E z azért örvendetes, mert 
végre kezdjük felismerni, 
hogy a gyümölcsfáknak is 

lehet és van is kiemelt helye a 
kertjeinkben és nem szabad tel-
jesen kettéválasztani a fákat ha-
szon és díszfáknak, a változó idő-
járásunk mellett egyre jobban 
nem, főleg, hogy idén százával 
láttam képeken, élőben kipusz-
tult tujákat, amiről lassan kezd-
jük tudomásul venni, hogy még 
a sok foglalkozás mellett sem 
mindig életképesek. 
 A látható és érezhető szemléletváltás miatt 
így ezen a héten a gyümölcsfákkal ismerke-
dünk egy kicsit. A fajtákkal nem, arra renge-
teg szakkönyv és az internet, no meg a saját 
ízlés, ami a segítségükre lehet, mert ahány 
ember, annyi fajta szerelem van egy-egy al-
mafajta között is. 
 Ám többféle formában tudjuk őket meg-
vásárolni és ehhez bizony elkél a segítség. 
 Nyáron és ősz elején rengeteg helyen lehet 
konténeres fákat kapni, őket a legegyszerűbb 
elültetni és amennyiben kiválasztják a jó ker-
tészetet, ott el is magyarázzák Önöknek. 
 Ám lassan-lassan megérkeznek minden-
hová a szabadgyökerű fák is, amelyek bár 
jelentősen olcsóbbak, mégis ugyanolyan jó 
minőségűek, mint amelyeket cserepekben 
vásárolnak, csak az ültetésüknél egy picit 
jobban kell figyelni. 
 Amikor ilyet vásárolnak arra mindig na-
gyon ügyeljenek, hogy a lehető leghamarabb 
ültessék el vagy vermeljék el, mert ezen fák 

gyökereit nem védi föld és igen hamar ki 
tudnak száradni, ami ha megtörténik saj-
nos nem fognak már eredményt elérni. 
 Mielőtt elültetjük érdemes néhány órára 
vízbe állítani, így a gyökerek jól meg tudják 
magukat vízzel szívni. A sérült gyökereket 
érdemes visszacsípni, ne ijedjenek meg, ez 
nem azt jelenti, hogy nem jó minőségű a fa, 
hanem a kivételnél ez természetes velejáró-
ja, hogy minimálisan sérülnek. 
 Jó széles ültetőgödröt ássanak és a trágyá-
zást se felejtsék el, de arra mindig ügyelje-
nek, hogy a trágya a gyökerekkel közvetle-
nül ne érintkezzen, mert megégeti őket. Ez 
egyébként minden más növényre is igaz. 
 Az is fontos, hogy az ültetőgödör legyen 
akkora, amelyben a gyökerek kényelmesen 
elférnek és nem hajlanak vissza, ezt próbál-
ják bele! 
 Az oltás helyére is figyeljenek, mert nem 
mindegy hol helyezkedik el. Maradjon a föld 
felszíne felett és az uralkodó széljárással el-
lentétes irányba legyen. A megfelelő iszapo-
lás és tömörítés is fontos, a legvégén pedig 
kellő nagyságú öntözőtányért is készítsenek. 
Majd ne felejtsenek el utána is megfelelő víz-
ellátásról gondoskodni. 
 Én sok sikert kívánok a gyümölcsös kert-
jeikhez, vigyázzanak Magukra! 

Bujtás Anikó • www.bujtaskert.hu
www.godolloikerteszet.hu 
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Hivatalosan is átadták a MATE
GEAC vívócsarnokát, melynek 
névadói Batizi Sándor és Benkő 
Tibor korábbi gödöllői edzők.

FELAVATTÁK  
a Batizi-Benkő  
Vívócsarnokot

A z eseményen dr. Gémesi György 
polgármester, Csampa Zsolt a Ma-
gyar Vívó Szövetség elnöke, illet-

ve Gémesi Csanád olimpiai bronzérmes 
kardvívó mondott köszöntőt. Az ünnepsé-
gen Szitha Miklós, Liszt-díjas művész, ze-
neszerző, zenetanár tanítványai produk-
cióját láthatta a közönség.
 Noha már tavaly decemberben birtok-
ba vették a gödöllői vívók a csarnokot, sőt 
már versenyeket is rendeztek benne, egy 
héttel ezelőtt például a kadétok kard eu-
rópai körversenyét, a névadó és az avató 

ünnepség egészen ma délutánig váratott 
magára.
 Az ünnepségen jelen volt a terem egyik 
névadója, a 88 esztendős Batizi Sándor, aki 
többek között az olimpiai bajnok Bujdosó 
Imre mestere volt… 
 A szombattól kezdve Batizi-Benkő Vívó-
csarnok névre hallgató teremben nyolc ver-
senypástot építettek fel. A létesítmény több 
mint 600 millió forintos költségvetéssel ké-
szült el, melyből a kormány sportágfejlesz-
tési programjának köszönhetően 525 millió 
forintot a Magyar Vívó Szövetség biztosított, 
a telket és a további összeget a gödöllői ön-
kormányzat tette hozzá a minden igényt ki-
elégítő létesítményhez.

VÍVÁS



   A gödöllői Saino Karate-Do 
Se hajósos karatésai 2022. ok-
tóber 08-án sikeresen szerepel-
tek a Magyar JKA Karate Szö-
vetség Országos Bajnokságán, 
Balassagyarmaton. A viadalra 
19 egyesület, mintegy 238 neve-
zése érkezett. A rendkívül erős, 
válogatottakat is felsorakoztató 
mezőnyben a gödöllői egyesület 
versenyzői a következő eredmé-
nyeket érték el: 

Kelemen Csaba 
Kata (formagyakorlat) 1. hely, 
Kumite 
(szabad küzdelem) 2. hely
Ivaskó Domonkos Kumite 
(kötött küzdelem) 1. hely, 
Kata (formagyakorlat) 2. hely
Képes-Harjay Sára Kumite 
(szabad küzdelem) 2. hely, 
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A Kölyökből At-
léta Program őszi fordulójá-
nak egyéni pályaversenyét 
rendezték október 16-án, 
Dunakeszin. A kiváló őszi 
időben rendezett esemény-
nek remek házigazdája volt 
a Duna mellett fekvő város.  
Az U12-es korosztály ver-
senyzői 50 méter síkfutás, 
150 méter gátfutás, vortex 
hajítás, távolugrás, rúddal tá-
volugrás és 1200 méter futás 
versenyszámok közül, maxi-
mum kettő számban állhat-
tak rajthoz. A MATE-GEAC 
csapata 12 fővel képvisel-
tette magát a versenyen. A 
tucatnyi atlétából öten sze-
reztek érmet. Orosz Nóra 50 
méter síkon lett egy hajszál-
lal második, Németh Adél 
150 méter gáton győzedel-

meskedett. A fiúknál Turányi 
Norbert távolugrásban győ-
zött, Pellegrini Alessandro a 
harmadik lett, Csökönyi Imre 
pedig 1200 méteren szerzett 
aranyérmet. 
 Senki sem távozott üres 
kézzel, minden résztvevő 
elismerő oklevelet és egy 
csokit kapott aznapi teljesít-
ményéért. A MATE-GEAC 
versenyzői voltak még: Hor-
kai Míra, Szűcs Luca, Ábra-
hám Zsófia, Füsti Zente, Pé-
ter Vince, Petik-Bagi Hunor 
és Tormay Márk. Edzők: Sza-
bó Diana és Kovács Gábor 
Krisztián.
 Az U12-es korosztály ok-
tóber 23-án, Gödöllőn foly-
tatja a versenyzést, ezúttal 
csapatversenyre kerül sor.

Forrás/fotó: MATE-GEAC

Kilenc Saino Se-érem 
a VII. PALÓC KUPÁN  

KÖLYÖKBŐL ATLÉTA  
PROGRAM őszi fordulóján  
nagyon jól teljesített  
az U12-es korosztály
ATLÉTIKA

A Pest megyei 
I. osztályú bajnokság, 9. fordu-
lójában a harmadik helyezett 
Gödöllő a bajnokság ötödikjé-
hez látogatott. A Gödöllői Sport 
Klub ezt megelőzően szeptem-
berben lépett utoljára pályára, 
mivel a 7. fordulós Vác elleni, 
illetve a 8. fordulós Dunavar-

sány elleni mérkőzések is el-
maradtak.
 Nagykátán Ko zi  oro wski Ric
hárd találatával megszerezte a 
vezetést a gödöllői csapat, ám a 
hazaiak az első félidő végén és 
a második elején is betaláltak, 
így a Bikák 2-1-re alulmaradtak 
a találkozón.  A GSK a követke-

ző fordulóban a 
Lasselsberger-
Pereg SE-t látja 
vendégül.  

Hiába vezetett végül  
kikapott a GSK Nagykátán

Kata (formagyakorlat) 4. hely
Orbán Balázs 
Kumite (szabad küzdelem) 
3. hely, 
Kata (formagyakorlat) 4. hely
Csjernyik Géta 
Kumite 
(szabad küzdelem) 3. hely
Orbán Bálint 
Kumite 
(kötött küzdelem) 3. hely 
Kuti Zsombor 
Kumite 
(kötött küzdelem) 3. hely
Gerőfi Csanád 
Kata (formagyakorlat) 6. hely

Saino SE következő verse-
nye az egri Ippon Shobu 
Magyar Bajnokság és a gö-
döllői VI. Saino Kupa lesz. 
Edző: Ács Tibor

KARATE

PEST MEGYEI I. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG, 9. FORDULÓ:               
Nagykáta SE-Ulviczky Kft.– Gödöllői SK 2:1 (1-1)

LABDARÚGÁS
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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 17–23-ig
KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR 
Gödöllő, Gábor Áron u. 3., Tel.: 0628/430069

2022. október 24–30-ig
SANITAS GYÓGYSZERTÁR
Gödöllő, Thegze L. u. 2. (Tesco), Tel.: 0628/545585

2022. október 31-tól november 6-ig
EGYETEMI GYÓGYSZERTÁR
Gödöllő, Egyetem tér 1., Tel.: 0628/420243

0-24 ÓRÁS GYÓGYSZERTÁRI NYITVATARTÁS:
VÖLGY PATIKA (OMV kút mögött)
2142 Kistarcsa, Szabadság út 56. Tel.: 0628/999615

GYÓGYSZERTÁRI ÉJSZAKAI ÜGYELET  
BUDAPESTEN 20.00-TÓL 08.00 ÓRÁIG:
ÖRS VEZÉR GYÓGYSZERTÁR – Budapest,  
Örs Vezér tere 23., Tel: 061/2213861, vagy 061/4220382
TERÉZ GYÓGYSZERTÁR – 1067. Budapest, Teréz krt. 41. 
(Teréz krt. – Szondi utca sarok) 
Tel: 061/4750295, vagy 061/3114439

XXX
XXX  

XXX

Beküldési határidő:  
2022. NOVEMBER 2.
A BAGOLY KÖNYVESBOLT  
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:   
Tasnádi Lajosné , Szőke Brigitta

A DŰLŐ BORKERESKEDÉS 1000 Ft-os vásárlási  
utalványát nyerte: Juhász Edit, Csaja László

A HAPPY BOX (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os  
utalványát nyerte: Lázárné Nagy Andrea

A VÁROSI MOZI ajándékát nyerte:
Bokor Tibor, Zelnikné Török Ilona

A SISICRET AJÁNDÉKÁT NYERTE: 
Lantos Tibor – Gödöllő, Repülőtéri u. 1/15, 
Zelnikné Török Ilona – Gödöllő, Palotakert 9. I. 4.

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

SUDOKU
1 9 6

5
7 6 8

1 6 5 7
3

9 3 5 1 7 6
7 5 1 3 4 9
3 6 8 7 5 1

4 5 8
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Taggyűlési határozatok 2020.
15/2020 (12.22.) sz. Taggyűlési határozat 
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján  
elfogadja a Társaság 2021. évi Üzleti Tervét az alábbi fő számokkal és mutatókkal:



26  Ӏ  HIRDETMÉNY GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. október 19.

Céges, ünnepi és családi 
 rendezvények!

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

KülönlegességeKKel várjuK önt!
Étcsokoládés, pisztáciás, mákos, mangós,  

karamellás, áfonyás süteményekkel és a desszertekkel.

Cukrászmestereink 
AjánlAtAi!

Ebéd mEnü

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

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

Kérje ajánlatunKat! – solier@solier.hu
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hirdetés

LÉZER ALKALMAZÁSA 
MOZGÁSSZERVI  
BETEGSÉGEKNÉL 1.rész

  A modern technika segítségé-
vel rengeteg lézerterápiás eszközt 
fejlesztettek ki a tudósok, melyek 
a mindennapi életünkben szépí-
tik, formálják, gyógyítják a testün-
ket. Régóta használja az orvostu-
domány, az esztétikai ipar és ma 
már a fizikoterápia is.
 A mozgásszervi betegségek 
gyógyításában azért kapott je-
lentős szerepet, mert egyszerű 
és gyorsan ható kezelés.
 Technológiája a közismert ala-
csony intenzitású lézer (lágylézer) 
terápián alapszik. Egyedülálló nagy 
teljesítményének és a megfelelő 
hullámhosszának köszönhetően 
a csonton, a lágyrészeken és az 
izmokon keresztül könnyen hatol 
a szövetek mélyére.

Milyen pozitív hatásait 
használja a fizikoterápia?
   •    Enyhíti a fájdalmat: növeli a test 

természetes fájdalomcsillapí-
tó endorfin és az enkefalin ter-
melését.

   •    Visszaállítja a krónikus fájdalom 
ciklust: elnyomja az idegi jele-
ket, amelyek a fájdalomérzetet 
továbbítják az agyba.

   •    Lágyítja a hegszövetet és csök-
kenti az új hegszövet képződé-
sét, ezzel elősegítve a mozgás 
és a mobilitás visszaszerzését.

   •    Minimalizálja a duzzanatot: gyul-
ladáscsökkentő hatást nyújt tra-
uma, stressz, túlterhelés vagy 
szisztémás állapotok után.

   •    Elindítja a sejtek belsejében a 
DNS és az RNS javítását: a 
porc, a csontok, az inak, az ín-
szalagok, az idegek és az izmok 
sejtjei gyorsabban gyógyulnak, 
ha lézerfénynek vannak kitéve.

   •    Javítja a véráramlást: a véráram-
lás fokozásával több oxigén és 
más létfontosságú tápanyag jut 
a sérült szövetekbe, ezáltal a 
gyógyulási folyamat felgyorsul.

   •    Javítja az idegrendszer műkö-
dését: felgyorsítja az idegsej-
tek regenerálódását és javít-
ja az idegek és az agy közötti 
kommunikációt.

Milyen esetekben ajánlott?
   •    befagyott váll
   •    teniszkönyök
   •    térdfájdalom
   •    nyaki ideggyök bántalma
   •    derékfájdalom
   •    bokarándulás
   •    akut sportsérülések
   •    trigger pontok stimulálása
   •    hátfájdalmak
   •    achilles-ín gyulladás
   •    csípőarthrosis
• ínhüvely gyulladás
• izomlazítás
  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



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

INGATLAN
 •  Blahán, két lakrészből álló csa-
ládi ház 543 m2-es telken eladó! 
Iár: 88.9 MFt! Tel: 06-20/539-1988 

 •  Alvégen található nappali+ négy-
szobás ház közel 600 m2-es telken 
eladó! Iár: 87.9MFt! Tel: 20/539-1988

 •  Antalhegyen 140 m2-es, Nappa-
li+ háromszobás családi ház eladó! 
Iár: 74.9MFt! Tel: 06-20/539-1988

 •  Kertvárosban több lakrészből 
álló ingatlan 712 m2-es telken el-
adó! Központ sétatávolságra. Iár: 
79.9MFt! Tel: 06-20/539-1988

 •  Családi házat, építési telket kere-
sek Gödöllőn és környékén ügyfe-
leim részére, kedvező irodai juta-
lékkal! Tel: 06-20/944-7025

 •  Csendes környéken, Gödöllő és 
Isaszeg között, 900 m2-es telken, 
79 m2-es, csak földszinti sorhá-
zi lakás eladó! Iá: 44.9MFt Tel: 06-
20/804-2102

 •  Vácszentlászló mesebeli környe-
zetében, 950 nm-en, 131nm-es új-
szerű RÖNKHÁZ eladó! Iá: 84.9MFt 
Tel: 06-20/804-2102

 •  Eladók az isaszegi öreghegyi 
üdülőövezet aljában, közvetlenül 
a Rákos patak partja és a vasút ál-
tal határolt területen, a Liget Klub 
Horgásztó mellett található mező-
gazdasági (rét, legelő, erdő) beso-
rolású ingatlanok. A dombok közé 
beszűkült völgy rétegforrásai miatt 
kisebb tavak is alakíthatók a telke-
ken. Javasolt fő hasznosítási lehető-
ség agrár-erdészeti pályázatokon 
való indulás. Email cím megadása 
esetén részletes tájékoztatót kül-
dünk. 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 aljá-
ban. A DK-i fekvésű, a horgásztóra 
néző, enyhén lankás tábla a kőke-
resztnél kezdődik, valamikor ta-
nyák álltak rajta. Javasolt fő hasz-
nosítási lehetőségek vegyes évelők 
telepítése, agrár-erdészeti pályá-
zatokon való indulás. Négy db., 

egyenként átlagosan 7000 nm-es 
telek került kialakításra, párhuza-
mosan, a fenyvestől az országútra 
merőlegesen. Email cím megadása 
esetén részletes tájékoztatót kül-
dünk. Áruk 800 Ft/nm (8 millió FT/
ha). További információk 06-30-
966-4551 telefonon.

 •  Gödöllőn a Hegedűs Gyula utcá-
ban 59 nm-es, stukatúros felújítan-
dó kocka téglaház 574 nm-es tel-
ken tulajdonostól eladó. Irányár: 
54 M Ft. Tel: 06-30-3980-713 

 •  Eladó Gödöllőn a Királytelep és 
a Kertváros szomszédságában egy 
nappali + 2 szobás téglából épült 
2 fürdőszobás iker családi ház 400 
nm-es telekrésszel. Iár: 49,9 M Ft. 
Ugyanott eladó 2 szintes fitnesz-
terem, mely átalakítható lakássá, 
ehhez hozzáépítve egy kétállá-
sos 60 nm-es garázs. 700 nm-es 
telekrésszel. Iár 65 M Ft. Egyben 
és külön-külön is eladó. Érd.: 06-
20-919-4870 

 •  Eladó Gödöllőn a kastély vonzás-
körzetében egy nappali + 3 szo-
bás összkomfortos, 2 fürdőszobás, 
felújítandó sorházi lakás garázs-
zsal, 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 alapterü-
letű, földszinti 4 szoba összkomfor-
tos, teraszkapcsolattal épült csalá-
di ház 70 M Ft irányárért és az 1000 
nm telken teljes közmű, ásott kút, 
gyümölcsfák, örökzöldek, garázs, 
melléképület, pince. Érd.: 06-20-
919-4870

 •  Eladó Aszódon egy 60 nm-es 2. 
em, 3 szobás, panorámás tégla-
építésű teljesen felújított örökla-
kás kis erkéllyel 38,25 M Ft irány-
árért. Érd.: 06-20-919-4870 

 •  Eladó Gödöllőn a Belvárosban 
egy 95 nm-es, 3 szobás, felújított 
családi ház melléképülettel, nyá-

ri 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 szo-
bás, felújított lakás kiadó, nem do-
hányzó, állattal nem rendelkező 1 
max. 2 fő részére. 06-20/248-0001

 •  Gödöllő központjában 1 szobás 
lakás alacsony rezsivel kiadó. 06-
20-9455-583

 •  Kiadó a Szőlő utcában egy 69 
nm-es teljesen felújított öröklakás 
bútorozatlanul 150.000 Ft bérleti 
díj +2 havi kaucióért. Érd.: 0620-
919-4870

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
 •  Gödöllőn főútvonal mellett, for-
galmas üzletházban, 95 m2 alap-
területű, 3 helyiségből álló bérle-
mény- részben bútorozott, klímával 
felszerelt- oktatás, szolgáltatás vagy 
irodai tevékenység céljára kiadó. 
Az egyes helyiségek -megbeszélés 
alapján- külön is bérelhetők. Bérle-
ti díj: 150.000.-Ft/hó. Rezsivédett, 
napelemrendszer felszerelés alatt. 
Telefon: 06-70-742-8733

ÁLLÁS
 •  Munkaidő pótlékkal műanyag fel-
dolgozó gödöllői kft. felvesz BE-
TANÍTOTT MUNKÁSOKAT, SZER-
SZÁMKÉSZÍTŐT, FORGÁCSOLÓT, 
KARBANTARTÓT, FRÖCCSÖNTŐ 
GÉPBEÁLLÍTÓT 8 órában, TAKARÍ-
TÓNŐT 4 órában. Nyugdíjasokat is 
szívesen fogadunk. Érd: 06-20-9423-
112, uzemvezeto@plastexpress.hu 
www.plastexpress.hu 
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E-mail: godollomedia@gmail.com
Web: www.szolgalat.com

Tel.: 06-20-5255-366
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 tartal-
máért nem vállalunk felelősséget.

Hirdetésfelvétel, 
lapinformáció

Köszönetemet fejezem ki az is-
merősöknek, barátoknak, akik 
szerették a férjemet, Gyuricza 
Károlyt és utolsó útjára elkísér-
ték, illetve a gödöllői rendőrka-
pitányságnak a szívélyes segít-
ségükért.  Felesége, Marika

Köszönetemet fejezem ki dr. 
Röder Rita körzeti orvosunknak, 
aki 3 és fél évig súlyos beteg fér-
jem kezelésében helyt állt, amit 
lehetett, mindent megpróbál-
tunk, hogy tovább éljen és asz-
szisztensének, Erikának is, aki, ami-
ben tudott, segített. Pappné Tóth 
Saroltának a szociális gondozó ve-
zetőjének, aki mindig mindenben 
rendelkezésünkre állt, illetve Ani-
tának a gyógytornásznak. 
Köszönettel, Gyuricza Károlyné 

Életjáradéki szerződéssel  
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Csak akkor jelentkezz, ha akarsz és szeretnél  
dolgozni egy vidám, fiatalos csapatban!

A kezdő fizetés 250.000 forint nettó munkabér.

Érdeklődni a 06-30/915-7905 számon lehet.
Önéletrajz szükséges!

A Diego Gödöllői áruháza  

eladó munkatársat keres.



 •  BIZTOS JÖVEDELEM! Temetkezés 
keresi jogosítvánnyal rendelkező, 
megbízható, dolgos kollégáját ösz-
szetett munkára. 06-30-478-3673

gq Gödöllői cukrászdába mosoga-
tó, takarító munkakörbe, munka-
társat keresünk! Érdeklődni lehet: 
+36203220372

 •  Gödöllői Kft. azonnali kezdés-
sel felvesz 2-3 fő szobafestésben 
és homlokzatszigetelésben jártas 
szakmunkást. Magas bérezés, meg-
állapodás szerint. 06-20-435-9650

 •  Recepciós, illetve vagyonőri ál-
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lás betöltésére – heti 1-2 alkalom-
ra – keresünk jól szituált, önmagára 
és munkájára igényes, férfi mun-
kaerőt. Érdeklődni munkaidőben: 
06-20-967-7055

 •  Kőműves mellé jó fizikumú se-
gédmunkást keresek. Kiemelt bé-
rezés, kislétszámú csapatban, be-
jelentéssel. Gödöllői és Kistarcsai 
lakosok előnyben. Érdeklődni a 06-
30-3969-050 -es telefonszámon 15-
18 óra között.

 •  Takarítást vállal 40 éves megbíz-
ható nő Gödöllőn és vonzáskör-
zetében családoknál, irodában, 
hétköznapokon 6 órás munkaidő-
ben. Személyautóval rendelkezem. 
Egyedülálló nyugdíjasoknak bevá-
sárlást, patika, posta ügyintézését 
is vállalom. Hívjon bizalommal: 06-
20-492-7189

 •  Intelligens, megbízható, szellemi-
leg friss nyugdíjas nő gyermekfel-
ügyeletet vállal, akár otthonában 
is Gödöllőn. Tel: 06-70-7753-255

SZOLGÁLTATÁS
 •  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 
nyelven, anyanyelvi, diplomás, gya-
korlott szakfordítókkal, tolmácsok-
kal! Kedvezményes, áfamentes 
díjak. I.L.I. Fordítóiroda, 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, nem-
zetközileg elismert, egynyel-
vű nyelvvizsga Gödöllőn az I.L.I. 
Nyelviskolában! Ugyanitt egyéni 
és kiscsoportos nyelvtanfolyamok 
kedvezményes díjon. Érdeklődni: 
I.L.I. Kft., 20/543-1775, 20/556-2653, 
info@ili.hu 

 •  KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! 
Fakivágás, sövényvágás, bozótir-
tás, fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés, 
gyepfelújítás, vegyszeres gyomir-
tás. Rotációs kapálás. Gyepszellőz-
tetés. Metszés. Ágak, levelek el-
szállítása. Ereszcsatorna tisztítás. 
Kerttakarítás. Kerítésfestés. Gépi 
permetezés. Kerti tavak tisztítása. 
Talajfúrás. 06-30-747-6090 

 •  KÖNYVELÉS, cégalapítás, mun-
kabérszámfejtés, tanácsadás. Iro-
dák: Gödöllő, Szada. Elérhetőségek: 
0630-592-1856, zacsekne.danuta@
gmail.com

 •  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-
SZERELÉS, fürdőszobák, régi fű-
tési rendszerek, vízvezetékek fel-
újítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, 
KONVEKTOROK karbantartása fel-
újítása, javítása. Tel: 06-20-9527-289, 
06-28-476-229 

 •  SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? 
Hívjon bizalommal, házhoz me-
gyek. Számítógép szerelés, rend-
szer és programtelepítés, vírusir-
tás garanciával. Hétvégén is! Tel: 
06-30-333-9201 

 •  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás 
nélkül. Ázások csőtörések meg-
szüntetése. Vécék tartályok csapok 
szifonok cseréje. Csatorna kamerá-
zás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089

 •  TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítása, 
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. Nyugdí-
jasoknak 10% kedvezmény! 06-30-
526-8532, 06-70-362-7324 

 •  FESTÉS, MÁZOLÁS gyorsan, szak-
szerűen! Üres ingatlanra, tisztasági 
festésre kedvezmény! Rövid határ-
idő, precíz munkavégzés! 0620-
247-0023 

Tel.: 06-30-218-7023
Hívjon mosT!  

fűkaszálás  
rövid határidővel!

fakivágást, gallyazást  
vállalunk alpintechnikával  

akár elszállítással is.  

VízVezetékszerelés
duguláselhárítás

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén.
Nyugdíjas kedVezméNy!

fürdőszobák  
felújítása, átalakítása

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

mosógépek bekötése, kádak cseréje,  
rövid határidővel, garanciával

Sebők Richárd 
egyéni vállalkozó

Kisebb munKáKat is vállaloK!
06-30-353-99-03

gödöllőn!

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

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

vízszerelés

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

1152 Budapest, Szentmihályi út 167.
Tel.: +36 70 614 8132

Nyitva tartáS:
H: 1100-1900

K-v: 1000-1900

Facebook: Monster Fish Zoo-Akvárium Terrárium Budapest
e-mail: info@sugerfan.hu

Hal és hüllő különlegességek,  
madarak és kisemlősök  

50 000 liternyi akváriumban, 
 terráriumban és röpdében.

MONSTER 
        Fish Zoo

EGZOtiKUS áLLatKErt
az asiaCenter

nyugati szárny első emeletén.

Betegszállítás  
megfizethető áron.

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

 •  Pszichológiai tanácsadás Gödöl-
lő központjában kamaszoknak és 
felnőtteknek. Érd.: 70/301-0082, 
e-mail: pszichologusgodollo@
gmail.com

 •  ÁCS – TETŐFEDŐ - BÁDOGOS Régi 
tetők javítása, cseréje (pala, zsindely), 
új tetők készítése (cserepes, trapéz), 
bádogos munkák, ereszdeszka fes-
tése, javítása. Egyéb munkákat is vál-
lalunk. Díjmentes állapotfelmérés. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! 
Elérhetőségek: marositetofedes.hu, 
info@marositetofedes.hu, 06-70-
348-5880

 •  SZOBAFESTÉST vállalok magán-
személyeknek számlásan. Támoga-
tásnál ez kevés anyagköltség, több-
szörös munkaköltség arányt jelent. 
Gyorsan, szépen, jókedvűen, alkohol- 
és festékfoltmentesen dolgozom. 
Tisztelettel, Attila 06-30-891-7381

 •  PARKETTÁZÁS 06-70-505-1177

 •  TAKARÍTÁS, RENDRAKÁS. Válla-
lunk általános nagytakarítást és 
ablaktisztítást. Pincék, padlások, 
mindenféle tároló helyiségek rend-
betételét is elvégezzük 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-

EGÉSZSÉG
 •  Lábápolás: gombás köröm, tyúk-
szem, bőrkeményedés, szemölcs 
kezelése, hagyományos pedikűr. 
Bárándi József 06-20-532-7275
OKTATÁS
 •  COACHING – nyelvtanítás, gya-
korlás, fejlesztés SPECIÁLIS célok-
kal: felkészítés ÁLLÁSINTERJÚRA, 
külföldi munkavállalásra. Felké-
szítés különféle B1, B2, C1 Angol 

– Német nyelvvizsgákra. Gazda-
sági szaknyelvben, EU-s projektek-
ben, nemzetközi kapcsolattartás-
ban, multinacionális környezetben 
jártas szakmai nyelvtanár, tolmács, 
coach, kineziológus gödöllői vál-
lalkozó: 06-20-572-0298 

lás, szuterén szigetelése, bútorok 
összeszerelése és kisebb konyha-
bútorok készítése. Függönykarni-
sok felrakása. Péter 06-20-266-0104 

 •  KERÍTÉSEK készítése és SZERELÉ-
SE! Drót, fa, fém kerítések készíté-
se. Kész kerítésrendszerek felál-
lítása. Kerítés lécek cseréje. Régi 
kerítések BONTÁSÁT VÁLLALJUK. 
Tel: 06-20-9463-409

 •  RÉGI UTCAI KERÍTÉSEK felújítása! 
A lábazat rendbetétele, a kapuk be-
állítása, szükség esetén cseréje. Új 
gondozásmentes fém kerítés ele-
mek felszerelése Magyarország 
egyik LEGOLCSÓBB gyártójától. 
Az ügyintézésben tudunk segíte-
ni. Tel: 06-20-9463-409

2100 Gödöllő,  
Petőfi tér 13.

H-P: 10-18, Szo: 10-12BORKERESKEDÉS
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 •  COACHING fejlesztés – ANGOL – 
NÉMET nyelvtanítás, gyakorlás, fej-
lesztés SPECIÁLIS művészeti – zenei 
fókusszal a gödöllői zeneiskolában 
zongora szakon végzett, művésze-
teket, zenét kedvelő szakmai nyelv-
tanár, coach, kineziológus, gödöllői 
vállalkozó: 06-20-572-0298 

 •  Tapasztalt ANGOL tanárként ál-
talános angol órákat, érettségire, 
középfokú nyelvvizsgákra felké-
szítést, korrepetálást, beszédkész-
ség fejlesztést vállalok online is: 
flora.nagyfalusi@gmail.com 06-
20-358-6057 

TÁRSKERESŐ
 •  Ha szép arcú, kedves nő vagy kér-
lek, jelentkezz! Egy 57 éves, normál 
testalkatú férfi keresi szerető tár-
sát személyedben… andorker@
citromail.hu 

ADÁS-VÉTEL
 •  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbe-
csüs díjtalan kiszállással vásárol an-
tik bútorokat, festményeket, órá-
kat, mindenféle szobrokat, vitrin 
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hi-
ányos 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

 •  Alma-, körte-, szilvafélék, vala-
mint szőlő fajták rendelhetők. Szál-
lítás érési időtől függően. Eltartha-
tó zöldség- és gyümölcsféleségek 
a tőlünk megszokott szolid ára-
kon. 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, berende-
zéseimet, anyagkészletemet. Az 
eszközökről bővebb felvilágosí-
tást adok a 06-30-406-5898 te-
lefonszámon. Helyszín: Gödöllő, 
Kőrösi Csoma S. 33. UNIBOND te-
lephelyén. Horváth Gábor

 •  Színházak részére mindennemű 
régiségek felvásárlása készpénz-
ben. Dísztárgyak, bútorok, fest-
mények stb.. Kiszállás szakbecslés 
díjtalan. 0630/419-2713 Diszk-
rét ügyintézés, korrekt árajánlat. 
antiklakberendezes.hu

 •  1 db GÁZKONVEKTOR, parapetes, 
F850-es, nagyon jó esztétikai és 
műszaki állapotban eladó. 65.000 
Ft/db. Gödöllő, 06-70-228-4917 

 •  Nerc, róka mindenfajta szőrme-
bundát vásárlok, teljes ruhanemű 

hagyatékot, 0620/229-0986

 •  Költözés miatt sürgősen eladó 
egy Siruba interlock ipari varró-
gép. 06-28-421-778 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
 •  AKKUMULÁTOR minden típusú 
gépjárműhöz 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 

EGYÉB
 •  MÉZET közvetlenül a termelő-
től, a Ludányi Méhészetből! Akác, 
Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce 
krém-, Lépesméz, Propolisz és Vi-
rágpor kapható. 3kg fölött házhoz 
szállítjuk. 06-30-9891-721 

 •  Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME 
zárszalagos mézet közvetlenül a 
termelőtől! Repce, Akác-, Hárs-, 
Akác-hárs-, Napraforgóméz. 720ml-
es csavaros tetejű befőttes üveget 
cserébe elfogadok. Házhoz szállí-
tás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lo-
vas u.3. 28/417-913 

ÁCS, TETŐFEDŐ 

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

csatorna javítása, cseréje
Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk! +36-30/919-4694

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREK AlAPTól

           A TETőig

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS

Kor-Mon nyílászáró Kft.
 Minőséget kínálunk!

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.

realtherm műanyaG nyílászáróK és BOrOvi 
Fenyő nyílászáróK Gyártása és Beépítése!

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

 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

típusÚ Beltéri aJtóK Gyártása és Beépítése!



Minőségi klíMák  
raktárról azonnal

Klíma szerelés rövid határidővel

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!
FŰTÉSRE OPTIMALIZÁLT KLÍMÁK

BORKERESKEDÉS

2100 GÖDÖLLŐ,  
Petőfi tér 13.

H-P: 10-18,  
Szo: 10-12


