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Terítéken  
az energia helyzet

Jön az IRKA  
újabb kötete

Taroltak a MATE-GEAC-os 
úszópalánták3. old.

Vasárnap megkezdődött 
a karácsonyi ünnepkör, 
Gödöllő adventi koszorúján is 
meggyújtották az első gyertyát, 
a város főterén pedig már áll a 
karácsonyfa, amit a napokban 
öltöztetnek ünnepi köntösbe. 

Teljesen friss
ruházati választékkal várunk december 5-től! 

www.mitu.hu • facebook/mituuzletek • instagram/mitu_shop

Gödöllő, Petőfi tér 14.
HasználtruHa,

exTra

A kedvezmény
3 000 Ft fölötti  

vásárlás esetén érvényesíthető, más akcióval  

és kedvezménnyel nem összevonható! 

A beváltás utolsó lehetősége: 2022. december 10.

500 Ft

Ünnepre készül  
GÖDÖLLŐ

A karácsonyi hangulathoz szám
talan program járul hozzá a 
következő hetekben, a lelki fel

készüléshez pedig nem csak a vasár
naponkénti közös gyertyagyújtás nyújt 
alkalmat, hanem a betlehemi láng vá
rosunkba érkezése is. Az adventi prog
ramok december 10-től 22-ig várják az 
érdeklődőket a Művészetek Házának 
főbejáratánál.  

(Folytatás a 7. oldalon) 
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  A testület ülésén szóba került a 
máriabenyői kisposta bezárása is. 
Klement Péter szólt a nyitvatartásért 
indított aláírásgyűjtés eredményéről: 
a testületi ülésig több mint ezerkét-
százan írták alá a petíciót. Sajná-
lattal mondta, hiába fordult Vécsey 
László országgyűlési képviselőhöz 
(Fidesz-KDNP) nem kapott segítsé-
get. Úgy tűnik, bár a kormány csak 
ideiglenes zárásról tájékoztatott, a 
kisposta sorsa megpecsételődni lát-
szik, mivel az épület bérlemény, a 
Magyar Posta azonban a zárás ide-
jére még egy jelképes bérleti díjat 
sem hajlandó fizetni. 
 Gémesi György ehhez kapcso-
lódóan tájékoztatta a testületet a 
Fónagy János miniszterhelyettes-
sel ezügyben  történt tárgyalásról: 
a miniszterhelyettes azt mondta, a 
brutális energia áremelésekre hivat-
kozva bezárt posta akkor nyithat ki, 
ha a város a működési költségek 
(bérek, emelt rezsi, bérleti díj, pénz-
szállítás költségei stb) ötven száza-
lékát kifizeti. 
 A polgármester bejelentette, saját 
hatáskörben úgy döntött, a téli fűté-
si időszakra a rezsi többlet költsé-
gét – ami a számítások szerint 500 
ezer forint – a város átvállalja. Ezt 
az összeget elkülönítette, s erről a 
Magyar Posta vezérigazgatóját is tá-
jékoztatta a mielőbbi újranyitás ér-
dekében. 
 Gémesi György megdöbbentőnek 
nevezte, hogy Vécsey László, Gö-
döllő országgyűlési képviselője (Fi-
desz-KDNP) az ügyben semmit sem 
tett. 

Képviselő-testületi DÖNTÉSEK  
A képviselő-testület döntött a Gödöllői Városi Piac bérleti díjainak 
emeléséről, erre 2017 óta most először kerül sor. Az elmúlt években 
a díjakra a stagnálás és a csökkentés volt jellemző. 2023-ra azonban 
a rezsi, és a közös költségek (hulladékszállítás, takarítás, biztonsági 
rendszerek működtetése, stb.) emelkedése már nem teszi lehetővé, 
a jelenlegi díjak tartását. Az emelés 10-15 százalék között van, 
emellett továbbra is megmarad az eddig meglévő időszakos díjté tel- 
csökkentés a téli hónapokra vonatkozóan. A jövő évi árakról a 
döntést megelőzően a piac vezetése egyeztetett a bérlőkkel. 

A képviselő-testület módosította a 
helyi adókról szóló 17/2016.(X.21.) 
önkormányzati rendeletet. Mivel a 

kormány a pandémia idején a 2021-es és 
a 2022-es megvonta önkormányzatoknak 
az adóemelésre, valamint az adómentes
ségre és az adókedvezmény megszünteté
sére vonatkozó jogát, a rendelet több rész
ben lépett, illetve léphet hatályba. 
 A mentességeket és kedvezményeket sza
bályozó harmadik csomagról döntött most 
a testület, ami – mint azt Bárdy Péter alpol
gármester elmondta – tartalmában azonos 
az eredeti adócsomagban elfogadottakkal, 
mindössze két jogtechnikai, illetve szövege
zési pontosítás történt. A most elfogadott ré
szek 2023. január 1-jén lesznek hatályosak. 
 Bárdy Péter emlékeztetett rá, a képvise
lő-testület 31/2021. (XII. 21.) rendeletével 
konszenzussal erősítette meg a díjak mó
dosítására vonatkozó korábbi, a koronaví
rus-járvány idején saját hatáskörben meg
hozott polgármesteri döntést.
 Vízgazdálkodási munkacsoport segíti a jö
vőben a képviselő-testület munkáját, mely
nek feladata, hogy a klímaváltozás hatásaira 
reagálva kidolgozza az önkormányzat saját 
hatáskörben megvalósítható érdemi meg
oldásokat, és javaslatot tegyen azok minél 

előbbi bevezetésére, valamint 
– ha szükségesnek tartja – a jog
szabályi keretek módosítására. 
 A munkacsoport létrehozását 
dr. Gémesi György polgármes
ter azért kezdeményezte, mert 
a klímaváltozás városunk min
dennapi életére is egyre nagyobb 
hatással van. Az elmúlt évek
ben egyre enyhébbek és hó men-
tesebbek téli napok, az idei év 
aszályos időszaka pedig Gödöl
lőn is éreztette hatását. Kiszá

radt az Úrréti tó és a DMRV Zrt. javaslatá
ra ismét vízkorlátozást kellett elrendelni a 
nyári kánikula közepén, amire hosszú ide
je nem volt példa. 
 Dr. Gémesi György polgármester az ülé
sen a képviselő-testület tagjai közül Máthé 
Lászlót (Fidesz-KDNP) kérte fel a munka
csoportban való munkára, valamint el
fogadta Epres György jelentkezését, aki 
jelezte, mivel ezen a téren jelentős tapasz
talatokkal rendelkezik, szívesen segíti ezt 
a munkát. 
 2022. december 22-től 30-ig tart majd 
a téli igazgatási szünet a polgármesteri hi
vatalban. A képviselő-testület annak érde
kében döntött a korábban meghatározott 
időszak meghosszabbításról, hogy a polgár
mesteri hivatal működési rendje igazodjon 
a központi igazgatási szervekéhez. 
 A képviselő-testület valamennyi előter
jesztést egyhangúlag támogatott. 

A KÉPVISELŐ TESTÜLETI  
DÖNTÉSEKRŐL BŐVEBBEN  
a www.szolgalat.com-on  
és Facebook-oldalunkon, valamint  
a GodolloNetTV Facebook-oldalán
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  Városunk tisztasága közös ügyünk. 
Sokan, sokat dolgoznak azért, hogy 
az itt élők rendezett, tiszta körülmé-
nyek között éljenek, azok pedig, akik 
Gödöllőre látogatnak, egy gondozott 
városról vigyenek magukkal emléket.  
Vannak azonban, akik ezzel egyál-
talán nem törődnek, sokan pedig 
csendben, szó nélkül nézik, hogy el-
dobálják a szemetet…
 Tegyünk közösen a tisztább Gö-
döllőért! 

BÁRDY PÉTER ALPOLGÁRMESTER 
BESZÁMOLÓJA MEGTEKINTHETŐ   
a GodolloNetTV  és Gödöllő város  
Facebook-oldalán

KÖZMEGHALLGATÁS:  
Terítéken az energiahelyzet 
Az energiaárak drasztikus emel-
kedése, annak hatásai és az 
önkormányzat ezzel kapcsola-
tos intézkedései volt a témája a 
képviselő-testület által tartott 
közmeghallgatásnak. A Gö döllői 
Városi Könyvtár és Információs 
Központban megtartott ren-
dezvényen emellett a hulladék-
gazdálkodással kapcsolatos 
problémák és a közbiztonsági 
kérdések is szóba kerültek. 

A közmeghallgatás első részében Bárdy 
Péter alpolgármester tartott előadást, 
aminek során beszámolt az energia

árak alakulásáról, annak a város költség

vetésére való hatásáról, majd 
bemutatta azokat az energiaha
tékonysági beruházásokat, ami
ket az önkormányzat már jóval 
azelőtt a klímatudatosság jegyé
ben, az ener gia megtakarítás, a 
költségek csökkentése érdekében 
valósított meg, hogy a rezsidíjak 
az egekbe szöktek volna. Mind
ezek mellett ismertette az önkor
mányzat által az elmúlt hetekben meghozott 
intézkedéseket is.
 Mint elhangzott, az év végéig a földgáz
költségek 50-ről 300 millióra, a távhő díjak 
50-ről 450 millióra emelkedtek, s bár az 
önkormányzatnak a villa mos ener gia meg
vásárlásá ra 2023 végéig van érvényes szer
ződése, a rendszerhasználati díj drágulása 
miatt 100-ról 150 millióra emelkedtek a vil
lamos energiához tartozó költségek.
 Az elmúlt időszak energiahatékonysá
gi fejlesztései kapcsán Bárdy Péter kiemel
te azokat az intézményeket, ahol a szigete
lések, nyílászárócserék már megtörténtek, 
mint például a teljesen felújított Damjanich 
iskolában, a Petőfi és az Erkel iskolában, va
lamint a Hajós iskola kisépületében. Az óvo
dák közül a Mesék Háza óvoda 2-es és 3-as 
épületét, az így megépült Zöld óvodát emel
te ki, valamint megemlítette a Tormay Ká
roly Egészségügyi Központ I. épületét és a 
szintén jelentős beruházásnak számító fel
újításokat a Művészetek Házában. Mind
ezek mellett felhívta a figyelmet az olyan 

„láthatatlan” fejlesztésekre, mint az intéz
ményekben végrehajtott hőközpont-cserék. 
 Az érdeklődők megismerhették a közvilá
gítás-korszerűsítés részleteit is, aminek ered
ményeként eddig 2500 lámpába került LED-
es fényforrás. 
 A felsorolásból természetesen nem marad
tak ki a folyamatban lévő beruházások sem, 
mint például az egyetemi bölcsőde, a palota
kerti óvoda, vagy a felújítás alatt lévő város
háza épülete. 
 Az alpolgármester beszámolt azokról az 
intézkedésekről is, amiket a kigazdálkod
hatatlan rezsiköltségek miatt volt kénytelen 
meghozni az önkormányzat, mint például 
a Művészetek Háza, a GIM-ház, a Blahai 
Idősek Napközi Otthona és a Civil Ház át
meneti bezárása, valamint az intézményi 

hőfok-protokollok bevezetése, és az ener
gia-veszélyhelyzeti alapok létrehozása. 
 A beszámolót követően lehetőség volt kér
dések feltételére. Többen is érdeklődtek, kell-e 
arra számítani, hogy a város éjszaka lekap
csolja a közvilágítást. Dr. Gémesi György 
polgármester erre úgy válaszolt, ezt nem tá
mogatja, mivel negatív hatása lenne a közbiz
tonságra. 
 Többen is szóvá tették a köztisztasággal 
kapcsolatos problémákat, mint a szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteken felhalmozódó il
legális hulladék és a városban egyre gyak
rabban előforduló eldobott szemét. Gémesi 
György ezzel kapcsolatban elmondta, a nem
rég létrehozott hulladékgazdálkodási munka
csoport megkezdte a munkát, és bízik abban, 
hogy sikerül megoldást találni a helyzetre, 
ehhez azonban elengedhetetlen a lakosság 
partnersége és odafigyelése. 
 A rendezvényre az érdeklődők mellett né
hány olyan személy is érkezett akiknek ki
zárólag a botrány okozása volt a céljuk. Ter
veik azonban nem sikerültek, a megjelentek 
nagytöbbsége ugyanis a fontos kérdésekkel 
kívánt foglalkozni.
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Zárható hulladékgyűjtőkkel 
mintaprojekt indul és nagyobb 
hangsúlyt kapnak a kamerás 
rendszerek. Többek között  
ezekről tárgyalt a Hulladék-
gazdálkodási Munkacsoport. 

A szakemberek által ké
szített összeállítás va
lamennyi, az önkor

mányzathoz tartozó épületet 
megvizsgálta, és pontról pont
ra szedve javaslatot dolgozott ki 
a legegyszerűbb megoldásoktól a jelen

tősebb beruházást igénylőkig. Javaslatot 
tesz a rövid és a hosszútávú fejlesztésekre.
 Mint az Energiagazdálkodási munka
csoport ülésén elhangzott, Gödöllő épü
leteinek állapota országos szinten átla

gosnak tekinthetőek. Meghatározó, 
hogy milyen időszakban épül

tek, de szerencsére a város az 
elmúlt években folyamato
san hajtott végre energia
hatékonysági beruházáso
kat, ami javít a helyzeten. 
 A szakmai anyagot figye

lembe véve a következő idő
szakban a felújítási sorrendnél 

első helyre kerülnek a bölcsődék 
és az óvodák, a 2. helyre a szociális in

FOLYAMATOS  
az energiakontroll

HULLADÉKGYŰJTÉS:   
Indul a lakótelepi  
kísérleti program

E lindul az a mintaprojekt, aminek cél
ja, hogy a lakótelepeken lévő hulla
dékgyűjtő edényeket csak az ott lakók 

tudják használni, megszűnjön 
a kukázás és rendezettebb le
gyen az edények környezete. 
Erről döntött a Hulladékgaz
dálkodási Munkacsoport. 
 A mintaprojektbe a Szőlő utca 
12-38 közötti szakaszán lévő tár

tézmények, ezt követően a kulturális szfé
rának helyet adó épületek majd végül az 
önkormányzat cégeinek ingatlanai. 
 A munkacsoport az elmúlt hetekben folya
matosan foglalkozott az energiahatékonysági 
intézkedések betartásának kontrolljával. En
nek érdekében személyes konzultációkra került 
sor az önkormányzati intézmények illetékese
ivel, a hatékonyabb közös munka érdekében, 
valamint több helyszínen is személyes bejárá
son győződtek meg arról, jól működik-e, be
tartható-e a kidolgozott szabályrendszer. 
 Emellett áttekintették azokat a hosszú
távra vonatkozó stratégiai kérdéseket is, 
amelyek – a kormányzati döntések függ
vényében – segíthetik a város energia ki
adásainak csökkentését.

sasházakat vonják be, a lakókkal korábban 
történt egyeztetések alapján. 
 Dr. Pappné Pintér Csilla önkormányza
ti képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 
és Bajkó Norbert alpolgármester a mun
kacsoport ülésén elmondták, a szükséges 
zárható gyűjtőedények hamarosan megér
keznek, az érintett lakók már megismerhet
ték a kísérleti rendszer működését. A min
dennapos használatot tájékoztatók fogják 
segíteni. 
 Dr. Gémesi György polgármester ezzel 
kapcsolatban úgy fogalmazott: Ha a min

taprojekt jól fog működni, akkor lehetőség 
lesz a bővítésére. 
 A munkacsoport folyamatosan foglalko
zik a szelektív hulladékgyűjtő szigetek kö
rül kialakult helyzettel is. Megkezdték az 
egyeztetést az illegálisan lerakott hulladék 
lerakásának megakadályozásáról, amiben 
jelentős szerep jut a kamerás megfigyelő
rendszernek, de számítanak majd a lakos
ság partnerségére is. Ezen a téren is kísér
leti jellegű programot terveznek. 
 Kiemelten kezelik a lomtalanítás kérdé
sét is. A DTKH adatai szerint a lakosságnak 
alig több, mint a fele vette igénybe a múlt 
évben a házhozmenő lomtalanítást, és az
zal a lehetőséggel is kevesen élnek, hogy  
az Ökörtelek-völgyi hulladékkezelő köz
pontba vigyék ki a feleslegessé vált holmi
kat, holott erre is van lehetőség. 

Elkészült az a szakmai anyag,  
aminek segítségével a tervezett-  
nél is célirányosabban lehet  
majd dönteni az önkormány zati 
tulajdonban lévő épüle tek 
energiahatékonysági 
fejlesztéseiről.
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FELÚJÍTÁSOK ELVONÁSOK IDEJÉN 

A Dózsa György út egy szakasza

Úttalan utakon:  

A tél beköszöntével mindig több szó esik a közlekedésről útjai nk 
állapotáról. Sokaknak úgy tűnik, nem fordít erre elég figyelmet a város. 
Ám, ha megnézzük a tényeket, kiderül, szép csendben, de zajlanak 
a kátyúmentesí tések, sőt még a felújítások is, annak ellenére, hogy 
az állam egyre több forrást von el a várostól. Sok esetben pedig nem 
is a városi kezelésben lévő utakon vannak a legnagyobb gondok.

A nnak ellenére, hogy az 
elmúlt két és fél évet leg
inkább a Covid miatti 

leállások és kormányzati elvo
nások jellemezték, 2020-ban a 
Hegy utcában zajlott jelentős 
fejlesztés, az útépítésre nettó 
97 millió forintot fordított a vá
ros. Ebben az évben újult meg 
a Szent-Györgyi Albert utca is 
33.9 millió forintos nyertes pá
lyázatnak köszönhetően. 
 A múlt évben a Fűzfa ut
cában lakossági összefogás

sal volt útépítés, 
idén pedig a köz
utak közül a Gerle 
utca Lázár Vilmos 
utca és Perczel Mór 
utca közötti szaka
szának felújítására 
bruttó 11, 5 millió 
forintot fordított a 
város.
 Mindezek mel
lett folyamatosan 
bővült a városi ke

rékpárút hálózat is, 2020-ban 
adták át az Alsóparki kerék
párutat, ami nettó 49.5 mil
lió forintos pályázati fejlesz
tés, a múlt évben készült el az 
Isaszegi úton haladó kerék
párút, a 139 milliós fejlesztés 
szintén eredményes pályázat
nak köszönhetően valósulha
tott meg, épp úgy, mint a jelen
leg zajló, a belvárost az Ipari 
Parkkal összekötő kerékpárút 
építése, ez nettó 365,6 millió 
forintba kerül.

 A fenti fejlesztések annak el
lenére valósultak meg, hogy a 
kormányzati elvonások miatt – 
a Covidra való hivatkozásként 
elvették a gépjárműadót, felé
re csökkentették az iparűzési 
adót a kis – és középvállalkozá
sok számára, a pandémia alatt a 
parkolási bevételeket is felfüg
gesztették – egymilliárd forint
tal kevesebb van Gödöllő költ

ségvetésében. Tovább nehezíti 
a város helyzetét, hogy 2022-
ben Gödöllőnek 640 millió Ft-
ot kellett az államnak szolida
ritási adócímén befizetnie, s ez 
az összeg jövőre 900 millió fo
rint fölé emelkedik. A felújítási 
és fejlesztési lehetőségek lénye
gében a pályázati lehetőségek
től függenek.
 Mindezek mellet a VÜSZI 30 
millió forint + áfa keretösszeggel 
rendelkezik a burkolt utak felújí
tására. Csupán idén több mint 
száz helyszínen végeztek meleg- 
és hidegaszfaltos burkolatjaví
tást az önkormányzati kezelés
ben lévő utakon. Ezekből hely 
hiányában csak néhányat eme
lünk ki: Melegaszfaltos javítást 
végeztek a Lázár Vilmos utcában 
a Kápolna köznél, a Vasvári Pál 
u.–Mátyás király u. csomópont
ban, a Damjanich János utcában 
a Kerengő utcával szemben.
 Ezek mellett kátyúztak töb
bek között a Rét, a Kandó Kál
mán, az Erkel Ferenc, a Körösfői-
Kriesch Aladár utcában és az 
Ady sétányon, valamint a Feny
vesi nagyúton, a Munkácsy Mi
hály, a József Attila, az Iskola, a 
Tisza és a Duna utcában – talá
lomra kiemelve néhányat a több 
mint százas listából.
 Mindezek mellett sokan nem 
is gondolnak arra, hogy nem 
minden út van az önkormány
zat kezelésében. Márpedig nem 
egy esetben előfordul, hogy a 
sok kritikával illetett út az ál
lam kezelésében van. Ilyenek a 
Szabadság út, a Dózsa György út, 
a Köztársaság út, az Isaszegi út, 
az Állomás utca, valamint Rét 
utca–Blaháné út–Hársfa utca–
Hegy utca útszakasz, a palota
kerti HÉV-megállóhoz bekötő 
út nem számít városi útnak. De 
nem városi út az idén felújított 
Gerle utca sem, ám a lakossági 
panaszok és az út állapota mi
att az önkormányzat egyezte
tett a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt-vel és közös finanszírozás
ban (a Magyar Közút Zrt. adta 
a martaszfaltot – a szerk.) meg
valósította a beruházást a lakos
ság érdekében.
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   Nagyszabású munka folyik az Egyesí
tett Szociális Intézmény Ady sétányon lévő 
idősek otthonának épületein. Egy gödöllői 
vállalkozás 15 millió forint értékű nyílászá
ró cserével segíti az épület energetikai kor
szerűsítését. A tervek szerint a munkák a 
héten fejeződnek be. 

ÁLLAMFŐI VÉTÓT KÉR a MÖSZ  
a szociális törvény módosítására
Lényegében kivonul az állam a szociális ellátásból a parlament 
múlt heti döntése értelmében. A szociális törvény módosítását 
is tartalmazó salátatörvényt rögzíti, hogy az egyén elsősorban 
maga felelős a saját szociális biztonságáért, az egyénen túl pedig 
a családnak, a hozzátartozóknak, a települési 
önkormányza toknak, az egyhá zakhoz köthető 
karitatív szervezeteknek van felelősségük, 
és csak a végső esetben felelős az állam. 

Nyílászárócsere  
az ESZI-ben

A módosítás ellen már korábban is 
számtalan szervezet tiltakozott 
 – eredménytelenül. A tiltakozások 

a parlamenti döntés után is folytatódnak. 
A Magyar  Önkormányzatok Szövetsége 

nyílt levélben kéri 
az államfőt, ne írja 
alá, küldje vissza a 
törvénymódosítást 
a parlamentnek. 

„Tisztelt Köztársasági Elnök Asszony! 
Önnek a napokban kell döntenie arról, hogy 
aláírja-e azt az Országgyűlés által elfoga-
dott törvényt, amely új elvi alapokra helyez-
né a magyarországi szociálpolitikai rend-
szert. Ennek lényege az, hogy az állam a 
korábbiaknál is kevesebb felelősséget kíván 
vállalni a polgárai jólétéért és létbiztonsá-
gáért, a szegénység csökkentése és a rászo-
ruló polgárok támogatása iránt. 
 A törvénymódosítás hatályba lépése ne-
hezen belátható következményekkel járna 

a rászoruló polgá-
rok életére. Az állam 
társadalompolitikai 
felelősségét alapjai-
ban újragondoló tör-
vénymódosításról 
felelőtlenség volna 
széleskörű szakmai 
és társadalmi párbe-
széd, valamint rész-
letes hatásvizsgálatok elkészítése és nyilvá-
nosságra hozatala nélkül dönteni. Ezekre 
azonban eddig nem került sor. 
 A törvénymódosítás hatályba lépése a lét-
biztonság további csökkenésével, valamint 
a szegénység és a területi egyenlőtlenségek 
további súlyosbodásával fenyeget. Ez lehet 
a következménye annak, ha az állam anél-
kül hárít további szociálpolitikai feladato-
kat az önkormányzatokra, hogy biztosíta-
ná számukra az ezek ellátásához szükséges 
erőforrásokat. Az önkormányzatok a jelen-
legi megélhetési válságban gyakran erejü-

A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA
  Szerény ünnepség keretében emlé-

keztek meg a szociális munka napjáról 
a Forrás Szociális Segítő és Gyermek-
jóléti Központban és az Egyesített Szo-
ciális Intézményben, ahol városunkban 
a szociális szférához tartozó feladato-
kat látják el.
 A dolgozókat 
mindkét helyszí-
nen dr. Gémesi 
György polgár-
mester, valamint 
Bárdy Péter és 

Bajkó Norbert alpolgármesterek köszön-
tötték. 
 Az ESZI Ady Endre sétányon lévő idő-
sek otthonában megtartott ünnepségen 
Czeglédi Ingrid intézményvezető ünnepi 
műsor keretében köszönte meg munka-
társainak azt az áldozatos munkát, amit 

nap mint nap vé-
geznek a rászo-
ruló idősekért és 
a gondozásukba 
tartozó fogyaték-
kal élőkért.  (KJ) 

kön felül segítenek polgáraikon, az állam 
feladatait is átvállalva biztosítanak támo-
gatásokat, miközben a kormány hatáskörö-
ket és forrásokat von el tőlük. Ez is szüksé-
gessé teszi, hogy a törvény hatályba lépése 

előtt történjen érdemi egyezte-
tés az önkormányzatok szövet-
ségeivel.
 A szociális törvény módosítá-
sa cserbenhagyás: Éppen akkor 
csökkentené a polgárok jóléte és 
létbiztonsága iránti állami fele-
lősséget, amikor a megélhetés 
költségeinek növekedése miatt 
még többeket veszélyeztet az el-
szegényedés, a korábban is sze-
génységben élő polgárokat pedig 
a teljes ellehetetlenülés fenyegeti. 
 Válságos időket élünk: A fel-
adat ilyenkor azoknak a társa-
dalmi rendszereknek a megerő-

sítése, amelyeken keresztül biztonságot és 
védelmet nyújthatunk egymásnak. Az Or-
szággyűlés által elfogadott törvény éppen 
ezzel ellentétes irányba mutat. 

Tisztelt Köztársasági Elnök Asszony! 
Beiktatási beszédében külön is felelősséget 
vállalt a rászoruló honfitársainkért. Azokért 
a polgárokért, akik „a többség számára lát-
hatatlan helyeken, rossz körülmények között 
élnek”. Arra kérjük hát Önt, hogy képvisel-
je őket: a törvényt ne írja alá, küldje vissza 
megfontolásra az Országgyűlésnek!” 
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Megérkezett a főtérre a város  
karácsonyfája. A fenyőt, ami egy 

magánszemély adománya,  
a Karácsonyház öltözteti 

 ünnepi köntösbe

  Az ENSZ 1986-ot a Béke Évének 
nyilvánította egy  osztrák cserkész-
csapat ötlete alapján, ekkor lett a 
béke szimbóluma a betlehemi Szü-
letés Templomában égő láng.
  Azóta évről évre Bécsből egy gyer-
mek indul Jézus születésének helyszí-
nére, hogy az örökmécsesből lángot 
vegyen. A lángot Bécsbe érkezése 
után nagyszabású rendezvény ke-
retén belül adják át a világ különbö-
ző országainak, nemzeteinek képvi-
selőinek.

   Idén is mindenkit várnak 
szeretettel, hogy Gödöllő 
adventi koszorúján közö-
sen gyújtsák meg az ünnep 
közeledtét hirdető gyertyá-
kat a Művészetek Házánál. 
Az első gyertya gyújtásá-
nál Albert Gábor evangéli-
kus lelkész mondott áldást. 
 A koszorú második gyer-
tyájának meggyújtására 
DECEMBER 4-ÉN 16.00 
órakor kerül sor; Gulybán 
Gergely görögkatolikus 

parókus mond 
imát, közremű-
ködik Angyal 
Virág Sára. 
 A harmadik 
gyertyát DEC-
EMBER 11 -ÉN 
15.30-kor gyújt-
ják meg a Betlehe-
mi Békeláng átadó ün-
nepségének keretében. 
Imát mond Virth József, a 
Máriabesnyői Nagyboldog-
asszony Bazilika plébáno-
sa, az ünnepi műsorban 
fellép Kája Sándor, a ba-
zilika kántora és a Török 
Ignác Gimnázium kórusa.
 DECEMBER 18-ÁN 16.00 
órakor kerül sor a negyedik 
gyertya meggyújtására, ál-
dást mond Balogh Tamás, 
református lelkész, közre-
működik a Forrás kórus. 

ADVENTI gyertyagyújtás

Ünnepre készül  
GÖDÖLLŐ

ÉRKEZIK  
a Betlehemi 
Békeláng

(Folytatás az címlapról.) 

K arácsony közeledtével 
egyre több program ad 
lehetőséget városunk 

lakóinak az ünnepre hango
lódásra. A Művészetek Háza 
szervezésében megvalósu
ló koncerteken elsősorban a 
gödöllői művészeti csoportok 
előadásai várják az érdeklő
dőket december 10-től 22-ig 
minden nap. 
 A gyermekeknek és a felnőt
teknek egyaránt szóló prog
ramokon fellép többek között 
a Club Színház, a Gödöllői 
Szimfonikus Zenekar kama

raegyüttese, a Gö
döllői Fiatal Mű
vészek Egyesülete, 
a Cim baliband, a 
Peliklán Egyesület 
zenekarai, a Hur
rá gyermekzene
kar, a  Cimbaliband, 
Potvorszki Anita és 
Nuszbaum Ferenc 
és a Damjanich Já
nos Általános Is
kola kórusa és a 

Tancevaty Partyzans zenekar. 
 Mindezek mellett koncertet ad 
Szabó Ádám harmonikaművész, 
Krisz Rudi, a Swing á la django 
és a Together Gospel Singers.  
 Természetesen a rendezvény
sorozatról nem hiányozhatnak 
az ünnepi ízek és a kézműve
sek portékái sem, az árusok a 
MUZA és a Karácsonyház kö
zötti területen kapnak helyet. 

   A gödöllői karácsonyi készülődés egyik 
kiemelkedő eseménye lesz idén is a Betlehe
mi Békeláng érkezése. A betlehemi Születés 
Templomában lévő örökmécsesről meggyúj
tott lángot 2008 óta minden decemberben 
elhozzák városunkba, s innen viszik tovább 
a magyar településekre, hogy békét vigyen 
az otthonokba és a szívekbe. 

 Az átadó ünnepségre december 11-én, ad
vent harmadik vasárnapján, 15.30-kor kerül 
sor a Művészetek Házánál. Az ünnepi mű
sorban közreműködik a Török Ignác Gim
názium kórusa Tápai Dóra vezetésével és 
Kája Sándor, a Máriabesnyői Nagyboldog
asszony Bazilika kántora.  A rendezvényen 
mindenkinek lehetősége lesz meggyújtani 

saját gyertyáját, mécsesét. Ezt követően a 
lángot a Királyi Váróban őrzik majd, ahová 
december 24-ig látogathatnak el azok, akik 
szeretnének róla gyertyát gyújtani.

Together Gospel Singers

A RÉSZLETES  
ÉS PONTOS PROGRAM  
HAMAROSAN ELÉRHETŐ LESZ  
a Művészetek Háza honlapján, 
valamint Gödöllő város honlapján 
és Facebook-oldalán.



   Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, és part-
nereinket, hogy a Gödöllői Szolgálat idén 
december 14-én jelenik meg utoljára nyom-
tatott formában.  A 2023. évi első számot ja-
nuár 23-án vehetik kézbe az olvasók. 
 Ez idő alatt online felületünk a www.
szolgalat.com oldal, valamint Facebook-
oldalunk folyamatosan frissül. A hirdetésfel-

vétel 2021. december 15 -től 2022. ja-
nuár 7-ig kizárólag a godollomedia@

gmail.com e-mail címen, vala-
mint a +36-20-525-5366-os te-
lefonszámon érhető el. 

 Valamennyi kedves olvasónk-
nak és partnerünknek áldott, bé-
kés karácsonyt és eredmények-
ben gazdag, boldog új esztendőt 

kívánunk!

Tájékoztatás a  
Gödöllői Szolgálat 
megjelenéséről

8  Ӏ  KÖZÉLET  GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. november 30.

MINDENKIT VÁR  
A MŰJÉGPÁLYA! 

  Elkészült és ismét megnyitott a gödöllői mű-
jégpálya a Grassalkovich-kastéllyal szembe-
ni területen.
 A gödöllői oktatási intézményeknek reggel 
8-tól délután háromig szervezett formában, elő-
zetes bejelentkezés után – ahogyan tavaly is – 
Gödöllő város önkormányzata ingyenesen biz-
tosítja a korcsolyázás lehetőségét.
 A pálya minden nap este kilencig tart nyit-
va, ahová a belépő 1400 forint. A 14 éven aluli 
gyerekeknek és a gödöllőieknek 50 százalékos 
kedvezmény jár.
 Az érdeklődőket korcsolyakölcsönzési és -éle-
zési lehetőség is várja, s a tavalyihoz hasonló-
an, van büfé is. 
 A jégpálya fenntartása öt éven át pályázati 
előírás. 

ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK 
GÖDÖLLŐN
2022 novemberében indult a 
TOPPlusz-2.1.1.-21-PT1-2022-00006 
azonosítószámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
nevű felhívás keretében elnyert támogatásnak köszönhetően az önk-
ormányzati épületek korszerűsítésére. Gödöllő Város Önkormányzata 
a Területfejlesztési Operatív Program Plusz keretében Az Európai Unió 
támogatásával 195 698 078 Ft támogatást nyert el a Művészetek 
Háza és a Palotakerti Tagóvoda energetikai korszerűsítésére. 

GÖDÖLLŐI
SZOLGÁLAT www.szolgalat.com

Lokálpatrióta lap
Alapítva: 1992

G ödöllő Város Önkor
mányzat által fenntar
tott és tulajdonában álló 

2 db intézmény energetikai fej
lesztése a projekt elsődleges cél
ja. A Palotakerti tagóvoda épü
letei vonatkozásában a külső 
nyílászárók cseréje, homlok
zati hőszigetelés és a villamos 
rendszer korszerűsítése törté
nik meg, valamint megújuló 
energiafelhasználás bevezeté
se tervezett. A Művészetek Háza épüle
tére napenergia hasznosítását biztosító 
rendszer kerül telepítésre. 
 Összegezve az épület energetikai tanú
sítványokban szereplő számítások alapján 

~ 50% primerenergia megtakarítás érhe
tő el a két épület korszerűsítésével, ennek 
mértéke a felújítás hiányából adódó avulást 
is figyelembe véve valójában akár a 60 % 
fölötti értéket is elérheti. Az így megtaka
rítható energia mennyisége épületenként 
75 000 kWh/év és 98 000 kWh/év, ösz
szegezve 173 000 kWh/év, aminek mint
egy 90% hőenergiát jelent. A művészetek 
Háza épület korábban részleges energeti
kai korszerűsítésen esett át, ennek keretén 
belül a lehűlő felületek egy része kapott szi

getelést. Az épület lapostetővel ellátott része 
tájolás, felület és az előzetes statikai vizsgá
latok alapján is alkalmas nagyobb napele
mes rendszer telepítésére. Az adottságokat 
figyelembe véve egy közel 50 000 kWh/év 
villamos energia megtermelésére alkalmas 
rendszer kerül telepítésre. Ez a megtermelt 
mennyiség mintegy 40%-a az épület jelenle
gi villamos energia felhasználásának. Ez je
lentős megtakarítást eredményezne, ami az 
épület üzemeltetési költségeire vetítve jelen
tős pénzügyi megtérüléssel is jár. Ez 100%-
ban villamos energia megtakarítást jelent. 
 A két megvalósítási helyszínen az ösz
szes megtakarítás ~223 000 kWh/év, ami
nek mintegy 70% hőenergia, 30% villamos 
energia megtakarítást jelent. A tervezett 

energetikai fejlesztéshez kap
csolódó energetikai célú szem
léletformáló tevékenységet is 
végre kívánunk hajtani. A tel
jes projekt 2023 nyár végére 
készül el. 
 A projekt a Széchenyi Terv 
Plusz program keretében való
sul meg. Az 196, 7 millió forint 
európai uniós támogatás segít
ségével. 
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JELENTŐSEN VÁLTOZIK a  
buszközlekedés december 11-től 
A MÁV-Volán csoport új, 
2022/23-as vasúti és 
autóbusz-menetrendje 
december 11-én, 
vasárnap lép hatályba. 
A menetrendet a 
Technológiai és Ipari 
Minisztérium (TIM) 
iránymutatásai alap-
ján készítették el.

EGYELŐRE ELMARAD  
a gödöllői HÉV felújítása  

A z Aszód, Bag és Gödöl
lő felől Budapestig, illet
ve Budapesttől az M3-as 

autópályán át közlekedő jára
tok új menetrend szerint, a vas
úttól eltérő területet elérve a 
Stadion autóbusz-pályaudvar 
helyett ÚjpestVároskapu vég
állomással közlekednek, csat
lakozást biztosítva az M3-as 
metróhoz. Ezzel egyidejűleg a 
Budapest-Stadionhoz az M3-
as autópályán át közlekedő já
ratok megszűnnek.
 A vasúti átszállások elősegí
tése érdekében a Galga menti 
települések esetében a vasút
tal és autóbusszal utazók szá
mára kedvező áron (a koráb
bi közvetlen Budapest irányú 

buszos eljutás költségeit nem 
meghaladó, a jelenlegi vasúti 
bérletárakhoz képest jelentő
sen olcsóbban), közös bérlettel 
nyílik lehetőség a vonatok és az 
autóbuszok együttes igénybevé
telére a Budapest és Gödöllő—
Szada, valamint a Budapest és 

Gödöllő—Valkó—Vácszentlász
ló—Zsámbok viszonylatokban. A 
közös bérlet az adott település
ről jelenleg elérhető legolcsóbb 
bérlet áráért váltható meg, ami 
elérhető lesz valamennyi vasúti 
jegypénztárban, jegykiadó auto
matában és a MÁV-applikáció

A GÖDÖLLŐT ÉRINTŐ  
RÉSZLETEK a Facebook-oldalon  
és web-oldalunkon olvashatók.

ban, ezenfelül a Volánbusz Zrt. 
területileg érintett pénztárai
ban is.
 

   A H8-as HÉV-vonal Gödöllő 
városhatár-Gödöllő végállomás 
közötti szakasza fejlesztésének 
tervezésére kiírt közbeszerzést 
visszavonta a NIF. A nyílt ten
derfelhívás visszavonását az 
ajánlatkérő Nemzeti Infrastruk
túra Fejlesztő Zrt. közölte – in
doklás nélkül – az uniós közbe
szerzési közlönyben.

 A feladat eredetileg a követ
kező volt: döntéselőkészítő ta
nulmány, engedélyezési terv és 
tenderdokumentáció készítése 
a H8-as vonal Gödöllő város
határ és Gödöllő végállomás 
közötti szakasz fejlesztésére. 
Konkrétabban: a vasúti pálya 
teljes rekonstrukciójának, két 
állomás (Palotakert és a végál

lomás) és két megállóhely (Er
zsébet-park és Szabadság tér) 
kialakításának, elektronikus 
biztosítóberendezéseiknek a 
tervezése.
 Tavaly márciusban adtak hírt 
arról, hogy a kormány 4,6 mil
liárd forintot biztosít a 2-es 
metró és a gödöllői HÉV Örs 
vezér téri összekötésének, va
lamint a HÉV-vonal korszerű
sítésének kiviteli terveire, amit 
akkor Gulyás Gergely, Minisz
terelnökséget vezető miniszter 
jelentett be.

Forrás: napi.hu
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Az élelmiszermentést segítő csapat

Még nagyobb szükség 
van a MENTETT  
ÉLELMISZERRE! 
ÉTELMENTÉS = ÉLETMENTÉS – így szólt a Megújult Nemzedékért 
Alapítvány (MNA) találó kampánycíme a követes adománygyűjtés 
során idén ősszel, akik a Szeretet Lángja Gyülekezethez kap csoló-
dóan a Magyar Élelmiszerbank élelmiszermentő programjának 
keretében, mint gödöllői partnerszervezet folytatják városunkban 
több mint öt éve rendületlenül az élelmiszermentést és osztják 
szét rászorulók között. Ezzel valóban életeket mentenek, 
hiszen napjainkban az energia- és az élelmiszerárak roha-
mos emelkedésével még nagyobb szükség van segítségre. 

Naponta kb. 30-40 kg zöldséget, gyü
mölcsöt és 50-60 kg pékárut sikerül 
szétosztani az egyre nagyobb szám

ban érkező rászoruló családok között, akik 
most különösen hálásak érte, hiszen so
kaknak ez biztosítja a napi betevő falatot.
 Mindezt kezdettől fogva önkéntesek mű
ködtetik, akik nélkül elképzelhetetlen 
lenne az élelmiszermentés város
unkban. A sokösszetevős, nagy 
szervezéssel és logisztikával 
járó folyamatot továbbra is 
Bocsor Krisztina koordinál
ja komoly szakértelemmel 
és odafordulással, aki egy
úttal a kapcsolatot is tartja 
a segítséget kérő családokkal. 
Hozzá lehet fordulni bizalommal 
a +36-70/325-8729es számon vagy az 
elelmiszergyujtes.info@gmail.com 
email címen, ha tudnak környezetükben 
olyan embertársukról, aki nehéz helyzetbe 
jutott. 
 A sok önkéntes segítségen túl a projekt 
fenntartásának komoly költségei is vannak, 
amik az utóbbi hónapokban rendkívüli mér
tékben megemelkedtek. A szállításhoz szük
séges jármű fenntartása, üzemeltetése, a kö
telezően előírt eszközök megvásárlása stb. 
több mint 1,7 millió Ft-ba kerül, csak a köte
lező beszámolók postaköltsége a négyszere
sére emelkedett, nem beszélve az üzemanyag- 
árak emelkedéséről! A kiadások fedezéséhez 
közel 300.000 Ft-ot sikerült összegyűjtenie 
az MNA „követeinek”, de a fennmaradó kö
zel 1 millió Ft-os kiadásokhoz további támo

gatásokra is szükség van. „Ha 
valaki ezt a programot (szol
gálatot) támogatja, minimum 

ÖTVENSZERES HASZON-
NAL jár, ugyanis minden befek

tetett, ajándékozott 1.000 Ft 50.000 Ft 
 értékű élelmiszer-adomány átadását teszi le
hetővé!” – olvashattuk szintén az adomány
gyűjtő kampányukban. A legkisebb adomány 
is nagy segítséget jelent, amit köszönettel fo
gad a Megújult Nemzedékért Alapítvány (jogi 
vagy magánszemélyektől) a 11600006-
00000000-32708972 számlaszámuk
ra (a közleménybe kérjük feltűntetni, hogy 
„Élelmiszermentés”). 
 Szívből reméljük, sokan támogatják az 
élelmiszermentés folytatását városunkban, 
hogy minél több rászorulónak segíthesse
nek vele! Kecskés Judit, civil referens

CIVIL KARÁCSONY  
A GÖDÖLLŐI  
ADVENT KERETÉBEN
HOZZON MAGÁVAL EGY SZÉP 
TÖRTÉNETET VAGY VERSET 
ÉS EGY BÖGRÉT A FINOM TEÁHOZ! 

Hagyományai-
hoz híven idén 
is megrende -
zi a Gödöllői Ci-
vil Kerekasztal 
Egyesület a Civil 
Karácsonyt dec-
ember 16-án, 
pénteken 15:00 
órától, ezúttal a 
MUZA főbejára-
tánál a Gödöllői 

Advent keretében. Az elmúlt évek hagyomá-
nyaihoz híven most is szeretettel várjuk a ci-
vil szervezetek képviselőit, városunk polgára-
it, hogy együtt ünnepelhessünk!
 A rendezvényt a gödöllői Chopin Zeneisko-
la citera növendékei és a budapesti Fischer 
Annie Zeneiskola előkészítő csoportja nyitja 
meg rövid zenei bemutatóval és Palóc Betle-
hemes játékkal Janurik Tímea felkészítő taná-
ruk vezetésével, majd a közös éneklést köve-
tően ez alkalommal is örömmel fogadjuk, ha 
megosztják az egybegyűltekkel legszebb szív-
hez szóló karácsonyi történetüket, emlékeiket, 
vagy akár legkedvesebb versüket!
 A hagyományos meleg teával és zsíros ke-
nyérrel való vendéglátáson túl a SvédKakas 
étterem is kedveskedik majd finomsággal, amit 
elfogyasztva kötetlen hangulatban szeretnénk 
együtt ünnepelni mindazokkal, akik egész év-
ben önkéntesen fáradoztak a város szebbé té-
telén.
 16:00 órától pedig a Megújult Nemzedé-
kért Alapítvány vár mindenkit bábműsorá-
val és élő gospel muzsikával! 
 A környezettudatosság jegyében kérjük, 
hogy minden kedves vendégünk hozzon 
magával egy bögrét, tányért és evőeszközt, 
ezzel is szeretnénk kímélni környezetünket az 
eldobható hulladékoktól!
 Szeretettel várunk mindenkit!

A Gödöllői Civil Kerekasztal  
Egyesület elnöksége

További információ: gdck.info@gmail.com, 
www.godolloi-civilek.hu
 

BŐVEBBEN  
a www.szolgalat.com-on  
és Facebook-oldalunkon.
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Végső búcsút 
vettek vitéz dr. 
Bucsy Lászlótól 
Sok százan vettek részt vitéz dr. Bucsy László bú-
csúztatásán a Nemzeti Együvétartozás Parkjában 
található Pozsonyi csata emlékművénél, melyet 
az elhunyt törzskapitány vezetésével emeltek. 

Erzsébet-napi  
MEGEMLÉKEZÉS

Mikor 1914 nyarán kitör a háború, sokmillió ember 
élete fenekestül felfordul, s a harcok sokakat állíta-
nak csatasorba. Beköszönt a tél és vele együtt a ka-
rácsony is: a fronton szolgáló katonákat családtag-
jaik és a hadsereg ajándékokkal halmozzák el, de a 
francia, skót és német lövészárkokban tartózkodó-
kat a legnagyobb meglepetés nem a csomagokat 
kibontva éri. Aznap este csodálatos dolog történik, 
amely örökre megváltoztatja négy ember, egy 
anglikán pap, egy francia hadnagy, egy különleges 
német tenor és szerelme, egy szoprán énekes életét. 
Karácsony éjjelén megvalósul az elképzelhetetlen: 
a katonák kimásznak a lövészárkokból, s fegyverei-
ket hátrahagyva kezet ráznak az ellenséggel.

Gödöllői Lokálpatrióta Klub  
és a Gödöllő Városközponti  

Lakótelepért Egyesület (LISZI) közös 
szervezésében működő FILMKLUB 

Fegyverszünet 
 karácsonyra

francia-német-angol-román háborús filmdráma, 116 perc, 2005

A Városi  
MozibAn

2022. december 10. 10 óra

 A belépés díjtAlAn

A tiszteletadáson dr. Kar-
dos Gábor mondott  bú
csúbeszédet, amelyben 

arra a reneszánsz emberre em
lékezett, aki a művészettől a 
tudományon át a sportig ma
radandót alkotott. Kevesen tud
ják, hogy cselgáncsban orszá
gos harmadik helyezett volt. 
 Beszédében méltatta szakmai 
pályafutását és kiemelte Bucsy 
László közösségteremtő erejét. 
 A búcsúztatón Albert Gábor 
evangélikus lelkész a mondott 
imát, s visszaemlékezésében kiemelte azt a fáradhatatlan 

munkálkodást, ami
vel Gödöllő közössé
géért dolgozott.  
 A család kérésé
re tisztelői egy szál 
virággal emlékeztek 
rá. Végső nyughelyé
re, akaratának meg
felelően, szűk csalá
di körben helyezik el.

   A gödöllői hagyományoknak 
megfelelően Erzsébet királyné 
szobránál tartották meg novem
ber 19-én, szombaton délután 
Erzsébet napi megemlékezésü

ket városunk lakói, akik a 124 
évvel ezelőtt elhunyt magyar 
királyné emléke előtt tiszteleg
ve helyezték el koszorúikat, vi
rágaikat a szobor talapzatánál.
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ADVENT  
az Arbo-parkban 
Különleges program várta az érdeklődőket advent első 
vasárnapján az Arbo-parkban. A  családi rendezvény egyszerre 
szólt a környezet szépítéséről és az adventi hangolódásról. 

GÖDÖLLŐ ÉNEKEK 
a laxenburgi adventen

   Laxenburgban járt a hét végén 
a Török Ignác Gimnázium kó
rusa.  Osztrák testvérvárosunk
ban szombaton nyitották meg 
az adventi programokat, a ren
dezvénysorozatot pedig a törö
kös diákok műsora nyitotta meg.
 A város főterén megtartott 
nagysikerű koncerten többek 
között magyar és erdélyi nép
dalokat, népi- és egyházi ka
rácsonyi énekeket szólaltattak 
meg Tápai Dóra vezényletével. 
 A nyitó rendezvényen David Berl, 
Laxenburg polgármestere megnyitójában 

A Tücsök és a hangya tisztáson  ügyes 
kezek készítettek adventi koszorút 
és díszeket, de a gyerekek mini ka

rácsonyfát is készíthettek fenyőágból, ter
mészetes díszekkel, a legkisebbek pedig 
állatos nyomdákkal karácsonyi képesla
pot csinálhattak.  
 Amíg a kicsik kézműveskedtek, a felnőt
teket a Köröndön várták, ahol az elöreged
tek és elszáradtak a gömb tuják mellé olyan 
növényeket ültettek, amik a közeljövőben 
átveszik majd a helyüket. Erdei, ehető gyü
mölcsöt termő cserjéket ültettek az önkén

Az év szalon- 
cukra 2022 
– Sulyános siker

  Nincs kará-
csony szaloncu-
kor nélkül. Az ün-
nepi finomságot 
a gyerekek és a 
felnőttek egyaránt 

várják és kedvelik. A ma már nagy 
választékban kapható különlegessé-
get minden évben górcső alá veszik 
a szakemberek is. A Sulyán cukrász-
da idén is kiemelkedően szerepelt a 
megmérettetésen. 
 Két kategóriá-
ban is díjazták a 
Sulyán cukrász-
da szaloncukrait 
„Az év szaloncuk-
ra 2022” verse-
nyen. A Sacher torta inspirálta finom-
ságuk a második helyen végzett a 
„kézműves szaloncukor” kategóriájá-
ban, s ők kapták a legjobb marcipá-
nos szaloncukor díját is mézes–na-
rancsos–marcipán készítményükkel.

tesek koszorú alakban: csipkebogyó, bodza, 
fekete berkenye, húsos som, kökény, gala
gonya, homoktövis került a talajba. 

 A rendezvényről nem hiányoztak a finom 
falatok és a kézművesek termékei sem. 

(KJ)

külön köszöntötte az énekkart és dr. Gémesi 
Györgyöt, Gödöllő polgármesterét.  
 Beszédében méltatta a Gödöllő és Laxen-
burg közötti több mint 25 éves testvérvá
rosi kapcsolatot. A program szervezéséért 
és lebonyolításáért külön köszönet illeti 
Feichtinger Zsuzsannát, aki már több mint 
25 éve motorja a két város közötti együtt
működésnek. 
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ÜNNEPI  
ízek, illatok

Ahogy minden ünnephez, az adventhez, a 
karácsonyhoz is hozzá tar toznak a jellegzetes, 
finom illatok. Legyen vásár vagy rendezvén, szin-
te minden hol várnak bennünket a ka rácsonyi 
ételek és italok, amik kel szó szerint megédesít-
hetjük és megfűszerezhetjük mindennapjainkat. 

A karácsonyi időszak
ban a méz egyet je
lent a mézeskaláccsal. 

Ennek a népszerű édesség
nek komoly történelme van. 
Az első mézeskalácsok idő
számításuk előtt három év
ezreddel az Indus folyó völ
gyében készültek, de a római 
birodalom idejéből is vannak 
róla feljegyzések. Hazánkban 
is az aquincumi ásatásoknál 
kerültek elő a legrégebbi mé

zeskalács formák, az Árpád-
korban pedig a kolostorokban 
készítették ezeket a különleges 
finomságokat. 

 Persze 
az ünnepkör
nek megvan a maga jellegze
tes itala is, ami nem más, mint 
a forralt bor. Mint sok minden 
mást ezt is a rómaiaknak kö
szönhetjük. Igaz, anno még fű
szeres bornak hívták, és nem 
azért szórták 
 Akkoriban fűszeres bor néven 
ismerték és  lényegében egyfajta 
italmentés volt. A borok romlá
sakor, ecetesedésekor keletke
ző rossz ízt próbálták meg így 
megelőzni, elnyomni olyan fű
szerek hozzáadásával, mint az 
ánizs, koriander, gyömbér, ka
kukkfű és bors. A forralásnak 
köszönhetően a bor kevésbé volt 
kényes, és jobban elállt. Érde
kes, hogy a fűszerezés után leg
többször hidegen fogyasztották.
 Napjainkban a forraltbor el
képzelhetetlen szegfűszeg nél

kül. Ez a különleges 
fűszer azonban csak 
nemrég – legalábbis 
a forraltbor történe
téhez viszonyítva –  
került a hozzáva
lók közé. A XVIII. 

századig ugyanis 
ez a növény csak az 

őshazájában, a ma In
donéziához tartozó Ma-

lu ku-szigeteken termett, és 
halálbüntetéssel lakolt, aki ki 
akarta csempészni.
 A szegfűszegnek számos jó
tékony hatása van, többek kö
zött baktériumölő, érzéstelenítő, 
és gyulladáscsökkentő. A népi 
gyógyászatban fogfájás esetén 
javasolják pár szem szegfűszeg 
elrágcsálását. 
 De nem feltétlenül kell me
gennünk, csupán dekorációként 
használva is jótékony hatással 
bírhat. Nem kell mást tennünk, 
mint egy narancsot teletűzdel
nünk szegfűszeggel.  A narancs
ban lévő illóolajok nyugtató ha
tással bírnak. 
 A narancs sokáig drága luxus
cikk volt, mert a hűvösebb euró
pai klímát nehezen bírják a fák. 
A XVII. században ezért téli
kertek sora épült Angliában és 
Franciaországban, ahol áttelel
hettek a növények. Magas C-vi
tamin-tartalma, átható illata az
óta örök kedvenccé tette minden 
fajtáját. Fogyasztása azonban 
nem csak vitamintartalma mi
att ajánlott, hanem azért is mert 
segíti az emésztést, ami  a kará
csonyi menük elfogyasztása után 
igencsak hasznos lehet. (KJ)



Januárban újra 
SPIRIT SZÍNHÁZ 
Ismét nagy sikerű előadással örvendeztette 
meg a közönséget a Spirit Színház, s januárban 
ismét nevetésre csábítják a közönséget.
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MEGHÍVÓ
  A Gödöllői Városi Múze-

um, a Gödöllői Királyi Kas-
tély, és a HM Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum tiszte-
lettel vár minden érdeklő-
dőt a  Gödöllő a második 
világháborúban című kon-
ferenciára 2022. december 
9-én 10  órára a Gödöllői Ki-
rályi Kastély Barokk szín-
háztermébe. 

PROGRAM 
10.00-10.15: Köszöntők Dr. 
Ujváry Tamás, a Gödöllői Ki-
rályi Kastély Közhasznú Non-
profit Kft. ügyvezető igazgató-
ja Kerényiné Bakonyi Eszter, 
a Gödöllői Városi Múzeum 
igazgatója. 

10.15-12.15: 
Elnök: Soós Péter alezredes 

Illés András, HM Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum: Ma-
gyar páncélvonatok a má-
sodik világháborúban és a 
Budapest-körüli harcokban. 

Bakondi József hadnagy, 
HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum: Páncélosok és 
harceljárásaik a Budapest és 
környéki hadműveletekben, 
1944. október–1945. február. 

Kaján Marianna, Gödöllői Ki-
rályi Kastély Közhasznú Non-
profit Kft.: A gödöllői kastély a 
második világháború éveiben. 

Czeglédi Noémi (PhD), Gö-
döllői Városi Múzeum: A gánti 
cserkésztábor 1945 nyarán.

Enyedi Péter, Envirosense 
Hungary Kft.: Országosan 
elérhető mik ro dom bor zati 
téradatok a régészet szol-
gálatában 

KÉRDÉSEK, 
HOZZÁSZÓLÁSOK 
12.15-13.00: 
ebéd- és kávészünet 

13.00-15.00: 
Elnök: Czeglédi Noémi (PhD) 

Polgár Balázs (PhD), HM 
Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum: A második. világhábo-
rú régészete: az Attila-vonal 
kutatásának régészeti pers-
pektívái 

Soós Péter alezredes, HM 
Hadtörténeti Intézet és Múze-
um: Az Attila-vonal és erődí-
tési elemeinek terepi nyomai 

Kulcsár Viktor, HM Hadtör-
téneti Intézet és Múzeum: Má-
sodik világháborús konfliktus-
régészeti kutatások Gödöllő 
térségében 

Aranyossy-Péter Máté, HM 
Hadtörténeti Intézet és Múze-
um: Az Attila-vonal magyar 
katonasírjai Gödöllőn és tér-
ségében

Fábián Balázs, Gödöllői Vá-
rosi Múzeum: A gödöllői ha-
difogolytábor 

KÉRDÉSEK, 
HOZZÁSZÓLÁSOK 
A konferencián való részvétel 

ingyenes, de re-
gisztrációhoz kö-
tött. A regisztrá-
ciót legkésőbb 
december 5-ig 
a gmuzeum.g@
gmail.com ema-
il címen várjuk.

L egutóbbi az Élet egy ka
baré című zenés estjét 
telt ház előtt mutatta be 

a Spirit színház, megszólaltat
va számos nagy slágert a köze
li és a távoli múltból. Január
ban újabb sikeres előadással 
érkeznek. 
 Főnök a pácban címmel kü
lönleges vígjáték várja az ér
deklődőket a Királyi Váróban 
január 29-én, vasárnap 16 órai 
kezdettel. 
 Bajban a pszichiáter. Befo
lyásos, gazdag páciense lefog
lalja minden idejét. Menyasz
szonya és veszélyes ügyfele 
egyre türelmetlenebb. Mi tör
ténik akkor, ha a pszichiáter 
esik pánikba? Szellemes, pergő 
párbeszédekkel megírt vígjá
ték, mely a Spirit Színházban 
kerül először színpadra. A da

rabban a maffiafilmek világát 
idéző dalok csendülnek fel.

SZEREPLŐK: 
Matteo Conti, maffiavezér: 
Perjés János 
Dr. Patric Henderson, pszichi
áter: L.Péterfi Csaba 
Donna Potter, a menyasszonya: 
Nagy Fruzsina Lilla  
Jessica Johnson, dr. Patrick 
páciense: Csáki Ágnes 
Dákó: Haász Tamás
Az eredeti előadás rendezője: 
Szarka János
Felújított: Perjés János 
 Jegyek 2500 forintos áron 
vásárolhatók a Királyi Vá-
róban és a Jegy.hu oldalon. 
Tájékoztatjuk a tisztelt ér-
deklődőket, hogy a Királyi 
Váróban csak készpénzes 
fizetésre van lehetőség. 

 A fotó a Kabaré előadásán készült
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A IX. Országos Bihari Já
nos Hegedű-, Gordon
ka, és Vonós Kamara

Eszenyi Zsombor 
JUNIOR PRÍMA  
DÍJAS!

  Junior Prima Díjat kapott Eszenyi 
Zsombor klarinétművész, a Fréderic 
Chopin Zenei AMI egykori növen-
déke.  
 Tizenötödik alkalommal vehet-
ték át a hazai zeneművészet legki-
emelkedőbb fiatal tehetségei a Juni-
or Prima Díj magyar zeneművészet 
kategória elismeréseit. 
 Idén Eszenyi Zsombor klarinét-
művész, Fröschl Éva Lilla kürtmű-
vész, Hartmann Domonkos Péter 
csellóművész, Hontvári Gábor kar-
mester, Horváth Balázs jazz-zongo-
raművész, Oláh Patrik zeneszerző, 
Pellet Sebestyén zongoraművész, 
Rozsonits Ildikó zongoraművész, 
Tabajdi Ádám orgonaművész és 
Tuznik Natália operaénekes része-
sült az elismerésben.
 

Újabb zeneiskolai sikerek születtek az elmúlt hetek-
ben, városunk zeneiskolájának növendékei több 
versenyen is öregbítették az intézmény jóhírnevét.

zenei Versenyen Szokol Dóra I. 
korcsoportban Kiemelt Arany 
minősítést szerzett hegedű kor
csoportban. Felkészítő tanára 

Gálné Bagi Márta.  
Ugyancsak Arany 
Minősítést kaptak 
az I. korcsoport ka
mara kategóriájában 
Nagy Milán (cselló) 
és Váray Domonkos 
(zongora) – Felké
szítő tanáruk Tóth-
né Pataki Anikó és 
Kőrösiné Belák Er-
zsébet.
 A X. Farkas Fe
renc Zongoraverse
nyen is szép ered
mény születet t: 
Szabó Anna III. 

díjat kapott. Felkészítő taná
rai: Láng Gabriella és Telek 
Zsuzsa. 

Nagy Milán és Váray Domonkos

Szabó Anna

 Szokol Dóra
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REÁLISAN IV. Károlyról  
és Habsburg Ottóról
100 év telt el Habsburg IV. 
Károly halála óta. Az évforduló 
alkalmából a Habsburg Ottó 
Alapítvány  könyvbemutatót 
és kiállítást rendezett a 
Gödöllői Királyi Kastélyban. 

A rendezvényen került sor a Jó szán
dék és balsors című tanulmánykötet, 
valamint a Száműzöttként Madeirán 

című levéltári forráskiadvány bemutató
jára, mely IV. Károly és családjának 
utolsó – madeirai – hónapja
it mutatja be magyar nyel
ven eddig javarészt még 
publikálatlan iratok, 
újságcikkek és fény
képek segítségével. 
Mint a bemutatón 
elhangzott, a Habs
burg Ottó Alapít
vány fontosnak tart
ja, hogy IV. Károlyról 
és Habsburg Ottóról re
ális kép alakuljon ki, ehhez 
pedig nagyban hozzájárul a két 
kötet, amelyek nem csak a szakemberek
nek érdekesek, hanem mindenkinek, aki 
érdeklődik a történelem iránt. 
 A könyvbemutató mellett a kastély föld
szintjén nyílt meg az a kiállítás, ami az ural

kodó madeirai száműze
tését és utolsó hónapjait 

mutatja be. Madeirai Re
gionális Levéltár és Könyv

tár együttműködésével való
sult meg. 

 A rendezvényt megtisztelte je
lenlétével és köszöntőt mondott Miguel 
Albuqerque Madeira regionális kormány
zója, aki többek között arról is beszélt, ho
gyan ápolják Madeirán IV. Károly és Habs
burg Ottó emlékét.  (BJ) 
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ADVENTI 
JAZZ CLUB

  Karácsonyra hangolódik a Jazz 
Club. December 17-én a Királyi Vá-
róban Hajdu Klára és Szakonyi Mi-
lán koncertje zárja a 2022-es jazz 
esteket.  
 Hajdu Klára a hazai jazz élet ki-
emelkedő énekes-dalszerzője és ta-
nára, akit a MagyarJazz szerkesztői 
és a Jazzma.hu olvasói 2021-ben 
is az év énekesnőjének válasz-
tottak, illetve Journey című leme-
zét Fonogram-díjra jelölték Az év 
hazai jazz albuma kategóriában. 
Quartetjének legújabb népdal-fel-
dolgozás lemeze, a Fúvom az éne-
kem áprilisban jelent meg Borbély 
Mihály közreműködésével.
 Szakonyi Milán hazánk egyik leg-
különlegesebb hangú énekese, aki 
amellett, hogy 2013 óta énekel az or-
szág egyik legnépszerűbb jazz zene-
karában, a Fonogram-díjas Balázs 
Elemér Groupban, a magyar köny-
nyűzenei élet oszlopos tagja.
 Kettősük sajátos stílusa finom 
akusztikus muzsikával várja a kö-
zönséget, amiben a jazz és a pop 
elemei ízlésesen keverednek.
 Ezen az estén saját szerzeményeik 
mellett kedvenc dalaik átdolgozása-
it, valamint karácsonyi örökzöldeket 
adnak elő gitárkísérettel és looperrel. 
 Jegyek 3000 forintos áron vásá-
rolhatók a Gödöllői Városi Könyvtár-
ban és a Királyi Váróban. Tájékoz-
tatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy 
csak készpénzes fizetésre van le-
hetőség. 

Versekkel emlékeztek 
Erzsébet királynéra 
és Pécsi Ildikóra 
Több, mint harmincan léptek színpadra a 28. Erzsébet 
királyné emlékére megrendezett vers- és prózamondó 
versenyen. A Gödöllői Királyi Kastély dísztermében 
megtartott döntőn három korcsoportban, vers- és próza, 
valamint zenei kategóriában mérettették meg magukat 
a hazánk számos pontjáról érkezett versenyzők. 

A rendezvényen megemlé
keztek a verseny alapítójáról Pécsi 
Ildikó, Kossuth- és a Jászai-díjas 

színművészről, aki haláláig a zsűri el
nökeként is részt vett a rendezvény lebo
nyolításában. Feladatát Herczenik Anna 
operaénekes, a Pécsi Ildikó Színtársulat 
tagja vette át.
 A verseny idei mottója J. K. Rowlingtól 
származott: „…Semmi sem állhat közénk”. 
Ehhez kapcsolódóan az elfogadás, a toleran
cia, a közösség összetartó ereje témájában 
kellett művet választani a jelentkezőknek. 

Az aktuális témához 
kapcsolódóan a ko
rábbinál jóval több 
kortárs szerző – töb
bek között Aranyosi 
Ervin, Bartos Erika, 
Geszti Péter, Lackfi 
János – művét hall
hatta a közönség és 
a zsűri.
 Az I. korcsoport
ban 1. helyezést ért 
el Szabados Balázs,  
2. Pallagi Lilla, 3. 
Gulybán Zsófia.

 A II. korcsoport 1. helye
zettje Varga Lili Csilla, 2. 
Daróczi Petra, 3. Virág 
Márton Zalán.
 A III. korcsoportban 1. 
helyet érdemelt Valachi 
Bence, 2. Papp Ágoston, 

3. Bors Lili. 
 Zenei kategóriában 1. he

lyezést ért el Szalai Lilla, 2. 
Tukora-Bakos Nikolett . 

 A tavaly alapított „Szép szava
kért” – Pécsi Ildikó emlékdíjat idén Da-

róczi Petrának ítélt oda a zsűri. 
 Gödöllő Város különdíját Makó Boglár-
ka, Nagy Kristóf és Ercsi Csongor vehet
te át. 
 A rendezvény záróeseményeként a részt
vevők Pécsi Ildikó emlékfájánál tartottak 
rövid tiszteletadást.  

BŐVEBBEN, TÖBB FOTÓVAL  
a www.szolgalat.com-on  
és Facebook-oldalunkon.
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   Az úgy van, hogy 
az ember felkészül 
a gyermeknevelés-
re. Megveszi a szük-
séges könyveket, el-
olvassa őket, majd 
meghallgatja a már 
szülővé vált baráto-
kat, ismerősöket, az 
orvosokat, védőnő-
ket, rokonokat és a 
leendő nagyszülő-
ket. Amikor pedig eljön a várva várt pillanat és 
megszületik a gyermeke, azt gondolja, ő már 
mindent tud.
 A kórházból hazaérve már persze kez-
di kapiskálni, hogy ez azért nem teljesen 
így van. Mert az egy dolog, hogy ő megter-
vezi a gyerek(ek) nevelését, de – és itt jön 
a csa var – erről a gyereknek is megvannak 
a maga elképzelései. És kezdetét veszi az 
élethosszig tartó erőpróba! 
 Mert amit a szülő szeretne, az a gyereket 
pont nem érdekli. Amit tilos, az érdekes, ha 
veszélyes is, akkor még érdekesebb és min-
denképpen ki akarja próbálni. 
 Ha valaki az egyik gyereknél sikert ért el 
valamivel, az a másiknál tuti, hogy kudarc-
hoz vezet… Ahogy Murphy törvénye mondja: 
„A gyermeknevelésről szóló könyved akkor a 
leghatékonyabb, amikor fenyegetően lenge-
ted, miközben égetnivaló kölködet kergeted 
végig a házon.”
 A tisztelt szülő idegösszeomlást kap, gyer-
meke remekül szórakozik, tanul, fejlődik, és 
újabb „tapasztalatszerző” kalandon töri a fejét.  
 E katasztrófahelyzetek kezeléséről legin-
kább az anyák szoktak végkimerülésig tartó 
eszmecserét folytatni, arról már kevesebb szó 
esik, hogyan élik meg mindezt az apák. Süve-
ges Gergő most az ő szemszögükből mutatja 
be, mit jelent a gyermeknevelésnek nevezett 
kihívás. Teszi mindezt rengeteg szeretettel és 
sok-sok humorral. Ha valaki a történetekben 
magára, vagy családjára ismer, az nem a vé-
letlen műve.  (Süveges Gergő: Apakaland)

ISMERŐS?

AJÁNLÓJA

BAGOLY 
könyvesbolt

HAMAROSAN:  
Istók Anna új könyve

Csodák és egyéb 
hétköznapi dolgok 

   Sokan várják már izgatot
tan Istók Anna harmadik re
gényét. A gödöllői író új köny
ve december elején jelenik meg 
a Könyvmolyképző Kiadónál. A 
különleges sodrású, szépirodal
mi igényességű történet egy sze
relmi háromszög krónikája, amit 
újra és újra elmesélnek a szerep
lők, és ahogy tovább szövik az 
emlékek fonalát, úgy lesz belő
le valami teljesen más.
 Talán a bántalmazás regénye. 
Talán az árulások és megbocsá
tások könyve. Egy barátság tör
ténete. A zene regénye.
 A regény borítóját a napokban leplezték le, 
a zenei motívumokkal átszőtt történet kü
lönleges ruhát kapott. A fekete-fehér színpár, 

   A gödöllői irodalmi kör új kötettel készül 
a karácsonyi ünnepekre. Az Irka tagjai egy 
gyönyörű antológiát állítottak össze Szinvai 
Dániel illusztrátor segítségével. A könyv be
mutatójára egy hangulatos ünnepségen kerül 
sor, mely egyben a gödöllői városi könyvtár 
utolsó idei programja is. December 20-án, 
kedd délután érdemes a könyvtárba elláto
gatni, ahogy azt az irkásoktól megszokhat
tuk, ismét egy vidám, játékos könyvbemu
tatóra lehet számítani, sok nevetéssel, jó 
pár kulisszatitokkal, és persze nem marad 
el a nyereményjáték sem. Az est házigazdá
ja Istók Anna lesz, a beszélgetést Heltai 
Zsófia vezeti, aki az Irka veze
tőjét, valamint a kötet 
illusztrátorát, Szinvai 
Dánielt fogja faggatni 
a kötet létrejöttéről. A 
könyvtárban már dec
ember 1-jétől kezdve meg
tekinthető az antológiához 
készült illusztrációk kiállítása, 
sőt a kötet hamarosan megvá
sárolható a könyvtár regisztráci

óján. A keddi könyvbemutató egyben az év 
utolsó programja is a könyvtárban, melyet 
a könyvtárosokból álló karácsonyi angyal
kák hangversenye zár az elmaradhatatlan 
forralt bor társaságában.
 És hogy miről is szól az irkások új kötete? 
Természetesen a csodáról, mely teljesen hét
köznapi dolog az életünkben, minden nap 
megtörténik, a legváratlanabb helyzetekben. 
A csoda természete változó. Van csoda, mely 
sokáig megfejthetetlen marad, titkát meg
őrzi a modern korban is. És vannak cso
dák, melyek idővel megkopnak, tudomá

nyos magyarázatban lelepleződnek. Az 
Irka kilencedik antológiájában tizen

hét szerző vall a csodához való viszo
nyáról, feltárva az olvasó számá

ra a jelenség változatosságát, 
a természetfölöttivel való 

összefüggéseit és hét
köznapiságát. Ne cso
dálkozzanak hát, ha 

egyegy történet elva
rázsolja majd önöket! 

 (VK)

a jinjangra emlékez
tető forma nagysze
rűen fejezi ki a fősze
replők között feszülő 
ellentétes erőket.  
A pitypang légies
séget kölcsönöz a 
képnek, miközben 
a benne megbúvó 
hangjegyek akár 
egy dallam könnyed 
hullámai. És mindez 
nagyszerűen jelké
pezi a körforgást, a 
visszatérést a történ
tek elejére. Da capo 

al fine – Elejétől a végéig. Hamarosan kap
ható a boltokban, de a kiadó honlapján már 
elő is jegyezhető.  (VK)
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FAHÉJAT a növényeknek!
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MELYIK FAJ  
LEGYEN AZ ÉV 
HALA 2023-BAN?

  A Magyar Haltani Társaság folytat
va a hagyományokat, a 2023-es évre is 
meghirdeti „AZ ÉV HALA” választást.  
A kitüntető címre ezúttal is három 
halfajt javasolnak, közülük a nyer
tes természetesen az lesz, amelyik 
a társaság tagjaitól, és minden, ha
tárainkon innen és túl lakó, halakat 
ismerő, halakat szerető érdeklődő
től a legtöbb szavazatot kapja 2022. 
december 31. déli 12 óráig. A jelö
lési elveknek megfelelően mindhá
rom faj őshonos vizeinkben, továb
bá van közöttük védett és fogható 
faj is. Az alábbi három faj közül le
het választani:  lápi  póc, sügér, sely
mes dur bincs. 
 A halak iránt érdeklődők a je
löltekről és a szavazásról a www.
haltanitarsasag.hu oldalon talál
nak bővebb információt az érdeklő
dők.   
(Forrás: www.haltanitarsasag.hu) 

Ezekben a hetekben már mindenki azon töri a fejét, mivel 
szerezzen örömet szeretteinek kar ácsonykor. Sokan jó ötletnek 
tartják az élő állat ajándékozását, 
főleg a gyerekek számára, akik 
már oly régen szeretnének 
egy kiskutyát, kiscicát, 
vagy valamilyen 
dédelgetnivaló 
kedvencet. Még 
ha jónak tűnik 
is az ötlet, nem 
biztos, hogy az.

   Az advent és a karácsony egyik megha
tározó illata a fahéj. A fűszerről azonban 
csak kevesen tudják, hogy a kertben is iga
zi csodaszer.
 A trópusi eredetű fűszer, magas alka
loid tartalma révén, a kertészeti növé
nyek termesztésében is jól hasznosítható. 
A porított fahéj például papír zsebkendő 
segítségével az ültetendő növények szá
rára kötve – egyszeri alkalmazással is – 
hatékonyan segíti, és gyorsítja a 
palánták gyökeresedését 
és általában a nö
vényi gyökerek fej
lődését.

A z  állatvédő szer
vezetek ilyenkor 
nem győzik felhív

ni a figyelmet arra, hogy a 
házi kedvencek felelős tartá
sához megfelelő tartási hely, gon
dozásukhoz anyagi fedezet, megfe
lelő mennyiségű szabadidő szükséges. 
Az állatvédők tapasztalata az, hogy az ün
nepekre kapott élő ajándékok hamar unott 
teherré válnak, ráadásul az újdonsült ál
lattartók sokszor az ajándékba kapott állat 
tartási szükségleteit nem ismerik. Gyakori, 
hogy emiatt néhány állatok hamar elpusz
tulnak, de sajnos az is, hogy pár nap után 
ráunnak és inkább megszabadulnak tőlük. 

 Emellett  gombaölő szerként is viselked
het, és melegvizes oldatát a növények gyö
kérzónájára szórva kifejezetten védi azokat 
a gombás fertőzésektől, illetve a kártevőktől, 
és segíti a mechanikai sérülések helyreál
lítását. Ezen felül elriasztja, illetve elpusz
títja a gyökereken megtelepedő hangyákat.
 Ezeket a védekezési módokat a házi-

kertekben lehet alkalmazni, valamint 
a szobanövények esetében, ilyen

kor talajba szórva is védelmet 
nyújthat több kellemetlen 

kártevő ellen.   
(Forrás: 

agroinfom.hu)

 Fontos tehát, hogy csak az ajándékozzon 
élő állatot, aki biztos benne, hogy az fele
lős állattartóhoz kerül. Élő állat helyett in
kább válasszunk plüss figurákat, amik hosz
szú időn át a gyerekek kedvencei lehetnek, 
s legyünk őszinték: sokszor a felnőtteknek 
is örömet szerezhetünk velük.   (NyF)

Lápi  póc

Sügér

Selymes dur bincs
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A KARÁCSONYFÁK 
Lassan előkerülnek mindenkinél az adventi díszek a lakásban 
és a kertekben is.  Ugyanígy a kertészetekbe is beérkeztek már 
a földlabdás fenyők, melyek számtalan méretben, formában 
kaphatóak és higgyék el, meseszépek! Biztosan állíthatom, mert 
én már láttam őket a gödöllői kertészetekben és sok időmbe telt 
a saját, égig érő karácsonyfámat kiválasztani, annyi féle volt.

   1,5 éves ivar-
talanított kan. 
Pórázon szé-
pen sétál. Más 
kutyával össze-
szoktatható. 

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

 1,5 éves  
ivaros kan.  
Pórázon szé-
pen sétál. Más 
kutyával össze-
szoktatható.

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

FOGADJ ÖRÖKBE
a Gödöllői Gyep- 
mesteri Telepről! 

RUDI

NELLY

MASZAT

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

Sokan szeretik a vágott fenyőt, de 
ugyanilyen sokan a földlabdás fe
nyőket is, melyeket, ha jól kezelünk és 

az ünnepek után kirakunk a kertekbe, egy
részt zöld felületet teremtünk, (mert nem 
csak a fű az!), másrészt sok - sok évig szép 
emlékként fog állni majd a kertünkben. 
 Talán sokakban felmerül a kérdés, hogy 
én vajon a szakmám miatt veszek e föld
labdás fenyőt. Be kell valljam, nem, de va
lahol mégis… igen. 
 Az idén rengeteg fenyő volt, ami elpusz
tult a kártevők mészárlása miatt, nem volt 
hét, amikor nem találkoztunk ilyen prob
lémával, és sajnos az én kertemben is ál
dozatul esett az egyik, még édesapám ál
tal ültetett fenyőfánk. 

 Meseszép koronája és egy különleges, er
nyőszerű ága volt, ami alatt, ha elmentünk, 
inkább behúztuk a nyakunkat, de nem vág
tuk le, olyan gyönyörű volt. Így idén sajnos 
ő is kivágásra kerül, de a helyére az „égig 
érő „karácsonyfámat ültetjük majd . 
 Amíg nem kerül be a lakásba, addig egy 
nagyobb konténerben fog élni, amibe be
ültetem és annak ellenére, hogy kint áll, 
majd a locsolását is meg kell oldanom. 
 Amikor felcipelem a lakásba, akkor egy 
tányér is kerül a cserép aljára és a meleg 
szobában úgy lesz feldíszítve, hogy az al
jához odaférjek, mert bizony erős hőmér
sékletkülönbséget él majd meg a fa. A sza
bály szerint először nem is rögtön a lakásba, 
hanem egy hidegebb, de a kinti hőmérsék
letnél mégis kicsit melegebb helyre kelle
ne kerüljön, garázs, veranda stb… Nálam 
ez idén sajnos nem oldható meg, így mi
kor beviszem, még díszítés előtt, a helyé
re állítva, a leveleit is lepermetezem vízzel, 
hogy jobban bírja a hőmérsékletkülönb
séget. 
 A bent töltött idő alatt pedig folyamato
san nézem majd, hogy ne száradjon ki a 
cserépben lévő földje, mert azzal igen nagy 
kárt tudunk okozni. Arra is figyelek, hogy 
a fűtőtesttől is távol legyen. 
 Az ünnepek után sokan várnak azzal, 
hogy cserepes fenyőjüket kiültessék, pedig 
higgyék el, nem feltétlenül tesznek neki jót 
ezzel! A hideg, merev műanyag cserép, bár 
némi föld a gyökereket körbe veszi, mégis 
sokkal jobban át tud fagyni –  s így a nö
vény fel tud fázni – mintha kiültetnénk a 
földbe. Így, ha  fagymentes napon egy szép 
délelőtt kiültetik, meglocsolják, akkor sok
kal jobbat tesznek majd a fával, mintha ta
vaszig várnának vele. 
 Miért javaslom a földlabdás fenyőt idén? 
Mert rengeteg elpusztult ezen a nyáron és 
ezek a fák méltóságot, ódon hangulatot és 
emlékeket visznek egy kertbe. 
 Vigyázzanak magukra! 

Bujtás Anikó • www.bujtaskert.hu
www.godolloikerteszet.hu 
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LÁNYOK EREDMÉNYEI:

FIÚK EREDMÉNYEI:

50 M LEÁNY  
MELLÚSZÁS
Sztruhár Gréta 1. hely
Aszódi Hanna Ildikó 1. hely

50 M LEÁNY  
MELLÚSZÁS
Máth Júlia 2. hely

200 M LEÁNY 
VEGYESÚSZÁS
Sztuhár Petra 1. hely
Sudár-Sáránszky  
Johanna 2. hely
Sztruhár Gréta 1. hely
Vajda Noémi 1. hely

100 M LEÁNY 
GYORSÚSZÁS
Sztruhár Petra 1.hely
Aszódi Hanna Ildikó 3. hely
Vajda Noémi 1. hely
Ombódi Réka 2. hely
Soós Noémi 3. hely
Sudár-Sáránszky  
Johanna 1. hely
Ondi Natasa 2. hely
Rácz Panka Sára 3. hely

50 M LEÁNY  
HÁTÚSZÁS
Sztuhár Réka 1. hely
Básthy Zselyke 2. hely
Aszódi Hanna Ildikó
Lippai Tünde 1. hely
Ondi Natasa 1. hely
Pintér Natasa 2. hely
Rácz Panka Sára 3. hely

50 M LEÁNY  
GYORSÚSZÁS
Máth Júlia 2. hely
Aszódi Hanna Ildikó 2. hely
Móna Júlia 3. hely
Vajda Noémi 1. hely
Ombódi Noémi 2. hely
Lippai Tünde 1.
Sudár-Sáránkszky  
Johanna 1.
Pintér Petra 2.
Rácz Panka Sára 3. hely

100 M LEÁNY 
PILLANGÓÚSZÁS
Sztruhár Gréta 1. hely

100 M LEÁNY HÁTÚSZÁS
Ombódi Réka 1. hely
Ondi Natasa 1. hely
Pintér Petra 2. hely

100 M LEÁNY  
MELLÚSZÁS
Máth Júlia 2. hely
Ombódi Réka 1. hely
Kishonti Anna 2. hely

200M LEÁNY GYORS-
ÚSZÁS
Nagy Réka 1. hely
Soós Noémi 2. hely
Sztruhár Petra 1. hely
Vajda Noémi 1. hely
Sudár-Sáránszky  
Johanna 2. hely
Sztruhár Gréta 1. hely
Ondi Natasa 3. hely 

100 M FIÚ HÁTÚSZÁS
Ercsi Csongor 1. hely
Kökény Roland 1. hely

100 M FIÚ GYORS
Füleki Botond 2. hely
Tellinger Márton 3. hely

50 M FIÚ MELLÚSZÁS
Veres Zétény 2. hely
Mata Nimród 2. hely
Ercsi Csongor 1. hely
Csiktusnády-Kiss  
Marcell 2. hely

200 M FIÚ GYORSÚSZÁS
Roska Gergő 2. hely

50 M FIÚ PILLANGÓÚSZÁS
Füleki Botond 1. hely
Gladinecz Milos  
Jeremiás 2. hely
Szira Tamás 3. hely
Kökény Roland 2. hely

100M FIÚ MELLÚSZÁS
Szira Tamás 2.hely

50 M FIÚ GYORSÚSZÁS
Gladinecz Milos  
Jeremiás 2. hely
Füleki Botond 1. hely
Orlovity Szilárd 3. hely
Ercsi Csongor 1. hely

50 M FIÚ HÁTÚSZÁS
Gladinecz Milos  
Jeremiás 1. hely
Csincsák Dániel 1. hely
Füleki Botond 1. hely
Tellinger Márton 1. hely
Csiktusnády-Kiss  
Marcell 1. hely

100 M FIÚ MELLÚSZÁS
Ercsi Csongor 1. hely
Csiktusnády-Kiss  
Marcell 2. hely
Kökény Roland 1. hely

Az úszó szakosztály és az uszoda közös szervezésé-
ben zajlott az első regionális úszóverseny, ahol 
majdnem 200 versenyző indult el, ami tökéletes 
főpróba volt a hétvégi úszó Mefob előtt!

Közel 70 MATE-GEAC-os  
érem született Gödöllőn

ÚSZÁS

S zámos egyesületi érem 
és egyéni csúcs szüle
tett, csupa mosolygós 

arcot láthattak a szülők és 

szurkolók, akik szintén szép 
számmal jelen voltak az ese
ményen. 

Forrás/fotó: MATE-GEAC
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   A Batizi-Benkő Vívócsarnok 
adott otthont november 26-án a 
szezon első hazai felnőtt ranglis
ta versenyének, a Magyar Kupa 
első fordulójának.
 A férfi kardozók szinte tel
jes mezőnnyel érkeztek Gö
döllőre. A MATE-GEAC ver
senyzője, Gémesi Csanád a 
csoportkörben veretlen volt, 
így a tábla első helyéről vágott 
neki a direkt kieséses szakasz
nak, ahol aztán csak a vég
ső győztes, Szatmári András 
(2017. egyéni világbajnoka) ál

  Idegenben, 
a Biatorbágy otthonában lépett 
pályára a GSK a Pest megyei I. 
osztályú bajnokság 15. fordu
lójában. A tabella második he
lyén Gödöllő kiütéses, 6-0-s 
győzelmet aratott. A mérkőzést 
követően Győri Zoltán vezető
edző a következőt nyilatkozta: 
„Végig koncentráltak voltunk, 
nagy elánnal és okosan ját-
szottunk. Szívmelengető volt 
nézni, ahogy a csapatrészek 
együtt dolgoztak. Ezt a győzel-
met most nagyon megérdemel-
te a csapat, hiszen mindenki át-
érezte a mérkőzés fontosságát 
és ennek szellemében volt fel-

Gémesi Csanád  
BRONZÉRMES  
HAZAI PÁLYÁN  

KIÜTÉSES  
gödöllői siker
LABDARÚGÁS

   Múlt 
héten ismét egy nemzet-
közi versenyen járt a MATE-
GEAC sportlövő szakosztá-
lya. A kemény mezőnyben 
a lövők szépen helyt álltak, 
számos egyéni csúcs és 
két ezüstérem is született.
 Az első érmet Ferik Csilla 
nyerte a junior lányok ver-
senyében. Az alapverseny-
ből 628,3 körös eredmény-
nyel 1. helyen jutott tovább 
a döntőbe (ez az eredmény 
sokszor még a felnőttek kö-
zött is döntős helyet jelent, 
Csilla pedig még serdülő). 
A döntőben is nagyon jól 

lőtt, a végén 260,9 körös 
holtversennyel bekerült az 
aranymeccsre. Ott 17-13-ra 
az ellenfele bizonyult jobb-
nak, így ő a 2. lett.
 A másik érmet Mészá-
ros Eszter nyerte a záró-
napon, ahol a juniorok és 
a felnőttek egy kategóri-
ában versenyeztek. Eszti 
az alapversenyben nagyon 
magas, 630,7 körös ered-
ményt ért el, amivel a 2. he-
lyen került be a döntőbe. 
Szintén döntős volt Ferik 
Csilla is (a 8 döntős közül 2 
MATE-GEAC-os volt!). Csil-
la a 4. helyen zárt, mindösz-
sze 3 tizeddel lemaradva a 
3.-tól, míg Eszti toronyma-
gasan vezetve továbbjutott 
az aranymeccsre. Itt végül 
a 2. lett. 

Forrás/fotó: MATE-GEAC

Két MATE-GEAC érem  
a XVIII. Hungarian Openen

EREDMÉNY:
Pest megyei I.  
osztályú bajnokság
14. forduló:
Gödöllői SK–Felsőpakonyi 
KSE 0-1 (0-0)
15. forduló:
Viadukt SE - Biatorbágy– 
Gödöllői SK 0-6 (0-3)

lította meg. Csanád így bronz
érmes lett.
 Olimpiai bronzérmesünk há
zigazdaként kétszeresen büszkén 
nyilatkozott a versenyt követő
en: „Ez az első felnőtt verseny, 
amelynek a szövetség felkéré-
sére otthont adunk, de remé-
lem nem az utolsó, nagy öröm-
mel tesszük ezt. Apor fiam pedig 
már az ovis vívócsoportban is 
ott volt, most másodikos, nem 
is kérdéses, hogy családunk sok 
tagjához hasonlóan kipróbálja 
magát ebben a szép sportágban.” 

vérteződve. Sok sikert a Bia-
torbágynak tavaszra.” 
 Tizenhárom fordulót követően 
a Gödöllői SK 30 ponttal, a tabel
la 2. helyén áll.  Fotó/forrás: GSK

VÍVÁS

SPORTLÖVÉSZET
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MEGFEJTÉS: Megfejtésünk  
a karácsony közeledtéhez kötődik. 
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:  
2022. DECEMBER 14. 
A BAGOLY KÖNYVESBOLT 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:  
Szedmák Attila, Szűcs Béla

A DŰLŐ BORKERESKEDÉS 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte:  Tumpek Tünde, Mezei Gézáné

A HAPPY BOX (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os  
utalványát nyerte:  Dubovszkijné Z. Katalin

A VÁROSI MOZI ajándékát nyerte:
Koppány Edit

A VÁROSI MÚZEUM ajándékát nyerte: 
Nagy Erzsébet, Tóth Bálint

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

REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
GÖDÖLLŐI KÖZFORGALMÚ  
GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI IDŐSZAK:
 hétköznap és szombaton: 20.00-22.00 óráig
 vasárnap és ünnepnapokon: 8.00-22.00 óráig
2022. november 28-tól december 4-ig
EZÜSTKEHELY GYÓGYSZERTÁR 
Petőfi Sándor u. 1., Tel.: 06-70/502-1901

2022. december 5-11-ig 
KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR 
Gábor Áron u. 3., Tel.: 06-28/430-069

2022. december 12-18-ig
SANITAS GYÓGYSZERTÁR
Gödöllő, Thegze L. u. 2. (Tesco) Tel.: 06-28/545-585

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

GYÓGYSZERTÁRI ÉJSZAKAI ÜGYELET  
BUDAPESTEN 20.00-TÓL 08.00 ÓRÁIG:
ÖRS VEZÉR GYÓGYSZERTÁR – Budapest,  
Örs Vezér tere 23., Tel: 06-1/221-3861, vagy 06-1/422-0382
TERÉZ GYÓGYSZERTÁR – 1067. Budapest, Teréz krt. 41. 
(Teréz krt. – Szondi utca sarok) 
Tel: 06-1/475-0295, vagy 06-1/311-4439



MEGFEJTÉS: Megfejtésünk  
a karácsony közeledtéhez kötődik. 
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:  
2022. DECEMBER 14. 
A BAGOLY KÖNYVESBOLT 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:  
Szedmák Attila, Szűcs Béla

A DŰLŐ BORKERESKEDÉS 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte:  Tumpek Tünde, Mezei Gézáné

A HAPPY BOX (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os  
utalványát nyerte:  Dubovszkijné Z. Katalin

A VÁROSI MOZI ajándékát nyerte:
Koppány Edit

A VÁROSI MÚZEUM ajándékát nyerte: 
Nagy Erzsébet, Tóth Bálint

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

 www.kosarasautoberles.eu  

Telefon: 
+36 20 284 4051

www.zoldteruletgondozas.hu

Kóstolják meg az egyik  
legjobb halászlevet Gödöllőn!

A karácsonyi menü  
előrendeléseiket már leadhatják a 

telefonszámokon!

Áraink a csomagolás költségét 
nem tartalmazzák!

Harcsahalászlé (filézett)   .  .  .  .  .  . 2 790 Ft
Pontyhalászlé (filézett)   .  .  .  .  .  .  . 2 490 Ft
Haltej (halászléhez kérhető)  .  .  .  . 1 190 Ft
Töltött káposzta   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 890 Ft
Haltál  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 790 Ft
Bőségtál   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 190 Ft
Kemencés tál  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 390 Ft
Óriás palacsinta   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 490 Ft

06-28/414-262  
06-20/248-9667

Vendéglő
Sziget
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hirdetés

  Manapság rendkívül sokan küz-
denek sarok környéki és talpi fáj-
dalmakkal.

Mi a lényege  
ennek a jelenségnek?
A plantar fascia gyulladása a kö-
tőszövet lapos sávja, amely a sa-
rokcsont tövétől a lábujjak felé ha-
lad és a talp stabilitását biztosítja. 
A talpi bőnye gyulladás  leggya-
koribb kezdeti tünete a sarok al-
ján érzett fájdalom, amit általában 
az ágyból reggel történő felkelés-
nél az első lépéskor, vagy a gya-
loglás, futás utáni pihenést kö-
vető újbóli járásnál érezhetünk. 
Ez a kellemetlen érzet ha tartó-
san fennáll, szinte folyamatosan 
érezhető, amikor sétál, fut vagy 
ugrál a beteg.
 Bár a fájdalom többnyire a sa-
rok alján érezhető, a lábfej tel-
jes talpi területére is sugározhat 
a lábujjak felé. Általában nem jár 
zsibbadással vagy bizsergéssel, 
inkább nyomásérzékenység ész-
lelhető.

Mi okozza?
Ezt a  gyulladást feltehetően a 
plantar fascia feszes szalag-
jainak ismétlődő megnyúlása 
okozza, ami a saroktól kiindul-
va mikrorepedéseket eredmé-
nyez ezekben a szalagokban. 
Mivel a szakadások általában 
nem egyetlen traumás ese-

mény következtében keletkeznek, 
nem váltanak ki azonnali gyógy-
ulási reakciót. Így egy krónikus ir-
ritációs vagy gyulladásos folyamat 
kezdődik, amely a fizikai aktivitás-
sal fokozódik. A hirtelen súlygya-
rapodás is fokozhatja az egyéb-
ként normális állapotú talpi bőnye 
túlterhelését. A feszes talpi bőnye 
rendszeres fizikai terhelés alatti 
húzódása a sarokcsonton, annak 
csúcsán csontsarkantyú kialaku-
lásához vezethet, a talpi bőnye 
szövetének eredési helyén. Ez a 
csontsarkantyú önmagában nem 
a fájdalom oka, hanem inkább a 
csonton az eddig is feszes szö-
vet további feszülése által oko-
zott krónikus gyulladásos folya-
mat mechanikai következménye.

Hogyan előzhető meg?
   •    Sportolás előtt mindig jól mele-

gítsen be és nyújtson.
   •    A sporttevékenységekhez visel-

jen jó lábtartást biztosító sport-
cipőt.

   •    Tartsa erősen a lábfej és a boka 
izmait, hogy megtámassza a 
boltozatot.

   •    Gyors súlygyarapodás után ne 
próbálkozzon fogyás céljából 
a futással. Először sétáljon, és 
nyújtsa a lábfej és a vádli izma-
it, hogy futás előtt kondicioná-
lódjon a teste. Kerülje az olyan 
tevékenységeket, amelyek sa-
rokfájdalmat okoznak.  SZ.A.

EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD

Céges, ünnepi és családi 
 rendezvények!

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

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

Karácsonyi
Sütemények!

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

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

December 24-én éttermünkben elvitelre!
• Szegedi haláSzlé

• Rántott ponty éS haRcSafilé
• töltött kápoSzta

Kérjük a megrendeléseket december 21-ig 
 szíveskedjenek  leadni!

Kérje ajánlatunKat! – solier@solier.hu

karácSonyi menü

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.

SARKALATOS  
KÉRDÉS 1.rész



KÖZLEMÉNY
  •  FÉNYKERESZT. Magyarországon 
felállított Fénykeresztek alatti kö-
zös ima hazánk és a világ békéjé-
ért rendezvényhez gödöllőiek is 
csatlakoztak. Az első imaalkalom 
január közepére várható. (Pontos 
időpont később. Több helyen is 
meg lesz hirdetve.) A fénykereszt 
küldetése, hogy elhárítsa a termé-
szeti katasztrófákat. Köszönöm 
mindazoknak, akik anyagi vagy 
fizikai munkájukkal segítették a 
gödöllői Fénykereszt felállítását, 
ami látogatható előzetes telefo-
non történt egyeztetéssel a 06-
30-958-5018 számon. Cím: Gö-
döllő, Kossuth Lajos u. 76. (volt 
paplak). Szentháromság templom, 
imacsoport, Kochné Ani, szervező. 

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+ 
négyszobás ház közel 600 m2-
es telken eladó! Iár: 87.9MFt! Tel: 
06-20/539-1988
  •  Antalhegyen 140 m2-es, nap-
pali+ háromszobás családi ház 
eladó! Iár: 69.9 MFt! Tel: 06-
20/539-1988
  •  Kertvárosban több lakrészből 
álló ingatlan 712 m2-es telken el-
adó! Központ sétatávolságra. Iár: 
69.9 MFt! Tel: 06-20/539-1988
  •  Családi házat, építési telket 
keresek Gödöllőn és környékén 
ügyfeleim részére, kedvező iro-
dai jutalékkal! Tel: 06-20/944-7025
  •  Csendes környéken, Gödöl-
lő és Isaszeg között, 900 m2-es 
telken, 79 m2-es, csak földszinti 
sorházi lakás eladó! Iá: 44.9MFt 
Tel: 06-20/804-2102
  •  Vácszentlászló mesebeli kör-
nyezetében, 950 nm-en, 131 nm-
es újszerű RÖNKHÁZ eladó! Iá: 
84.9 MFt Tel: 06-20/804-2102
  •  Gödöllő kastély mögötti ré-
szén 2 szoba + nappalis, beépí-
tett teraszos, nettó 90 nm-es 
családi ház 525 nm-es telekkel, 
udvari garázzsal eladó. I.ár: 56,5 
MFt Tel: 06-20/772-2429 

  •  Budapest belvárosában VII. ker. 
Hársfa utcában 36 nm-es, más-
fél szobás, galériás lakás eladó. 
Iár: 36 M Ft. Tel: 06-20-519-6023 
  •  Szilasligeten kúria jellegű csa-
ládi ház eladó. 3 szoba, 2 fürdő-
szoba, étkező, berendezett kony-
ha, egész padlástér lambériázva, 
beépített gardróbszekrényekkel, 
garázs és tároló helyiségekkel. 
Iár: 69M Ft. Tel: 06-20-519-6023 
  •  Eladó telket, házat vagy lakást 
keresek Gödöllőn saját részre. 
Tel: 06-70-252-0697 
  •  Gödöllőn eladó a Szőlő utcá-
ban egy 1. emeleti, 64 nm-es 
teljesen felújított lakás! Ingatla-
nosok kizárva. Ir.ár 55 M Ft. Érd: 
06-20-805-4882
  •  Eladó a Peres utcában egy 2 
szintes családi ház felső, bruttó 
85 m2-es lakása. 3 szoba+ nap-
pali, gáz cirkó fűtés. Közös hasz-
nálatú, 600m2 kert, garázs. Iár: 
48mFt. Tel: 06-20/267-6103
  •  Eladó lakóövezeti, 1600 m2-es 
építési telek Isaszegen, vasútál-
lomáshoz közel. Iár: 25M Ft, Tel: 
06-20/267-6103
  •  Eladó Erdőkertesen, költözhe-
tő, új építésű, önálló családi ház 
69,900,000 Ft CSOK, illetékmen-
tesség, Áfa visszaigénylés 06-
20/267-6103

ALBÉRLET KIADÓ
  •  Gödöllő központjában 1 szo-
bás, felújított bútorozott lakás 
alacsony rezsivel kiadó. Nem 
dohányzó, állattal nem rendel-
kező 1 max. 2 fő részére. 06-
20/248-0001
  •  Gödöllőn kiadó egy 50 nm-es 
ház 120.000 Ft/hó + rezsiért két 
személy részére, gyerek állat ki-
zárt. Tel: 06-20-365-5192 
  •  Vagyonvédelemben dolgo-
zó középkorú férfi kiadó szobát 
BÉRELNE. Kizárólag pihenés cél-
jából. Köszönettel Lévai László. 
+36-20-2001-594 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
  •  Iroda kiadó Gödöllőn a Dózsa 
György úti Pepco mögött. 32 
nm, nettó 123.000 Ft/hó. Föld-
szinti, közvetlen bejárattal, saját 
parkolóval, alacsony rezsivel. A 
klimatizált helyiség újonnan ki-
alakított, saját vizesblokkal, mért 
közművekkel. További informá-
ció: +36-20-418-8878 

ÁLLÁS
  •  Munkaidő pótlékkal mű-
anyag feldolgozó gödöllői kft. 
felvesz BETANÍTOTT MUNKÁ-
SOKAT, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, 
FORGÁCSOLÓT, KARBANTAR-
TÓT, FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍ-
TÓT 8 órában, TAKARÍTÓNŐT 4 
órában. Nyugdíjasokat is szíve-
sen fogadunk. Érd: 06-20-9423-
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Web: www.szolgalat.com
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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

Életjáradéki szerződéssel  
ingatlant vásárolnék.
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06-30-7186-218

Kiadó: Magyar 
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Nyomdai előállítás: EDS Zrínyi Zrt., 2600 Vác, Nádas utca 8.
Felelős vezető: Csontos Csilla vezérigazgató
A nyomdai előállítás ideje: a megjelenés előtti nap.
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Lokálpatrióta lap
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A Hungaro-SLR Gépipari Kft.
Gödöllő Állami telepek

telephelyére munkatársat keres:
• Betanított Munkás MunkakörBen

  Öntvénytisztító (Öntöttvas  
alkatrészek durva sorjázása)
  Sorjázó-Lakatos (Megmunkált 
alkatrészek finom sorjázása)

Jelentkezés az állásra: e-mail: info@slr.hu
H-P 8-16 óra között: +36-20/235-8700

Társaságunkhoz (mint Adatkezelőhöz) munkakör betöltése céljából pályázók a toborzási és kiválasztási folyamatban történő részvételükről önként  
döntenek,ezáltal – pályázatuk, önéletrajzuk Adatkezelőnek történő továbbításával – automatikusan hozzájárulásukat adják személyes adataik kezeléséhez.  

A toborzási és kiválasztási folyamatban résztvevők személyes adatainak kezeléséről szóló Adatkezelési Tájékoztatónkat az alábbi linken éri el:
http://slr.hu/GDPR_Adatkezelesi_tajekoztato_Toborzas_Hungaro_SLR.pdf

Hungaro-SLR Gépipari Kft.

Eladó szigEtElt családi ház 
gödöllő, duna utcában.

60 millió Ft irányár! 
Két lakószinten 4 szoba, garázs, 

gáz cirkó, és  vegyes tüzelésű kazán.  
700 m2 gyönyörű telken. 

Tel.: 06-20/267-6103



112, uzemvezeto@plastexpress.
hu www.plastexpress.hu 
  •  BIZTOS JÖVEDELEM! Temet-
kezés keresi jogosítvánnyal ren-
delkező, megbízható, dolgos 
kollégáját összetett munkára. 
06-30-478-3673
  •  Csúszásmentesítésre, hó sep-
résre keresünk jelentkezőket 
több társasházhoz. Érdeklődni 
a 06-20-225-3066-os telefon-
számon lehet.

SZOLGÁLTATÁS
  •  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 
50 nyelven, anyanyelvi, diplo-
más, gyakorlott szakfordítókkal, 
tolmácsokkal! Kedvezményes, 
áfamentes díjak. I.L.I. Fordító-
iroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 
06-20-556-2653, 06-20-543-1775, 
e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@
gmail.com 
  •  Language Cert akkreditált, 
nemzetközileg elismert, egy-
nyelvű nyelvvizsga Gödöllőn 
az I.L.I. Nyelviskolában! Ugyanitt 
egyéni és kiscsoportos nyelvtan-
folyamok kedvezményes díjon. 
Érdeklődni: I.L.I. Kft., 20/543-1775, 
20/556-2653, info@ili.hu 
  •  KERTGONDOZÁS. Bízza most 
rám! Fakivágás, sövényvágás, 
bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. 
Füvesítés, gyepfelújítás, vegy-
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szeres gyomirtás. Rotációs kapá-
lás. Gyepszellőztetés. Metszés. 
Ágak, levelek elszállítása. Eresz-
csatorna tisztítás. Kerttakarítás. 
Kerítésfestés. Gépi permetezés. 
Kerti tavak tisztítása. Talajfúrás. 
06-30-747-6090 
  •  KÖNYVELÉS, cégalapítás, mun-
kabérszámfejtés, tanácsadás. Iro-
dák: Gödöllő, Szada. Elérhetősé-
gek: 0630-592-1856, zacsekne.
danuta@gmail.com
  •  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-
SZERELÉS, fürdőszobák, régi 
fűtési rendszerek, vízvezeté-
kek felújítása. CIRKÓK, GÁZ-
KÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK 
karbantartása felújítása, javí-
tása. Tel: 06-20-9527-289, 06-
28-476-229 
  •  SZÁMÍTÓGÉPES problémája 
van? Hívjon bizalommal, házhoz 
megyek. Számítógép szerelés, 
rendszer és programtelepítés, 
vírusirtás garanciával. Hétvégén 
is! Tel: 06-30-333-9201 
  •  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbon-
tás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Vécék tartályok 
csapok szifonok cseréje. Csator-
na kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-
20-491-5089
  •  TETŐFEDÉS Régi és új tetők 
javítása, tetőszerkezeti mun-

kák, ácsmunka, zsindelyezés, 
bádogos munka, ereszcsator-
na, Lindab tetőfedés, lécezés, 
fóliázás, ereszdeszkák, madár-
deszkák festése, palajavítá-
sok, kúpcserép lekenése, le-
szögelése. Bármilyen kisebb 
javításokat is vállalok. Nyug-
díjasoknak 10% kedvezmény! 
06-30-526-8532, 06-70-362-
7324 
  •  DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS 
NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-
5620
  •  Pszichológiai tanácsadás 
Gödöllő központjában kama-
szoknak és felnőtteknek. Érd.: 
70/301-0082, e-mail: pszicho lo-
gus  godollo@gmail.com.
  •  ÁCS – TETŐFEDŐ - BÁDOGOS 
Régi tetők javítása, cseréje (pala, 
zsindely), új tetők készítése (cse-
repes, trapéz), bádogos mun-
kák, ereszdeszka festése, javítása. 
Egyéb munkákat is vállalunk. Díj-
mentes állapotfelmérés. Nyugdí-
jasoknak 10% kedvezmény! Elér-
hetőségek: marositetofedes.hu, 
info@marositetofedes.hu, 06-70-
348-5880

  •  PARKETTÁZÁS 06-70/505-1177
  •  TAKARÍTÁS, RENDRAKÁS. Vál-
lalunk általános nagytakarítást 
és ablaktisztítást. Pincék, pad-
lások, mindenféle tároló helyi-
ségek rendbetételét is elvégez-
zük Ön helyett. Péter és Csilla 
06-20-266-0104
  •  Belső építőipari munkák! 
Nyílászárók cseréje, csempé-
zés, járólapozás, laminált par-
ketta lerakása, gipszkartono-
zás, válaszfalak felhúzása, padlás, 
szuterén szigetelése, bútorok 
összeszerelése és kisebb kony-
habútorok készítése. Függöny-
karnisok felrakása. Lajos 06-20-
9463-409 
  •  KERÍTÉSEK készítése és SZE-
RELÉSE! Drót, fa, fém keríté-
sek készítése. Kész kerítésrend-
szerek felállítása. Kerítés lécek 

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

vízszerelésGödöllői Egyesített  
Szociális Intézmény  

Igazgatója
(2100 Gödöllő, Ady E. stny. 56.)

álláshirdetést tesz közzé
GÉPKOCSIVEZETŐ

munkakör betöltésére.
Rész és teljes munkaidő, 
közalkalmazotti bérezés.

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

Az önéletrajzokat  
a szocialisotthon@godollo.hu  

címre szíveskedjenek küldeni.

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

Gödöllőre, családi  
házba TAKARÍTÓNŐT 

KERESÜNK heti 1,  
néha 2 alkalomra.  

Tel.: 06-70-418-3032,  
06-70-623-5844

VILLANYSZERELÉS
06 70 573 4183
LAKÁSFELÚJÍTÁS
Teljesítmény bővítés

ELMŰ ügyintézés
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cseréje. Régi kerítések BON-
TÁSÁT VÁLLALJUK. Tel: 06-20-
9463-409
  •  RÉGI UTCAI KERÍTÉSEK felújí-
tása! A lábazat rendbetétele, a 
kapuk beállítása, szükség ese-
tén cseréje. Új gondozásmentes 
fém kerítés elemek felszerelé-
se Magyarország egyik LEGOL-
CSÓBB gyártójától. Az ügyin-
tézésben tudunk segíteni. Tel: 
06-20-9463-409

OKTATÁS
  •  COACHING – nyelvtanítás, 
gyakorlás, fejlesztés SPECIÁLIS 

tes üdülési jog eladó. 06-20-
922-0606 

ADÁS-VÉTEL
  •  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szak-
becsüs díjtalan kiszállással vá-
sárol antik bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, mindenféle 
szobrokat, vitrin dísztárgyakat, 
ezüstöt (hibás és hiányos dara-
bokat is), régi pénzeket, könyve-
ket, bizsukat és ékszereket, bo-
rostyánt, mindenféle régiséget 
és HAGYATÉKOT. Legmagasabb 
áron vásárolunk első vevőként! 
Tel: 70/942-0806, 70/603-7642
  •  Almási Katalin készpénzért 
vásárol legmagasabb áron ér-
tékbecsléssel, írógépet, varró-
gépet, televíziót, szőrmebun-
dát, ruhaneműt, könyveket, 
bakelit lemezeket, dísztárgya-
kat, bizsukat, kristályt, tört ara-
nyat, kitüntetést, régi pénzt, 
képeslapokat, régi játékokat, 
teljes hagyatékot díjtalan ki-
szállással. 06-30-308-9148 
  •  Almafajták 150-től 400 Ft-ig. El-
tartható zöldség- és gyümölcs-
féleségek, krumpli (250-350 Ft), 

célokkal: felkészítés ÁLLÁSIN-
TERJÚRA, külföldi munkavál-
lalásra. Felkészítés különféle B1, 
B2, C1 Angol – Német nyelvvizs-
gákra. Gazdasági szaknyelvben, 
EU-s projektekben, nemzetközi 
kapcsolattartásban, multinacio-
nális környezetben jártas szak-
mai nyelvtanár, tolmács, coach, 
kineziológus gödöllői vállalko-
zó: 06-20-572-0298 
  •  ANGOL és SPANYOL nyelv-
oktatást vállal FILMSZINKRON, 
könyvfordítás, vizsga előkészítés 
és korrepetálás területén jártas 
FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. 
Tel: 06-70-559-3918 
  •  COACHING fejlesztés – ANGOL 
– NÉMET nyelvtanítás, gyakorlás, 
fejlesztés SPECIÁLIS művészeti 
– zenei fókusszal a gödöllői ze-
neiskolában zongora szakon 
végzett, művészeteket, zenét 
kedvelő szakmai nyelvtanár, 
coach, kineziológus, gödöllői 
vállalkozó: 06-20-572-0298 

ÜDÜLÉS
gq Gyulán a Hőforrás üdülő-
ben 1 szobás standard 2x2 he-

2100 Gödöllő,  
Petőfi tér 13.

H-P: 10-18, Szo: 10-12BORKERESKEDÉS

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!

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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káposzta-, hagyma-, szárazbab-
félék a tőlünk megszokott szolid 
árakon. Natúr, valamint sárgaré-
pás, céklás, tökös almalevek 1500 
Ft/3 l, 1900 Ft/5 l. 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, be-
rendezéseimet, anyagkészlete-
met. Az eszközökről bővebb felvi-
lágosítást adok a 06-30-406-5898 
telefonszámon. Helyszín: Gödöllő, 

Kőrösi Csoma S. 33. UNIBOND te-
lephelyén. Horváth Gábor

  •  Színházak részére mindenne-
mű régiségek felvásárlása kész-
pénzben. Dísztárgyak, bútorok, 
festmények stb.. Kiszállás szak-
becslés díjtalan. 0630/419-2713 
Diszkrét ügyintézés, korrekt ár-
ajánlat. antiklakberendezes.hu

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
  •  AKKUMULÁTOR minden típu-

sú gépjárműhöz szaküzletünk-
ben vagy kiszállítással. Szolgálta-
tásaink: beszerelés, bevizsgálás, 
töltés-mérés, szaktanácsadás. 
Minőségi akkuk, új akciók. Gö-
döllő, Dózsa Gy. út 50. (Teme-
tővel szemben) 06-30-536-4300, 
28/611-728 www.akkugodollo.hu 

EGYÉB
  •  MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhészetből! 
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, 

Repce krém-, Lépesméz, Pro-
polisz és Virágpor kapható. 3kg 
fölött házhoz szállítjuk. 06-30-
9891-721 
  •  Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Repce, 
Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Nap-
raforgóméz. 720ml-es csavaros 
tetejű befőttes üveget cseré-
be elfogadok. Házhoz szállí-
tás. Szabó Méhészet Gödöllő, 
Lovas u.3. 28/417-913 

Üzletünkben széles halkínálattal  
és frissen feldolgozott hallal  
várjuk kedves vásárlóinkat!
Élő És szeletelt ponty,  

halbelsősÉg, hekk, lazac,  
afrikai- És szürkeharcsa, 
 apróhal, halsűrítmÉny!

HÚS, HENTESÁRU  
ÉS FRISS HAL ÜZLET
Cím: Gödöllő, Testvérvárosok útja 19.
Tel.: 06-30-991-54-07, 06-30-854-61-95

Karácsonyi halvásár! 

üzletünkben „szÉp” kártyával és bankkártyávalis fizethet! 
Széles kínálattal: üdítők, fűszerek,alapvető élelmiszerek, tészták, tojás stb...

 várjuk új És meglÉvő vásárlóinkat!



TÁRSASJÁTÉK 
BOLT

MEGNYÍTOTTUNK! 

Karácsonyi meglepetésnek vagy hétvégi, baráti, családi  
összejövetelekhez a társasjáték mindig tökéletes választás.

Gyere be üzletünkbe, nagy választékkal,  
bővített nyitva tartással várunk mindenkit! 

TársasjáTéK • KárTyajáTéK • szerepjáTéK  
Sci-fi éS fantaSy • könyvek • TársasjáTéK bérlés  

ÚjdONsáG:  leGO, GeeK ajándéktárgyak

E-mail cím: phantomgameshop@gmail.com
Webes rendelés: phantomgames.hu

1163 Budapest, veres Péter út 15/c 
(Lándzsa utca sarok)

Tel.: 06 70 221 66 07
NyiTvA: H-K: 10-18 • Sze-Szo: 10-20 • Vas: 10-17 


