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Új bemutatóra készül a  
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A listavezető otthonában 
nyert a GSK4. old.

9,168 milliárd forint 
összköltségvetésűátfogó
felújítási program keretében 
újul meg a Magyar Agrár-  
és Élettudományi Egyetem 
gödöllőiSzentIstvánCampusa.

korszerűsít a MATE

Gödöllő, 
Petőfi tér 16.
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Új felNőtt-  
éS GyermekruHa  

válaSztékkal  
várunk november 7-től!

divat 
 kompromisszumok

 nélkül 

A főépületben a nyílászárók cseré-
je, a padlásfödém szigetelése, va-
lamint radiátorok és HMV-tárolók 

telepítése, az aulában a függönyfal, vala-
mint a nyílászárók körüli mészkő lapbur-
kolatok cseréje és új radiátorok felszere-
lése, a szemináriumokban nyílászárók 
és radiátorok cseréje, a kazánházban új, 
korszerű gázüzemű fűtési rendszer ki-
építése, a tornacsarnokban pedig a fűté-
si-, és a légtechnikarendszer korszerűsí-
tése valósul meg.

(Folytatás a 6.oldalon.) 

TÖBB MINT 9 MILLIÁRDBÓL 



2  Ӏ  KÖZÉLET  GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. november 3.

A képviselő-testületi döntésekről  
bővebben a www.szolgalat.com-on  
és Facebook-oldalunkon olvashatnak, vala-
mint a GodolloNetTV oldalán tájékozódhatnak.

Képviselő-testületi  
DÖNTÉSEK 
Aképviselő-testületoktóberi
üléséndr.GémesiGyörgypolgár-
mester tartott tájékoztatást 
az Energiagazdálkodási 
Munkacsoportmunkájáról.

Mint mondta, a munkacsoport he-
tente ülésezik, a szakemberekkel 
pedig naponta konzultálnak an-

nak érdekében, hogy a korábbi testületi 
ülésen meghatározott energiahatékony-
sági intézkedéseket végre tudják hajtani.
A kormány saját intézményei számára 25 
százalékos energiamegtakarítást írt elő, ezt 
tervezi az önkormányzat is teljesíteni. 
 Mint elhangzott: a munkacsoport töb-
bek között kiemelten foglalkozik a korsze-
rűsítési lehetőségekkel, amire egyébként 
már a korábbi években is figyelmet fordí-
tott a város – így épült meg  például a Zöld 
Óvoda, és ennek jegyében zajlott le a Pető-
fi Sándor Általános Iskola és a Művészetek 
Háza felújítása. Gémesi György elmondta, 
az új bölcsőde és a városháza is az energia-
hatékonysági szempontok figyelembevéte-
lével épül meg, valamint folyamatban van 
a palotakerti óvoda energetikai korszerű-
sítése és a Művészetek Háza napelemmel 
történő ellátása  is – ezeket már jóval a re-
zsiárak robbanása előtt megkezdte az ön-
kormányzat. 
 Mindezek mellett döntést hoztak a Fe-
nyőliget Óvoda kazáncseréjéről és az eh-
hez kapcsolódó fűtés-korszerűsítésről. Erre 
a téli szünetben kerül majd sor annak érde-

kében, hogy a mun-
kák ne akadályozzák 
az óvodai ellátást.
 A korszerűsítése-
ket képviselő-testü-
let által létrehozott 
Energia Veszélyhely-
zeti Fejlesztési Alap 
biztosítja. Mindezek 
mellett az Egyesí-
tett Szociális Intéz-
ményben kicserélik a nyílászárókat, erre 
vállalkozói felajánlásból lesz lehetőség. 
 A képviselő-testület a beszámolót egyhan-
gúlag fogadta el.

Szintén egyhangú döntés támogatást ka-
pott az Energia Veszélyhelyzeti Működési 
Alap és az Energia Veszélyhelyzeti Fejlesz-
tési Alap alapkezelési szabályzata.
 Mindkét alapot idén 50 millió forinttal 
töltik fel, 2023-tól pedig 50-50 százalék-
ban ezekbe irányítják át a kommunális 
adóból befolyó bevételeket, ez az előzetes 
számítások szerint körülbelül 112-112 mil-
lió forintot jelent majd. 
 Az Energia Veszélyhelyzeti Működési 
Alap célja a megemelkedett energiaárak 
miatt az önkormányzatnál és intézmé-
nyeinél bekövetkező "rezsikiadás-növek-
mény" megfizetése, egyéb közszolgáltatás 
ellenértékének megfizetése.
 Emellett ebből az alapból lesz lehető-
ség a szociálisan rászoruló gödöllői lako-
sok természetbeni téli rezsitámogatásá-
ra (ablakszigetelések, hővisszaverő fólia, 
LED-es fényforrásokra való csere, ener-
getikai megtakarítási tanácsadás, pályá-
zati lehetőségekről szóló tájékoztatás) és 
a szociális tűzifa program kibővítésére. 
 Mint azt Gémesi György polgármester 
elmondta, a természetbeni téli rezsitámo-
gatást holland mintára vezeti be Gödöllő. 
Testvérvárosunkban, Wageningenben ez 
jól működő gyakorlat. 
 Az Energia Veszélyhelyzeti Fejleszté-
si Alap az önkormányzat és intézménye-
inek, valamint gazdasági társaságainak 
ener gia megtakarítási lehetőségeinek fi-
nanszírozására használható fel.

 A képviselő-testület egyhangú döntés-
sel fogadta el Gödöllő város 2021. évre 
vonatkozó környezeti állapotértékelését.
 A dokumentum főbb pontjai:  levegő-
tisztaság-védelem, zaj-és rezgésvédelem, 
vízvédelem, ivó-, szenny- és csapadék-
víz gazdálkodás, természet-és tájvéde-
lem, épített környezet védelme, zöldte-
rület-gazdálkodás, hulladékgazdálkodás, 
energiagazdálkodás, környezetbiztonság, 
környezeti nevelés; Pelyhe József kép-
viselő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) az 
előterjesztéssel kapcsolatban felhívta a 
figyelmet a fenntarthatóság fontosságá-
ra, ezen belül is arra, hogy a város nem 
támogatja azokat a törekvéseket, ame-
lyek hirtelen népességnövekedéshez ve-
zetnének.
 Gémesi György polgármester ezzel kap-
csolatban kifejtette, ennek a szemléletnek 
a helyességét igazolta az is, hogy nyáron 
a legnagyobb aszály idején is biztosítani 
tudta a város az ivóvíz ellátást, amikor 
ez sok más településen gondot okozott.
 A polgármester bejelentette, az elmúlt 
időszak tapasztalatai alapján – hasonló-
an a hulladék- és az energiagazdálkodás-
hoz –, fontosnak tartja egy vízgazdálko-
dási munkacsoport felállítását.
 A „Gödöllő Város Környezeti Állapot-
értékelése a 2021. évre vonatkozóan” do-
kumentum teljes terjedelmében  olvasha-
tó Gödöllő város honlapján.  BJ 
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   Miközben a FIDESZ-KDNP 
két képviselője Máthé László 
és Kolozs Csaba megpróbál-
tak elhatárolódni a GDL Peli-
kán újságtól, több érdekes egy-
beesésre derült fény: 
 1. A FIDESZ-KDNP színeiben 
a képviselő-testületben helyet 
foglaló képviselők tömörülé-
sükre rendszeresen használ-
ták a Szövetségben Gödöllő-
ért elnevezést.
 2. A GDL Pelikán újságot a 
Szövetségben a Gödöllőiekért 
Egyesület adja ki.

 3. Mindkét csoportosulás 
engedély nélkül használja el-
nevezésében a Gödöllő nevet 
– ennek használatához a kép-
viselő-testület hozzájárulása 
szükséges. 
 4. A GDL Pelikán újságot 
kiadó Szövetségben a Gö-
döllőiekért Egyesület, vala-
mint a lap szerkesztősége 
az impresszumban szerep-
lő adatok szerint egy Kolozs 
Csaba (FIDESZ-KDNP) tulaj-
donában lévő ingatlanban ta-
lálható. 

ÉRDEKESSÉGEK

ÉS AKI MEGKAVARTA AZ ASZFALTOT
  Akár jó hír is lehetne 

abból, hogy egy be-
ruházás 2022-ben 
nem többe, ha-
nem keveseb-
be kerül, mint a 
tervezett, de ha 
mindez Gödöl-
lőn történik, mi-
ért is ne csinálna 
belőle botrányt egy 
fideszes önkormányza-
ti képviselő?!
 Máthé László (FIDESZ-KDNP) 
ugyanis zokon vette, hogy nem ő 
jelentette be a lakosságnak a be-
ruházás megkezdését. (Ezt a kép-
viselő-testület szeptember 22-ei 
ülésén szóvá is tette – a szerk.) Ez 
a sértődöttség átérződött a saj-
tóban tett nyilatkozatain is, ame-
lyekben pontatlan, ám annál so-
kat sejtetőbb információkkal látta 
el az olvasókat.  
 A fideszes képviselő, miután 
nem volt képben a Gerle utca fel-
újítását illetően, megkereste Mol-
nár Gergely képviselőt (Gödöllői 
Lokálpatrióta Klub), a Blaháért Tár-
saság elnökét, aki tájékoztatta az 

önkormányzat hatáskö-
rébe tartozó költsé-

gekről, valamint a 
Magyar Közútra 
vonatkozó elő-
zetes számítás-
ról, amit később 
egyes sajtóor-

gánumok jelen-
tősen kiforgat-

tak. Máthé László 
ugyanis egy szót sem 

szólt arról, hogy ezeket az in-
formációkat a sajtónak is átadja. 
Ha szól, Molnár Gergely a meg-
felelő helyre irányította volna, ha 
már Máthé László több mint más-
fél évtizedes önkormányzati- kép-
viselői tapasztal sem tudja, hová 
kell ilyenkor fordulni. 
 Ezek után örömteli, hogy Mát-
hé László – igaz, csak a Blahán 
lakó dr. Pappné Pintér Csilla (Gö-
döllői Lokálpatrióta Klub) képvi-
selőt követve – megköszönte a 
Gerle utcai útszakasz felújítását. 
Reméljük, megteszi ezt azokban 
a médiumokban is, akik az ő tá-
jékoztatását felhasználva kritizál-
ták a beruházást! 

GERLE UTCAI MILLIÓK: Amikor az is 
baj, hogy olcsóbb lett egy beruházás 
Jogieljárásindulhatazokkalasajtótermékek
ésszervezetekkelszemben,amelyekaGerle
utcaiútfelújításiprojektrőlvalótlanságotál-
lítanak, híresztelnek, a tényeket hamis színben 
tüntetikfelvagyegyébjogsértéstkövetnekel.

Erről 9 igen, 1 nem és 2 
tartózkodással döntött a 
képviselő-testület, miu-

tán elfogadta Bárdy Péter al-
polgármester és Molnár Ger-
gely önkormányzati képviselő 
(Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 
beszámolóját a Gödöllő Város 
Önkormányzata, a VÜSZI Kft., 
valamint a Magyar Közút Non-
profit Zrt. együttműködésében 
megvalósított projektről. 

AZ ELŐZMÉNYEK
A Gerle utca–Lázár Vilmos utca–
Perczel Mór utca közötti szaka-
szának martaszfaltos felújítása 
a tervek szerint 15 millió forint-
ból valósult volna meg, a terve-
zett beruházás azonban jelen-
tősen olcsóbb lett: az 5 millióra 
tervezett martaszfalt végül még 
egymillió forintba sem került. 
 Az adat nyilvánosságra ke-
rülése után a témával kapcso-
latban több olyan írás jelent 
meg, melyek nyíltan vagy bur-
koltan azt sejttették, hogy a 
Gerle utcai útfelújítás során el-
tűnt mintegy négymillió forint.  
A képviselő-testület szeptem-
ber 22-ei ülésén Bárdy Péter al-
polgármester és Molnár Gergely 
képviselő (Gödöllői Lokálpatri-
óta Klub) szóban tájékoztatták 
a testületet a beruházás finan-
szírozásának módjáról és forrá-
sok megoszlásáról. Ennek elle-
nére az ülést követően a gödöllői 
FIDESZ-KDNP frakcióhoz közel 
álló GDL.hu portálján újabb ha-
mis állításokat tartalmazó írás 
jelent meg a témában, ráadásul 
olyan fotókkal illusztrálva, amik 

nem a felújítás során érintett út-
szakaszt ábrázolták. Bárdy Péter 
alpolgármester és Molnár Ger-
gely képviselő ezt követően tettek 
javaslatot, hogy az önkormány-
zat indítson jogi eljárást az ügy-
ben. (Az ominózus cikk az októ-
ber 19-ei testületi ülést követően 
már nem volt elérhető az olda-
lon – a szerk.)

A SZÁMOK
A felület előkészítését a VÜSZI 
munkatársai végezték brut-
tó 308.610 Ft ér tékben.  
A VÜSZI közreműködésével al-
vállalkozó végezte a meglévő fe-
lület emulzióval való locsolását, a 
mart aszfaltnak a Magyar Közút 
telephelyéről történő kiszállítá-
sát, finiserrel történő bedolgozá-
sát, valamint a bedolgozás után 
a kétrétegű felületi zárás elkészí-
tését összesen bruttó 9.493.187 
forint összegben. Végül a VÜSZI 
munkatársai készítették el zú-
zottkőből az új útpadkát (mivel 
a pályaszint emelkedett 6 cm-
rel), valamint a padkák nyesését 
egészen a Blaháné úttól a Lázár 
Vilmos utcáig bruttó 1.698.384 
forintért, valamint ideiglenes for-
galomtechnikai jelzések kiépí-
tését és bontását bruttó 31.750 
forintért.
 A Magyar Közút, mint a Gerle 
utca vagyonkezelője a felújítás-
hoz 135 köbméter mart aszfal-
tot biztosított, mely hozzávető-
leg 240 tonna mennyiséget jelent, 
bruttó 987.552 forint értéken  
– a mart aszfalt  tehát sem a vá-
ros, sem a VÜSZI költségvetését 
nem terhelte.  BJ
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   Megtartotta az idei tanévre szóló alaku-
ló ülését a Gödöllői Ifjúsági Testület. Mivel 
a szervezet tagjainak mandátuma egy évre 
szól, így minden tanévben új vá-
lasztásra kerül sor. 
 Az október 23-án megtartott 
alakuló ülésen a Gödöllői Ifjú-
sági Testület eddigi háromtagú  
elnöksége öt főre bővült. A szer-
vezet két társelnökének Dóra 
Gergelyt és Gyalog Hajnalka 

GÖDÖLLŐN IS  
TILTAKOZNAK  
a pedagógusok

  Országszerte zajlanak a béreme-
lést és szabad oktatást követelő, va-
lamint a sztrájkban és a polgári en-
gedetlenségben résztvevő tanárok 
kirúgása, fenyegetése ellen tiltakozó 
megmozdulások. A különböző akci-
ókba Gödöllőn is egyre többen kap-
csolódnak be, vagy vállalnak szoli-
daritást a résztvevőkkel. 
 Október 27-én az Erkel Ferenc Ál-
talános Iskolában és a Gödöllői Óvo-
da hat tagintézményében is csatla-
koztak a tiltakozó akciókhoz. 
 Kiálltak tanártársaik mellett a gödöl-
lői premontrei iskolaközpont tanárai 
is, akik – nem az intézmény hivata-
los álláspontjaként – magánszemély-
ként, huszonhárman csatlakoztak a 
zsámbéki premontrei iskolaközpont 
korábbi nyilatkozatához. KJ

Ismét a legjobb 
GIMNÁZIUMOK 
KÖZÖTT
Tízedik alkalommal készítette  
elaHVGagimnáziumokrang-
sorát, ami minden évben je len -
tőssegítségetjelentaazfel- 
vételielőttállókszámára. 
ATörökIgnácGimnázium,aGö-
döllőiReformátusLíceumésa
PremontreiIskolaközpontidénis
alegjobbakközöttkapotthelyet.

Új tanév, ÚJ IFJÚSÁGI TESTÜLET

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium az 
összesített 30. helyet érte el a Gödöl-
lői Református Líceum Gimnázium 

országosan a 34., a Premontrei Iskolaköz-
pont pedig a 37. helyre került. 
 A Török Ignác Gimnázium emellett há-
rom első helyet is magáénak tudhat: a két 
tannyelvű képzést is végző iskolák között az 
első helyen áll, ebben a kategóriában a nyel-

vi- és a matematika érettségivel is a legjobb 
eredményt érték el. 
 Az egyházi iskolák rangsorában a Gödöl-
lő Református Líceum a 4., a Premontrei Is-
kolaközpont az 5. helyen végzett.

A mutatókat szokás szerint az 
alábbiak szerint állították össze: 
  •   a 10. évfolyamos országos kompetencia-

mérés eredménye szövegértésből és ma-
tematikából;

  •   az érettségi százalékos eredménye mate-
matikából, magyar nyelv és irodalomból, 
történelemből és idegennyelvből;

  •   a felsőoktatás nappali tagozatára felvett 
diákok felvételi pontjainak iskolai átlaga. 

Dórát választották meg, az alelnöki pozí-
ciókat pedig Horváth Nóra, Pákolicz Anna 
és Skultéti Péter tölti be. 

 A vezetőség bővítésére a feladatok jobb 
elosztása érdekében volt szükség, mondta 
lapunk kérdésére Dóra Gergely, akitől azt 

is megtudtuk, hogy a vezető-
ség megválasztása mellett a jö-
vőbeli tervekről, programokról 
is tárgyaltak. Ennek részeként 
szeretnének  minél aktívabban 
részt venni az Erasmus progra-
mokban, és tovább erősíteni az 
iskolák közötti kapcsolatot. KJ
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TORMAY 50 

Amikor a fiatalok a  
forradalom élére álltak 
Hagyományosan a Bezsilla-villa kertjében, az egykori 
rendőrség,majdNemzetőrségépületénekudvarán
emlékeztekmegagödöllőiekaz1956-osforradalom
ésszabadságharchőseirőlésáldozatairól.

AMűvészetekHázábanrendeztékmegaztazünnepséget,amina
Gödöllőközpontjában50évvelezelőttátadottPetőfiSándorutcai
rendelőintézettiszteletéretartottakaTormayKárolyEgyészség-
ügyiKözpontjelenlegiésegykoridolgozóinakrészvételével.

A megemlékezés résztvevői ott gyűl-
tek össze, ahol 1956. október 25-én 
Balázsovich Andrást 17 évesen ha-

lálos lövés érte, miután gödöllői fiatalok-
kal közösen követelte az épület kerítése 
előtt a bebörtönzött egyetemisták szaba-
don bocsátását.
 A rendezvényen Molnár Gergely önkor-
mányzati képviselő mondott beszédet, mely-
ben kiemelten szólt azokról a fiatalokról, akik 
1956-ban a forradalom élére álltak.
 „Végig gondoltam, hogy hány féle egyéni 
gondolat, indok, érv és motiváció mozgat-
hatta azt a tengernyi fiatalt, akik a forrada-
lom egységesített követelései mögé fel tud-
tak sorakozni.
 Voltak, akik a békére vágytak és azt akar-
ták elérni, hogy az minél tovább kitartson. 

Voltak, akik a szovjet csapa-
tok elkergetését tűzték ki cé-
lul. Voltak olyanok, akik a nyugati 
hatalmak figyelmét és segítségét akar-
ták megszerezni. Lehettek ott olyan fiatalok 
és idősebbek, akiknek ezektől teljesen eltérő, 
sajátos motivációjuk volt. Biztosan nem tud-
hatjuk, de talán sejthetjük a választ, ha most 
körülnézünk a megemlékező közösségünkben 
és felismerjük, észrevesszük azt, hogy meny-
nyire sokfélék vagyunk, illetve, hogy a forra-
dalmárok egymástól sem jobban, sem kevés-
bé nem különböztek, mint amennyire ma mi, 
egybegyűltek…Bátorítok mindenkit, hogy ke-
resse meg mit üzennek számukra a hőseink 
merjék követni példájukat. Mindezeket én is 
megtettem. Számomra 1956 üzenete az, hogy 
a béke nem csak nemes, de talán a legszebb 

cél is. Nem szabad azonban ösz-
szekevernünk az erőszak útján 
fenntartott renddel. A béke 
szabadság nélkül önmaga lel-
két, esszenciáját veszti el!”.
 Az ünnepségen a Gödöllői 

Fiatal Művészek Egyesülete 
„A nép hangjai” című zenés iro-

dalmi összeállítással tisztelgett, és 
a Gödöllői Városi Fúvószenekar közre-

működött Ella Attila vezetésével. 
 A rendezvény végén az önkormányzat, a 
városi intézmények, a pártok és a civil szer-
vezetek képviselői elhelyezték az emlékezés 
koszorúit a 2021-ben felállított emlékosz-
lop előtt, majd a  Dózsa György úti temető-
ben Balázsovich András és Kiss Antal sírjá-
nál fejeződött be a megemlékezés.  

Fotók: Tatár Attila

’56 OKTÓBER 23.

A megjelenteket dr. Dunai György 
igazgató-főorvos és dr. Gémesi 
György polgármester köszöntötte. 

Dunai György rövid visszaemlékezése után 
részleteket mutattak be a dr. Fehér Ágnes fő-
orvosnő szerkesztésében hamarosan megje-
lenő könyvből. A kiadvány a gödöllői egész-
ségügy csaknem 100 
éves múltját dolgoz-
za fel az 1927-ben 

– a Rocke feller Ala-
pítvány támogatá-

sával – létrejött első magyarországi egész-
ségügyi mintajárástól kezdve, aminek 
köszönhetően 1930-ban felavatták a Gö-
döllői Járási Egészségvédelmi Szolgálat köz-
pontját, a Járási Egészségházat, ami a 40-es 
években kórházi rangban működött.
 1972-ben az intézet új épületet kapott 

(a jelenlegi I. épü-
let, Petőfi S. u. 1-3. 
szám alatt), amely-
ben mai napig mű-
ködik a szakellátás. 

Elnevezése ekkor lett Gödöllői Egyesített 
Egészségügyi Intézet, ami a Gödöllő város 
katona-egészségügyi múltjában jelentős sze-
repet játszó orvos tiszteletére 2000. január 
1-jétől a Tormay Károly Egészségügyi Köz-
pont nevet vette fel.  TA
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TÖBB MINT  
9 MILLIÁRDBÓL  
korszerűsít a MATE

FELAVATTÁK 
DIMÉNY IMRE 
SZOBRÁT

   A Magyar Ag-
rár- és Élettudo-
mányi Egyetem 
a nagy elődök 
emléke előtt tisz-
telegve, egyben 
múltjának megbe-
csülése és hagyo-
mányainak meg-
őrzése céljából 
létesített szobor-
parkot a Szent Ist-
ván Campuson. 

Dimény Imre egykori földművelésügyi és élel-
mezésügyi miniszter, a jogelőd Kertészeti és 
Élelmiszeripari Egyetem volt rektora, Széche-
nyi-díjas akadémikus bronz mellszobrát októ-
ber 25-én leplezték le.  (MATE) 

ÁTADTÁK a bíróság épületét

(Folytatás a cím- 
lapról oldalról) 

A MATE főépü-
lete jövőre 
lesz 100 éves, 

és bár az újabbak is 
az 50-60-as években 
épültek, vagyis az el-
múlt évtizedekben 
nem történt érdemi 
korszerűsítés. Most a 
meglévő ingatlanállo-
mányt felújítják, a munkálatokra a műemlé-
ki védettség alatt álló épületekben a műem-
lék felügyelet jóváhagyása alapján kerül sor. 
 A tervek szerint a teljes gödöllői épület-
komplexum vonatkozásában 1733 darab 
nyílászáró cseréje, valamint 5310 m2 tető 
szigetelése valósul meg 2023. szeptember 
30-ig. A projekt közvetlen célja az épületek 
energetikai tényezőinek javítása, az ener-
giafelhasználás csökkentése és a működési 
költségek csökkentése, amelyeknek napja-

inkban különösen nagy a jelentősége. „Nagy 
öröm számunkra, hogy a fejlesztés eredmé-
nyeként a MATE Szent István Campusa egy 
biztonságosabb, korszerűbb, környezetbarát 
intézményként működhet tovább” – emel-
te ki Dr. Gyuricza Csaba rektor a projekt 
előrehaladási sajtótájékoztatóján.
 Mindezek mellett folynak azok a terve-
zési munkálatok is, amelyek a campus to-
vábbi fejlesztését zöldmezős beruházás ke-
retében megcélozzák  (FK)

   Átadták a Gödöllői Járásbíróság fel-
újított épületét, amit egyben a Gödöllői 
Járási Ügyészség elhelyezésére új épü-
letszárnnyal kibővítettek ki. 
 A bírósági épület leromlott műszaki ál-
lapota miatt 2017-ben kezdődött meg az 
ingatlan felújítása, mely immár a Gödöl-
lői Járásbíróságnak és a Gödöllői Járási 

BEZÁR A MÁRIA- 
BESNYŐI POSTA

  A 25  %-os előirányzott állami rezsicsök-
kentés miatt november 12-től 366 posta-
helyen fog szünetelni ideiglenesen a szol-
gáltatás. Az ideiglenes bezárás érinti a 
máriabesnyői postát is. 
 Az intézkedés a postai küldemények 
házhoz kézbesítését nem érinti, az érintett 
posták működésének szüneteltetése lét-
számleépítéssel nem jár, a munkavállókat a 
környező postákon helyezik el. Azokon a te-
lepüléseken, ahol több szolgáltatóhely mű-
ködik, ott a fennmaradó szolgáltatóhelyek 
megemelt kapacitással, több ügyfélkiszol-
gáló pulttal fogadják az ügyfeleket – olvas-
ható a Magyar Posta honlapján. 
 A zárás ideje alatt a máriabesnyői pos-
ta feladatait a Dózsa György úti posta lát-
ja el.   (BJ)

Ügyészségnek ad otthont, összesen több 
mint 2700 négyzetméteren.
 A 2022 közepére elkészült, korszerű infor-
matikai és biztonságtechnikai eszközökkel fel-
szerelt épületkomplexumban 10 tárgyalóte-
rem, ügyfélközpont, könyvtár, kezelőirodák, 
bírói és igazságügyi alkalmazotti dolgozószo-
bák és irattárak kerültek kialakításra.  (JA)
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   November elsejével megkez-
dődött a visszaköltözés a Tö-
rök Ignác Gimnázium épületébe, 
igaz, még csak az az öt osztály 
tért vissza, akik október végé-

   Lapzártánkkal egyidőben 
kaptuk a szomorú hírt, hogy 
elhunyt vitéz dr. Bucsy Lász-
ló, köztiszteletben álló állat-

orvos, a városi lovas rendez-
vények egyik főszervezője, a 
március 15-ei lovas felvonu-
lás ötletgazdája, valamint a 
Tarsolyos Lovasegylet meg-
alapítója.
 Bucsy László a Blaháért 
Tár saság létrehozója, vala-
mint a város és a városrész 
egyik legaktívabb tagja volt; 
2007-ben megkapta a Gö-
döllő Városért Díjat. 
 Búcsúztatásáról később 
intézkednek. 
 Isten nyugosztalja!

ELHUNYT VITÉZ  
DR. BUCSY LÁSZLÓ

ENERGIAÁR KÉRDÉSEKBEN  
tárgyalt az önkormányzat 
Lapzártánkkalegyidőbenzajlottazamegbeszélés,aminekso-
rándr.GémesiGyörgypolgármester,árdyPéteralpolgármester
ésdr.KissÁrpádjegyzőtárgyaltBallaGyörgyönkormányzati
tárgyalásokkal megbízott miniszteri biztos vezette kormány-
zatimunkacsoporttalazenergiaválságokoztahelyzetről.

A polgármester erről délután tájé-
koztatta a képviselő-testület által 
létrehozott Energiagazdálkodási 

Munkacsoportot.
 Mint azt a polgármester elmondta, tájé-
koztatta a kormány képviselőit azokról az in-
tézkedésekről, amelyeket az önkormányzat 
az elmúlt hetekben az energiamegtakarítás 
terén hozott. A cél, hogy a kormányzati el-
várásnak megfelelő 25 százalékot takarítson 
meg a város. Azért, hogy ezt tartani tudják,  
- úgy fogalmazott – „elmentek a falig” , több 
lehetőség már nincs. Tervezni csak decem-
ber végéig tudnak. 
 A megbeszélés során megfogalmazta azo-
kat a javaslatokat, amelyek nagyban segíte-
nék Gödöllő, és más települések helyzetét: 
így például, ha az önkormányzatoknak az 
MVM fix áron adná a gázt valamint, ha az 

éjszakai közvilágítás biztosítására a Pak-
son előállított villamos energiát nem emelt 
áron vásárolhatnák meg. 
 A kormány képviselői arra voltak kíván-
csiak, veszélyben vannak-e a kötelezően el-
látandó feladatok, milyen tartalékai vannak 
a városnak, és mit tett eddig az önkormány-
zat az energiamegtakarítás érdekében. 
 A  tárgyalás során Gémesi György leszö-
gezte, természetesen prioritást élveznek 
a kötelező feladatként ellátandó bölcső-
dék, óvodák, idősek otthona és az egész-
ségügyi intézmények működtetése, s fel-
hívta a figyelmet arra, hogy ide tartozik 
a közétkeztetés és a település üzemelte-
tés is. 
 Gödöllő polgármestere úgy fogalma-
zott, a miniszteri biztos tájékoztatása sze-
rint idén egyetlen település sem számíthat 

semmilyen támogatásra, így Gödöllő sem. 
Hogy jövőre lesz-e valamilyen támogatás, 
arról még csak annyi hangzott el, az ön-
kormányzatokkal való egyeztetés után, a 
tervek szerint december közepéig készül 
egy erre vonatkozó kormányzati előter-
jesztés. Úgy tűnik azonban, a kormány-
nak az a szándéka, hogy csak a kötelező 
feladatok ellátásának veszélybe kerülése 
esetén avatkozik be.  KJ

ig a Művészetek Há-
zában kaptak elhe-
lyezést. 
 A diákokat a már 
elkészült, biztonsá-
gos, rendezett ter-
mekben helyezték 
el. November vé-
géig folyamatos 
lesz a visszaköltö-
zés a Líceumból és 

a MATE-ről, a sorrend annak 
függvényében történik, ahogy 
a termek elkészülnek – tájé-
koztatta lapunkat Fábián Ber-
talan igazgató. 

Lassan vissza- 
térnek a DIÁKOK

  A kigazdálkodhatatlan energiaárak 
miatt november 1-jével április 15-ig át-
menetileg bezárt a Művészetek Háza, 
a rendezvények egy részét a Kirá-
lyi Váró és a Királyi Kastély fogad-
ta be, s a Királyi Váróban kapott he-
lyet a művészeti csoportok és a civil 
szervezetek egy része is. Így Gödöl-
lőn nem áll meg a kulturális élet, az 
adventi időszakban a Művészetek 
Háza új szabadtéri színpadán és an-
nak környezetében szerveznek majd 
rendezvényeket, ünnepi díszkivilágí-
tás azonban nem lesz.  
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FIGYELEM! A NAV nem 
hajt be rezsitartozást!

  Az sms-ben és e-mailben 
érkező adóvisszatérítéssel 
kecsegtető adathalász üze-
netek után a csalók új mód-
szerekkel próbálkoznak – fi-
gyelmeztetett a napokban 
a Nemzeti Adó és Vámhi-
vatal. 
 Telefonon, rezsitartozás-
ra hivatkozva kérnek a gya-
nútlan ügyfelektől adato-
kat, nemritkán pénzt. Senki 
ne dőljön be a trükknek, a 
Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal (NAV) nem hajt be áram- 
és gázdíjtartozást!

 Mielőtt elkezdődik egy 
NAV-végrehajtás, szinte min-
dig megelőzi egy hivatalos le-
vél, amelyben a hatóság fel-
szólítja az adózót elmaradása 
befizetésére. 
 Nem tartozik a NAV felada-
tai közé – a kukadíjon kívül – 
a rezsitartozás, így sem az 
áram-, sem a gáztartozás be-
hajtása. Ezeket polgári jogi 
követelésekként a bírósá-
gi végrehajtó kezeli a közös 
költséghez és a vízdíjhoz ha-
sonlóan. 
 A NAV munkatársai, ha eset-

leg személyesen 
keresik fel az ügy-
felet, minden eset-
ben szolgálati iga-
zolvánnyal igazolják 
magukat. (NAV)

Gödöllő-naptár 2023
Ismételkészült,és 
év végéig valamennyi 
gödöllőiháztartásba
eljutajövőévigö- 
döllőivárosinaptár. 
A2023-askiadvá-
nyunk sorrendben már  
a30.,hiszenazelső 
1993-banjelentmeg.

Keressük a város  
KARÁCSONYFÁJÁT!

H arminc év nagy idő. A 
kontinuitás mellet t 
azonban mindig fon-

tos, hogy meg tudjunk újulni, 
tudjunk valami újat mutatni. 
Bizony még egy városi naptár 
elkészültében is sokszor felve-
tődik a kérdés, milyen új dol-
got tudunk közzé tenni. Komoly 
feladat minden esztendőben el-

dönteni, hogy milyen fotók ke-
rüljenek be a naptárba, mi le-

   Alig több, mint egy hónap 
van hátra és beköszönt az ad-
vent. 
 Várjuk azoknak a jelentkezé-
sét, akik szívesen felajánlanák 
saját ingatlanukon található fe-
nyőjüket a város karácsonyfá-
jának. 
 8-10 méter magas, egyenes 
törzsű, körbejárva is szép, bár-
milyen fajta, egészséges fenyőt 
keresünk erre a célra. Fontos, 
hogy a fa kiemelhető legyen 
(például ne legyen körülötte 
villanyvezeték). 
 A felajánlott fákat november 
második felében a helyszínen 
megtekintik, majd a kiválasz-
tott fenyőt advent előtt vágják 
ki és szállítják a főtérre.
 A felajánlásokat novem-
ber 13-ig 8-16 óra között 
várják telefonon: (28) 410 

gyen a fő mondanivaló, milyen 
témát öleljünk fel.

 Az idei évben Önöket hívtuk 
segítségül. Először a fotóanya-
got küldték el számunkra, majd 
ezután újfent Önök választhat-
ták ki, mely képeket szeretnék 
biztosan viszont látni nyomta-
tásban.
 A képek természetesen Gödöl-
lőt, városunk részleteit, értékeit, 
hangulatát tükrözik. Mindezek 
mellett a naptár számos fontos 
információt tartalmaz, a legfon-
tosabb intézmények és a házi-
orvosok elérhetőségeit is meg-
találhatják benne.
 A képeket készítették: Ál-
tal Anikó, Husz Attila, Kata-
lin Ádám, Negyedi Viktória, 
Palágyi István, Petró Róbert, 
Skrabák Dániel, Szántó Orso-
lya, Székely Péter, Tatár At-
tila, Temesvári Gabriella és 
Wohlmuth Klaudia. (sta)

295, vagy az alábbi e-mail 
címen: ugyfelszolgalat@
vuszikft.hu



Kezdjük az adventet  
A MANDÁK KÓRUSSAL!

AMandákkórus
adventi koncertje a 
gödöllőievangélikus
templomban2022.
november 26-án
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A fóti Mandák-otthon 
eredetileg nagypol-
gári villa volt, amely 

léptékében leginkább egy ki-
sebb méretű vidéki kúriára ha-
sonlít. Ez a villa ad otthont az 

Evangélikus Kántorképző In-
tézetnek.
 Az intézet különleges össze-
tartó erejét és szellemiségét jel-
zi az intézet diákjai és tanárai 
részvételével 1989-ben létrejött 
és azóta is éneklő Mandák kó-
rus. A kórus egyik célja az, hogy 
a nyári kántorképző tanfolyam 
egykori és jelenlegi hallgatói és 
tanárai havonta egyszer talál-
kozzanak Fóton, és a tanfolya-
mokon végzett kórusmunkát év-
közben is együtt folytassák. A 
kórust nem lehet pusztán Fót-
hoz kötni, hiszen tagjai az or-
szág legkülönbözőbb részeiből 
érkeznek énekelni Szombathely-
től Békéscsabáig.

 A kórus megalakulása óta jár-
ja az országot, hiszen másik fő 
céljuk az egyházzene legszebb 
darabjainak népszerűsítése az 
ország legkisebb gyülekezetei-
ben is. A Mandák kórus reper-
toárjának nagy részét német és 
magyar evangélikus kórusmű-
vek adják, de ezek mellett meg-
találhatók az egyházzene régi és 
modern zeneszerzőinek művei is 
Palestrinától Kodály Zoltánig.
 A kórus 2022. november 
26-án 17 órakor a gödöllői 
evangélikus templomban 
ad jótékonysági koncertet, 
amelyre mindenkit szere-
tettel várunk!

– a gödöllői evangélikusok –

   A gödöllői Ebrendészeti Te-
lep munkatársai minden év-
ben önkéntes temetőtakarí-
tást szerveznek a halottak 
napja előtt. Ez idén sem 
lehetett másként, tehát 
október 28-án, hétfőn a 
Dózsa György úti teme-
tőben egy 15 fős lelkes 
kis csapattal sok tucat-
nyi szemetet és hullott 
falevelet szedtek össze.

TEMETŐÉRT!
A tisztább
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TANULMÁNYI UTÁN MOST KÓRUSSIKEREK

MADRIDBAN KONCERTEZETT  
a Török Ignác Gimnázium 

FOLYTATÓDOTT a nemzetközi 
iskolakert projekt

KétnagysikerűkoncertetadottaTörökIgnácGimnáziumkórusa
aspanyolfővárosban,aholamagyarnagykövetségmeghívására,
azottaniszokásoknakmegfelelően,az1956-oseseményekrevaló
megemlékezéshezkapcsolódókulturálisrendezvényenvettrészt.

HollandésnémetdiákokatlátottvendégülaTörökIgnácGimnázi-
um,Gödöllőnfolytatódottugyanismégapandémiaidejénelindult
„iskolakertprojekt”amelybenháromországdiákjaivesznekrészt.

T ápai Dóra tanárnő vezénylésével a 
San Antonio de los Alemanes temp-
lomban, valamint a San Francisco El 

Grande királyi bazilikában léptek fel fia-

taljaink. A kórus egyházi és modern, ma-
gyar és spanyol énekekkel méltó hátteret 
biztosított az ünnephez. A közönség pedig, 
az ottani hagyományok szerint, állva tap-

A tanulók mindhárom országban 
azonos, növényekkel kapcsola-
tos projektekben vesznek részt, 

valamint a látogatások során közösen 
is végeznek kertészkedéssel kapcsola-
tos munkákat. 

 A gödöllői program során a résztvevők 
a vetőmagokkal ismerkedtek és dolgoz-
tak. Többek között ellátogattak a MATE 
botanikus kertjébe, ahol a téli előkészí-
tő munkákkal ismerkedtek meg, valamint 
Gárdonyban részt vettek egy birsszüreten. 

solta a diákok magas színvonalú előadását. 
A törökösöknek még ráadást is kellett ad-
niuk, olyan nagy volt a sikerük.
 A rendezvényen Tóth Katalin, Magyaror-
szág madridi nagykövete mondott köszöntő 
beszédet, aki köszönetét fejezte ki a gödöl-
lőiek magas színvonalú előadásáért. (t.a.)

Ennek köszönhetően a feldolgozásba is „be-
pillanthattak”, megismerhették a kompót-
készítés fortélyait, köszönhetően a gödöl-
lői Waldorf iskolának, az ő konyhájukban 
végezték ugyanis a munkát. 
 Mindezek mellett a gyerekek több közös 
programon is részt vettek, Gödöllővel is is-
merkedtek, többek között ellátogattak az 
Arboparkba is. A projekt – ahogy korábban 
is – kiváló lehetőséget adott a gyerekek kö-
zötti kapcsolatok, barátságok építésére is. KJ
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   FIGYELEM! A NyugdÍjas Aka-
démia ellőadásai a korábban 
meghirdetettől eltérően az aláb-
bi időpontokban és helyszíneken 
várják az érdeklődőket: 
 
 2022. november 11-én 
 (péntek) 15 órától a 
 Városi  Könyvtárban
 ÁLLATI KULISSZATITKOK
 előadó: Halász Árpád 
 állatkoordinátor
 
 2022. december 8-án 
 (csütörtök) 14 órától 
 a Királyi Váróban
 BEMUTATKOZIK 
 A TALAMBA EGYÜTTES
 előadók: az együttes tagjai 
 Zombor Levente vezetésével

NYUGDÍJAS 
AKADÉMIA 

Telek Zsuzsa kapta  
a KÖRÖSFŐI DÍJAT

90 ÉVESEK  
köszöntése 

A Gödöllői Városi Múzeum 
előtt álló szobornál tör-
tént megemlékezést kö-

vetően a kastély dísztermében 
került sor a Körösfői-Kriesch 
Aladár Művészeti Díj és Emlék-
plakett átadására. Az elismerést 
idén Telek Zsuzsanna, a Frederic 
Chopin Zenei AMI zongorataná-
rának ítélte oda a kuratórium.

 Telek Zsuzsa nö-
vendékei a hazai és 
a nemzetközi zenei 
megmérettetéseken 
is eredményesen sze-
repelnek, több kon-
zervatóriumi növen-
dék került ki közülük, 
ketten pedig már a 
felsőfokú zenei ta-
nulmányaikat is be-
fejezték. Telek Zsu-

zsa több zongoraversenyen 
tanári díjat is  kapott,  három 
éve ő vezeti a zeneiskola zongo-
ra tanszakát, kiemelten fontos 
feladatának tekinti a fiatal te-
hetségek támogatását. 
 Az elismerést Babarczy Tamás, 
a kuratórium titkára adta át. 
 Az est folyamán Őriné Nagy 
Cecília művészettörténész tar-

   Az október az idősek hónapja. 
Hagyományosam ilyenkor rende-
zi meg a nyugdíjasok köszöntését 
a Gödöllői Nyugdíjas Egyesület. 
 A rendezvényen dr. Gémesi 
György polgármester, Pataki 

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

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

MEGHÍVÓ
  Teleki Pál szü-

letésének 143. 
évfordulója al-
kalmából 2022. 
november 5-én 
(szombaton), 
11 órai kezdet-
tel tartjuk koszo-
rúzással egybekötött 
megemlékezésünket szobránál, a 
Gróf Teleki Pál téren.
 Ezúton felhívjuk az érdeklő-
dők figyelmét, hogy a Művésze-
tek Házától 10.20-kor díjmentes 
különbusz indul a térre, majd a 
megemlékezés után vissza. Az 
autóbusz ezúttal nem megy ki a 
Premontrei Gimnáziumhoz és az 
Egyetemhez, de fel lehet szállni a 
temetőig minden közbeeső busz-
megállóban.
 Az ünnepi megemlékezésre sze-
retettel hívjuk és várjuk Teleki Pál 
minden tisztelőjét:

a Teleki Pál Egyesület Elnöksége

tott előadást Körösfői-Kriesch 
Aladár vallásos művészetéről. 
 Az ünnepi műsorban a Frederic 
Chopin Zenei AMI részéről a ki-
tüntetett volt növendékei – Váray 
Domonkos és Mikulik Márton – 
valamint tanárai, Váray-Major 
Zsófia és Horváth Judit közre-
működtek.                BJ

Pál a Gödöllői Nyug-
díjas Egyesület elnö-
ke, Sebő Györgyné, 
az egyesület alelnö-
ke és Kecskés Judit az önkor-
mányzat civil referense mond-

tak köszöntőt, dr. 
Pappné Pintér Csil-
la önkormányzati 
képviselő (Gödöl-
lői Lokálpatrióta 
Klub) pedig mesé-
vel nevettette meg 
a jelenlévőket. 

Hagyományosan koszorúzás sal és díjátadással tisz-
telgettnévadójánakemlékeelőttaKörösfői-Kriesch
AladárMűvészetiAlapítvány,azegykorigödöllői
művésztelepalapítójaszületésénekévfordulóján.

 Az ünnepségen negyvenöt 90 
évest köszöntöttek, közülük ti-
zenegy tudta személyesen is át-
venni a díszoklevelet és az aján-
dékot.                      JÁ
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Emlékezés SZENT IMRÉRE 

Szüreti hagyományok  
AZ ÓVODÁBAN 

   Hagyományos szüreti mu-
latságot rendeztek a Gödöllői 
Óvoda Mosolygó Tagóvodájában.  
A gyönyörű őszi délelőttön me-
sejáték és táncház várta a gye-
rekeket és a szülőket, amikbe 
kicsik és nagyok egyaránt öröm-
mel vettek részt.

A z idén 30. tanévét meg-
kezdett iskola ünnepi 
programja szentmisé-

vel kezdődött a Szentháromság 
templomban. A szertartás keretében meg-
áldották azokat a nyakkendőket és sála-
kat, amiket az elsősök és az intézménybe 
tanulmányaikat idén megkezdő gyerekek 
ezen a napon kaptak meg. 
 Szent Imre 1000 és 1007 között született 
Székesfehérváron. Neveltetésére nagy gondot 
fordítottak: oktatását 1015-ben Gellért püspök 
vette át, aki a tudományok mellett a vallásba, 
valamint a papi élet rejtelmeibe is beavatta.

 A herceg aztán tizenöt éves korától István 
király mellett nevelkedett, számára íródtak 
az Intelmek. Elsajátította az államirányítás 
tudományát, a hadvezérséget és a diplomá-
ciát. Az 1020-as évek végén elfoglalta a trón-
örökös hercegeket megillető dukátust, és apja 
rábízta a királyi sereg parancsnokságát is.
 Imre herceg 1031. szeptember 2-án halt 
meg, miután vadászat közben egy vad-
kan megsebezte. Holttestét az akkor még 

PROGRAMAJÁNLÓ
2022. november – december

  ÖRÖKMOZGÓ lehetőség – Gödöllő Városi és Térségi Uszoda 
50 %-os kedvezményes úszójeggyel várja tagjainkat!
SPORTOS információk, túrák, kerékpáros, úszó eseményeink 
ÖRÖKMOZGÓ fb csoportoldalunkon 

 NOVEMBER 9. 16 óra – Presszó Szerda Dupla
 – LÁB és LÁTÁS vizsgálattal   
 NOVEMBER 9. – Daganatos betegek napja 
  – konferencia Budapest
 NOVEMBER 12. – szombat Sorstárs Képtár Pusztaszabolcson 
 NOVEMBER 16. 17 óra – Presszó Szerda 
 – Személyiségünk karbantartása 3. 
 NOVEMBER VÉGE – Varázslatos ünnepnap – zenés vacsoraest 
 NOVEMBER 23. 17 óra – Presszó Szerda KREATÍV mézes műhely

2022 ADVENT időszaka
 DECEMBER 5. – Tündérfalvi Mikulásnap  
 az Önkéntesség világnapján
 DECEMBER – VI.Jótékonysági MÉZESKALÁCS VÁROS
 – Civil Karácsony 
 DECEMBER 31. – Kedves üzenetek az ÚJ ESZTENDŐRE
 – Gödöllő Főterén  

        Add tovább a mosolyodat
E-mail:  addtovábbamosolyodat. 

mrlgdl@gmail.com

Iskolájuknévadójaelőtt
tisztelegtekaGödöllői
SzentImreKatolikus
ÁltalánosIskoladiákjai.

épülő fehérvári bazilikában he-
lyezték el.
 VII. Gergely pápa Szent Lász-
ló király uralkodása idején, 1083. 
november 4-én István királlyal 
és Gellért püspökkel együtt avat-
ta szentté. Az egyház a magyar 
ifjúság védőszentjeként tartja 
számon. 
 Városunkban az oktatási in-
tézmény mellett emlékét utca 

és szobor őrzi. 

 Mindezek mellett volt arcfes-
tés, diótörés, kukoricamorzsolás, 
népi ügyességi játékok, kézmű-
ves foglalkozás, szőlő préselés és 
természetesen remek hangulat!
 A színes programokban meg-
éhezett vendégeinket zsíros ke-
nyérrel, lila hagymával és teával 
vendégelték meg a házigazdák.



GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. november 3. MAGAZIN  Ӏ  13

Szent Márton ÜNNEPE
Közeledikazévvége,sezaz
időszakbővelkedikajeles
napokban.Novemberegyik
meghatározódátumanovem-
ber11.,SzentMártonünnepe.

Márton napja egyre népszerűbb lett 
az elmúlt években, köszönhetően 
a Márton-napi hagyományoknak: 

a lámpás készítésnek és a liba evésnek. Is-
merjük a mondást: Aki Márton napján li-
bát nem eszik, egész évben éhezik. 
 De ki is volt ez a sokak által kedvelt szent? 
 Márton Kr. u. 316-ban vagy 317-ben szü-
letett Savariában. Szülei jómódban élő po-
gányok voltak. Apja a római légió tisztjeként 
szolgált, jutalmul Itáliában földbirtokot 
kapott. Márton 12 éves volt, amikor szü-
lei akarata ellenére, azok bele-
egyezése nélkül kérte felvételét 
a keresztények közé. A püspök 
kézrátétele a 12 éves Mártont 
hittanulóvá, katekumenné avat-
ta. Mivel egy római rendelet ér-
telmében a katonák fiainak be 
kellett lépniük a légióba és ott 
meghatározott ideig szolgálatot 
teljesítettek, vagy valamilyen 
hivatalt kellett vállalniuk, ő is 
katona lett. Még ifjú tisztként 

szolgált, amikor Galliában a hi-
degben egy meztelen és sánta 
koldusra bukkant. Megszánta 
és megfelezte vele katonai kö-
penyét. Ezt követően álmában 
megjelent neki Krisztus, vállán 
a koldusra terített fél köpennyel. 

 Ezt követően 339-
ben, 22 éves korá-
ban keresztelkedett 
meg, szolgálati he-
lyén, Amiens-ben. 
Márton nem sokkal 
ezután leszerelt, 
és Poitiers püs-
pökéhez, Szent 
Hilariushoz csat-
lakozott. Haza-
térve megtérí-
tette anyját, majd 
remeteéletet kezdett 
a ligur-tengeri Gallinara 
szigeten. 359-ben áttelepedett 
Poitiers mellé, hogy Hilarius 
támasza lehessen. Cellája kö-
rül alakult a ligugéi, később 
Tours melletti cellája körül a 
marmoutier-i kolostor. 
 371-ben Tours püspökévé vá-
lasztották. A legenda szerint 

Márton nem akarta a püspökséget elvál-
lalni és alázatból a ludak óljába bújt. Azok 
azonban gágogásukkal elárulták. Püspök-
ként is szerzetesi egyszerűségben élt. Éle-
tét csodák kísérték, az első Galliában, a 
ligugéi kolostorban történt, ahol buzgó 
imával feltámasztott egy meg nem keresz-
telt hittanulót. Másik halott feltámasztását 
is feljegyezték a krónikák. Lupicinusnak, 
egy jómódú polgárnak fiatal rabszolgáját 
támasztotta fel imájával. Püspöki idejé-
ből jegyezték fel, hogy egy ízben szedett-

vedett gúnyában misézett, 
mivel a templom kapujában 

egy didergő koldus kedvé-
ért megvált a miseruhájától.  

A hüledező hívek szeme láttá-
ra egy tűzgömb szállt a feje fölé, és 

angyalok fedték be drágakövekkel kivert 
aranyujjassal csupasz karjait. 
 Ünnepe azért november 11-én van, mert 
egyes források erre a napra teszik Szent 
Márton temetését. Rómában a 6. század 
óta ünneplik. Ő az első szentként tisztelt 
hitvalló. Szent Mártont már a honfogla-
lás előtt tisztelték Pannóniában. A ha-
gyomány szerint Márton álmában segí-
tette Szent Istvánt és az országot, ezért 
Szűz Mária után Tours-i Szent Márton lett 
Magyarország patrónusa. Német nyelv-
területről terjedt el a fáklyás felvonulás 
(Martinsumzug), amely Szent Márton em-
lékét őrzi, és a jó cselekedeteket szimboli-
záló fényt juttatja el az emberekhez. Már-
ton napja a karácsony előtti 40 napos böjt 
előtti utolsó ünnepnap, ezért ezen a napon 
rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vá-
sárok. Novemberben már le lehet vágni a 

tömött libát, ezért a 
Márton-napi ételek 
jellemzően libafogá-
sok. Márton-nap a 
borászok ünnepe is, 
hiszen általában ek-
kora készül el az év 
első újbora. A na-
gyobb borvidékeken 
Mártont manapság 
az újbor védőszent-
jeként tisztelik.

A legenda szerint Már-
ton nem akarta a püs-

pökséget elvállalni és alá-
zatból a ludak óljába bújt. 

Azok azonban gágogá-
sukkal elárulták.
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GÖRÖG MESÉK 
– Megelevenedik  
a mondavilág

MINDENKIDERÜL – Zenét  
és humort hoz a Honeybeast

AgörögmondavilágbacsábítjaaközönségetaGödöllőTáncszínház
legújabb,november25-énbemutatásrakerülőprodukciója,Azelő- 
adásbólaMúzeumokÉjszakájánmárláthatottízelítőtaközönség.
AbemutatóraaGödöllőiKirályiKastélylovardájábankerülsor.

A Honeybeast az elmúlt évek ben több alkalommal 
adottnagysikerűkoncertetGödöllőn.November20-án
ismétvendégünkleszanépszerűegyüttes,azelőadás
helyszíneaGödöllőiKirályiKastélyLovardájalesz.

A zenekar 2022 őszén kezdődött tur-
néján a humor is fontos szerepet 
kap. A gö-

döllői koncerten a 
Dumaszínház egyik 
legsikeresebb mű-
vésze, Ráskó Esz-
ter  színesít i az 
előadást,  aki légi-
es könnyedséggel, 
metsző őszinteség-
gel, és sziporkázó 
szellemességgel ké-
pes akár a leghús-

bavágóbb problémák kacagtató „kiderí-
tésére” is.

Részlet a Múzeumok Éjszakáján bemutatott előzetesből

 Eszter, és a Tarján Zsófi vezette zene-
kar ezen az esten azt fogja bizonyítani, 
hogy vannak pillanatok, amikor egyedül 
az emberi szellem egyik legcsodálatosabb 
megjelenése, a humor tud segítségünk-
re lenni. Az a humor, amely lehet kese-
rű, fanyar, pikánsan csípős, vagy mind-
ez egyszerre. 

 Hogy a közös előadások so-
rán, milyen arányban kevere-
dik majd  a zene és a stand up, 
az legyen meglepetés, hiszen 
úgyis  Mindenkiderül. 
 Az előadásra jegyek 
válthatók 8900 forintos 
áron a  Gödöllői Királyi 
Kastélyban (Belvárosi 
Jegyiroda) szerda: 15-tól 
17 óráig, valamint a Jegy.
hu oldalon. 

A görög mesék, a görög mitológiák 
alapját képezik az ókori hellének 
mindennapi szokásainak, szertartá-

sainak, értékrendjüknek, világnézetüknek. 
Évszázadokon keresztül nem volt szükség 
a papírra vetésükre, hiszen akkoriban a 
mindennapi műveltség része volt ismerni 
őket. A „Görög mesék” című előadás szá-
mos rövid történetet mutat be a tánc nyel-
vén ebből az óriási örökségből. Ahogy a 
mitológiai történetekben, az előadásban 
is megjelenik a tánc eszközein keresztül 
a düh, a gőg, a hiúság, a szerelem, az őr-
lődés, a vágy, a kiszolgáltatottság, a meg-
értés, a kegyelem. 
 Az előadás különlegessége, hogy a koreo-
gráfiát a Gödöllő Táncszínház két olyan fi-
atal művész Tibold Eszter és Szabó Áron 
készítette, akik 6 éves koruktól itt tanul-
tak, s ma már a Magyar Táncművésze-
ti Egyetem hallgatói – tudtuk meg Vaj-
da Gyöngyvér művészeti vezetőtől.  Mint 
mondta, a darab témáját is Tibold Eszter 
és Szabó Áron választotta, a táncszínház 
vezetése pedig fontosnak tartja, hogy tá-
mogassák a fiatalok kezdeményezéseit. 
 Jegyek 2500 Ft-os áron vásárol-
hatók: Gödöllői Királyi Kastélyban 
(Belvárosi Jegyiroda) szerda: 15-tól 
17 óráig, valamint a Jegy.hu oldalon. 



JAVASOLJA Ön, 
hogy ki legyen a  
következő Pécsi 
Ildikó Emlékdíjas 
színésznő!

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

A rendezvényen dr. Gémesi György 
polgármester mondott köszöntőt, 
majd az érdeklődők  Keleti Éva ve-

zetésével nézhették végig a kiállítást, aki a 
fotókon szereplő művészekhez és a fotózá-
sokhoz kapcsolódó személyes élményeit osz-
totta meg az érdeklődőkkel.  Mint mondta, 
a „Párban” kiállítással az egymáshoz tarto-
zást szerette volna megmutatni, ami lehet 
egy szerep a színpadon, anya kapcsolata 
gyermekével, az ember és az állat viszonya, 
vagy a barátság megjelenítése.
 „Szerettem volna megmutatni, hogy nem 
vagyunk egyedül, rajtunk múlik, hogyan 
kapcsolódunk egymáshoz, s együtt sokkal 
könnyebb mindent elviselni és könnyebb 
újat teremteni is, mint ha egyedül állnánk 
a világban” – jelentette ki a már 92. évében 
járó fotóművész.  
 Keleti Éva úgy fogalmazott, a kiállítás szá-
mára lehetőséget adott a visszatekintésre is, 
hiszen a most készített új munkái mellett a 

régi felvételek többek között olyan legendás 
produkciókat idéztek meg, mint Gobbi Hil-
da és Szabó Ernő fotójával a „Szabó család” 
rádiófelvételei, vagy a „Macskajáték” Bulla 
Elma és Sulyok Mária előadásában. Külön 
kiemelte a Ruttkai Éva és Latinovics Zol-
tán szerepeit és közös életük egy-egy pilla-
natát megörökítő fotósorozatot, ami a kiál-
lítás alapját adta. 
 Mindezek mellett az érdeklődők számta-
lan érdekességet hallhattak a többek között 
Molnár Piroskát és Pogány Juditot, Hernádi 
Juditot és Tarján Zsófit, Béres Ilonát és Ha-
lász Juditot, Baráth Emőkét és Baráth Nórát, 
Gálvölgyi Jánost és Gálvölgyi Juditot, Osz-
vald Marikát és unokáját ábrázoló képekről. 
 Keleti Éva köszönetet mondott Gémesi 
György polgármesternek és a kiállítást ren-
dező L. Péterfi Csabának a tárlat megvaló-
sításáért. Úgy fogalmazott: Gödöllőn olyan 
művészeti lehetőség van, ami máshol nincs. 
 Keleti Éva a rendezvényen elárulta, már 
megérlelődött benne egy új kiállítás gondo-
lata, ami csupa új képekből áll majd, s ami 
szintén a művészeti élethez kapcsolódik.

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

ELBÚCSÚZOTT A „PÁRBAN”
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HOMOKVARÁZSLAT 
 – Különleges illusztráció 
Mozart remekművéhez 
Animációsfilmbemu-
tatójárakészülaGö-
döllőiSzimfonikusZe-
nekar.AVarázsfuvola
CzakóFerencalkotása-
ival elevenedik meg 
előadásukban.

K i ne emlékeznék a Sebaj 
Tóbiás, a Zénó gyurma-
filmsorozatokra, vagy  

A róka és a holló sokszorosan 
díjazott mesefilmre? Alkotóju-
kat, a szerény és visszahúzó-

dó Cakó Ferenc alkalmazott 
grafikusművészt és animáci-
ós filmrendezőt viszont már 
kevesebben ismerik. Pedig a 
világhíres magyar animációs 
filmek és a Pannónia Film-
stúdió hőskorának egyik ki-
emelt alkotójáról van szó, 
akinek majd minden képző-
művészeti ihletésű alko-
tását szinte valamennyi 
nemzetközi filmfeszti-
vál jelentős díjakkal 
jutalmazta. Első nagy 
elismerését 1988-ban 
az Ab ovo című szo-
bor-homokanimációs 

filmjével érte el, 
amiért Cannesban 
Best Short díjat ka-
pott, de emellett 
több nemzetközi 
filmfesztivál is fő-
díjjal jutalmazta. A világon 
elsőként 1996-ban dolgozta 
ki az élő homokanimációs elő-
adás lehetőségét is. 
 Wolfgang Amadeus Mozart 
színpadi művei saját korában 
is igen sikeresek és közkedvel-
tek voltak. Az eredetileg nagy-
zenekarra megírt zenét saját 
maga és kortársai egyaránt átír-
ták fúvósegyüttesekre. A TV és 
rádió nélküli világban ez adott 
lehetőséget arra, hogy bárhol 
és bármikor, énekesek nélkül 
és akár szabadtéren is elhan-
gozhassanak a darabok. A gö-
döllői zenekar ezen átiratokból 
válogatta össze a közel egy órás 
ifjúsági előadás zenei anyagát, 
amelyhez Mészáros Beáta me-
sélőként csatlakozik. Cakó Fe-

renc homokgrafika-képei – a 
mai kor vizuális igényeihez iga-
zodva – kiegészülnek digitális 
effektekkel, így teljessé téve a 
gyermekek számára a sokrétű 
élményt.
 A mű bemutatójára a Gödöl-
lői Szimfonikus Zenekar fúvós-
együttesének tolmácsolásában, 
a zenekar Mesélő muzsika if-
júsági bérletének első előadá-
saként 2022. november 8-án 
délelőtt 10 órakor kerül sor a 
Királyi Kastély Lovardájában. 
Ezt követően az együttes közel 
egy tucat további előadást ját-
szik Gödöllő tágabb vonzáskör-
zetének iskoláiban. A sorozat 
a tervek szerint 2023. febru-
árjában folytatódik. 

(R.M.)



A Közép-Kelet-Európa 
filmgyártására koncent-
ráló luxemburgi feszti-

vált 15. alkalommal rendezték meg, októ-
ber 6. és 23. között.  A négytagú szakmai 
zsűri Csuja László és Nemes Anna film-
jének ítélte a fesztivál fődíját.
 A gödöllői rendező  Szelíd című filmjét 
az USA-ban mutatták be  a Sundance film-
fesztiválon, s azóta beválogatták a Karlovy 
Vary és a Sydney Filmfesztivál, valamint 
a Raindance Filmfesztivál, a Hong Kong-i 
Nemzetközi Filmfesztivál, illetve az erdélyi 
Filmtettfeszt programjába is. Duplán dí-
jazták a Brüsszeli Nemzetközi Filmfeszti-
válon, az amerikai Cleveland Nemzetközi 

AluxemburgiCin-
Éast fesztiválon a 
legjobbfilmdíjával
jutalmaztákCsuja
LászlóésNemesAnna
alkotását,aSzelídet.

   Volt-e már úgy 
a kedves olvasó, 
hogy kézbefogott 
egy könyvet, és 
nem tudott vele mit 
kezdeni…nem bol-
dogult a szereplők-
kel, a szituációk-
kal, ráadásul a leírt 
szavak is komoly 
problémát okoz-
tak? Nos, e sorok 
írója, épp így járt a 
minap, néhány ol-
dal után olyan érzése támadt, mintha egy má-
sik univerzumba cseppent volna. Még jó, hogy 
nem adta fel! Mert amint úgy döntött, elenge-
di a problémát, nem görcsöl, hogy megértsen 
egy rakás különc kamasz gamert, máris ott ta-
lálta magát köztük, és nem volt visszaút. 
 Egy pillanat alatt részévé vált StarTale, 
HarleyQ, BadBunny és SilentQueen66 – ali-
as Sági, Bogdán, Vaki és Petra csapatá-
nak, és nem hagyta nyugodni, mi történt Deé 
tanárúrral… 
 A diákok által kedvelt ( kollégái által már 
nem annyira) kémiatanár ugyanis nyom nél-
kül eltűnt. No, ez azért így nem teljesen igaz, 
hiszen hagyott ő nyomot maga után  - egy 
házifeladatnak álcázott, minden sora talány 
verset.  Amikor Sági, Bogdán, Vaki és Pet-
ra nekivágnak a megfejtésnek, nem is sejtik, 
hogy hamarosan ők, a láthatatlanok, a mel-
lőzött, mindig félreállított, bajkeverőnek tar-
tott kockák lesznek az egymilliárd forintot érő 
játék hősei. A játék neve: Budapest – alkotói 
Deé Ferenc és felesége, részvevői: mindenki, 
aki szeretne megszerezni egymilliárd forintot. 
Nem kell hozzá más, csak megfejteni a verset, 
megoldani a feladatokat valamint megküzde-
ni az ellenfelekkel a virtuális térben és a való-
ságban. És kell hozzá egy kényelmes kanapé 
– mert, hogy le nem teszi a könyvet az olvasó, 
amíg a végére nem ér, az biztos! Kamasz ol-
vasók előnyben! (KJ)

(SzűcsÁdám:Ajátékneve:Budapest)

A LÁTHATATLANOK 
DIADALA

AJÁNLÓJA

BAGOLY 
könyvesboltÚjabb „Szelíd” SIKER
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   Ebben a hónapban sem maradnak kon-
cert nélkül a jazz rajongók. November 26-
án, szombaton este 20 órától a Good evening 
Mr. Blues! formáció várja a közönséget a Ki-
rályi Váróban. 
 A hazánkban jól ismert szájharmonikás, 
Szabó Tamás mellett Sonny – (gitár, ének) 

Novemberben is 
JAZZ CLUB!

és Paszinger Zol-
tán „Singer” (nagy-
bőgő) alkotják a ’30-
as, ’40-es évek  régi 
tradicionális blues, 
könnyebb hangvé-
telű rockabilly szer-
zeményeit és sa-
ját kompozícióikat 
megszólaltató együt-
test. Ezen az estén a 
csapathoz csatlako-
zik a kiváló  zongo-
rista-énekes,  Nemes 

Zoltánt is, akinek most megjelenő lemezé-
ről is megszólal majd egy-két New Orleans-i 
hangulatú szerzeményt, ezzel megidézve az 
amerikai régiók megannyi színes arculatát.
 Jegyek 3000 forintért a Királyi Vá-
róban és a Gödöllői Városi Könyvtár-
ban vásárolhatók.

Filmfesztiválon, majd nyár közepén külön-
díjat kapott Palicsban. A film főszereplőjét, 
Csonka Eszter alakítását Kolozsváron dí-
jazta a zsűri, Csuja László és Nemes Anna 
pedig a németországi Wiesbadenben kap-
ták meg a legjobb rendezés díját.  
 A filmet májusban a Gödöllői Városi Mo-
ziban közönségtalálkozó keretében tekint-
hették meg az érdeklődők. Csuja Lászlót a 
gödöllőiek is díjazták: kéznyomata, a kö-
zönségszavazatok alapján felkerült a Mű-
vészetek Házában a Csillagok Falára. 

(Forrás:film.hu)



   Különleges előadással vár-
ják a Spirit színház művészei 
a közönséget a Királyi Váróba 
november 20-án. Az élet egy 
kabaré című kétrészes zenés 
összeállítás zenékkel és ver-
sekkel a múlt század első fe-
lébe, majd napjainkba invitál 
egy kis kalandozásra. 
 Az előadás első része a ’30-as, 
’40-es évek bohózatait, filmjeit, 
történeteit, dalait eleveníti fel, 
míg a második rész napjaink 
Budapestjébe repít a kortárs 
szerzők dalaival. A megszó-
laló dalok és más művek külö-
nös párhuzamot vonnak a két 

Zenét és nevetést 
hoz a SPIRIT  
SZÍNHÁZ előadása 
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SZABADON – Cimbaliband  
lemezbemutató 
AKirályiVáróadotthontaCimbalibandSzabadon
címűlemezebemutatójánaknovember19-én.Az
előadásigazicsemegénekígérkezik,hiszenanépszerű
gödöllőizenekarezenalemezen,népzeneialapokon,
egyigazijóethnojazzalbumothozottlétre.

A Szabadon című album tizenegy da-
lának alapjául a magyar népzene 
dialektusai – a Dunántúl, Felföld, 

Alföld, Erdély, Moldva – adta a kiinduló-
pontot. Minden nagy tájegységből legalább 
két népdal alkotja az alapját a lemezen el-
hangzó szerzeményeknek, melyek izgalmas 
köntösbe öltöztetik az eredeti dallamokat, 
amiben nagy hangsúlyt kap a cimbalom és 
az improvizatív hegedűjáték. Természete-
sen fonódik itt össze az autentikus népzene 

– amelyhez a banda minden tagjának erős 
személyes kötődése van – és a kortárs alko-
tás, friss improvizációk iránti igény és tudás. 
 Fergeteges hangszerszólók, újjászüle-
tő, fülbemászó melódiák szólalnak meg, a 

produkciót karakte-
res férfi énekhangok 
erősítik Unger Ba-
lázs vezetésével, va-
lamint két vokalista 
közreműködésével.
 Érdekesség, hogy 
ez az első Cim ba li-
band lemez, amelyen 
nem hallhatunk női 
énekhangot, a pro-
dukció azonban nem 
nélkülözi a női köz-
reműködőt: Sára Dóra grafikusnak kö-
szönhetően minden dalhoz született egy 
illusztráció, különböző grafikai technikák-

kal, melyeket a lemez 
füzet-mellékletében 
helyeztek el. A ze-
nehallgatási élmény 
ezekkel a képekkel 
lesz igazán teljes 
– vallják az alkotók.  
A koncerten akár 
kézbe is lehet venni 
és lapozgatni. 
 Jegyek 3 000 
forintos áron 
előrendelhetők a 

cim baliband@gmail.com emailcímen, 
valamint a koncert előtt vásárolha-
tók a helyszínen. 

korszak között.  Molnár Fe-
renc, Varró Dani, Karády Ka-
talin vagy Koncz Zsuzsa, Nagy 
Endre vagy Gerlóczy Márton 
mind – mind belefér egy estbe.  
Szórakoztató és elgondolkod-
tató, s mindezek mellett nevet-
tető est vár azokra, akik vál-
lalkoznak a nem mindennapi 
kalandra. 
  A 16 órakor kezdődő elő-
adásra jegyek 2500 forin-
tos áron vásárolhatók a Ki-
rályi Váróban hétköznap 
10-16 óra között, valamint 
az előadás előtt, valamint 
a jegy.hu oldalon. 
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Dércsípte finomság: A KÖKÉNY 
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   Ha egy kicsit odafigyelünk, szinte min-
den út mellett találunk kék bogyós kö-
kénybokrot.  A legtöbben elmennek mel-
lette,  nem is gondolnak rá – vagy tán 
nem is tudják –, hogy a dércsípte kökény 
milyen finom csemege, mi készülhet-
nek belőle, s mennyire jó hatással 
van a szervezetre.
 A kökény Magyarországon is 
megtalálható tövises cserje, 
melynek termése  gyógynö-
vény. A kékeslilás színű, apró 
bogyóra emlékeztető vadgyü-
mölcs szinte bárhol megte-

rem: hegyoldalakban vagy akár napfé-
nyes erdők szélein. A kökény – népies 

Atermészeteskertekigendivatosakmanapság.Egymegfelelően
kialakítottökokertnemcsakszép,hanemökológiaiszempontból
isértékes,eléghaszemelőtttartjuk,hogy1989és2016közötta
repülőbogarakszámaanegyedérecsökkentéssokkörnyezetvédő

egyesülettájékoztatásaszerintazénekesmadarakszámaiscsökkent.

Építsünk
ÖKOKERTET! (II.)

nevén kökönye vagy zabszilva – szept-
emberben kezd érni. Éretlenül fogyaszt-
va kissé kesernyés, fanyar ízű, de amint 
megcsípi a dér, érdemes szedni, hiszen 
ekkor húsa megpuhul, íze pedig édes-

késsé válik.
 A gyümölcs sokoldalúan felhasz-

nálható: főzhetünk belőle teát, ké-
szíthetünk belőle szörpöt, mártást 
húsokhoz, lekvárt, de akár likőrt 
is. Magas a C-vitamin tartalma, 
jótékony hatással bír többek 
között a szívre és érrendszerre.   
 (Forrás: greendex.hu)

A hobbikertészek  a maguk szerény 
módján is hozzájárulhatnak a po-
zitív változásokhoz.

 MI KERÜLJÖN AZ ÖKOKERTBE? 
Madárodúkkal és rovarhotelekkel szállást 
biztosíthat ezeknek a kis és apró élőlények-
nek. Ezek ugyan nem igényelnek sok helyet, 

de érdemes őket közvetlenül a táplálékforrás 
közelében felállítani. Minél szélesebb a táplá-
lékkínálat, annál többféle rovar jelenik majd 
meg a kertjében. A rovarhotelt napos, vala-
mint esőtől és széltől védett helyen állítsa fel.
 Madárodúk esetében ügyelni kell  arra, 
hogy a berepülőnyílás alatt ne legyen ülő-
fa, hogy a ragadozók ne juthassanak be a 
madárodúba. A madárodúkat 2-3 méte-

res magasságban érdemes rögzíteni úgy, 
hogy a berepülőnyílás ne nyugatra néz-
zen, de tűző nap se érje. Ezenkívül arra 
is ügyeljen, hogy a madárodú ne dőljön 
hátrafelé, hogy ne eshessen bele eső.
 A felakasztás legjobb időpontja az ősz, mi-
vel ilyenkor a madarak áttelelésre is hasz-
nálhatják a madárodúját. 
 Egy  ökokert kialakításához ideális alapot 
biztosít egy gondozatlan telek öreg fákkal 
és sűrű bokrokkal. A nagy fákban móku-
sok és fakopáncsok laknak, míg cserjeszin-
ten a rovarok érzik jól magukat. Természe-
tesen gondozott kertből is kialakítható vad 
kert, de akkor némi türelemre lesz szükség, 
amíg a fák megnőnek annyira, hogy álla-
tok otthonaiként szolgálhassanak.
 Ilyen célra alkalmas fa például a kislevelű 
hársfa vagy az almafa. A kocsányos tölgy is 
jól illik egy ilyen kerthez, mivel számos ős-
honos rovarnak biztosít életteret. A tölgyek-
nek ugyanakkor sok helyre van szükségük.
 Az új bokrok ültetésénél  az  őshonos fa-
jok közül válasszunk. A fekete bodza vagy 
az egybibés galagonya például ősszel hoz-
za gyümölcseit, amelyek értékes táplálék-
források madarak számára. 

(Forrás: obi.hu) 
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Csalóka csapadék…
Csalóka,mertmost,hogynincsentikkasztóhőségéspárszoresett
valamennyieső,azaszály,mintidénsokatemlegetettfogalomegy-
szerűeneltűnt,mintnapitéma.Óriásihibaazthinni,hogyaprob-
lémaiseltűnt,csaknemfoglalkozunkvele,mertnincsmelegünk.

   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

Ám a növények-
nek ilyenkor 
is szüksége 

van locsolásra, sőt 
a téli időszakban is! 
Nagyon sokan lekap-
csolták már az öntö-
zőrendszereket ( túl 
korán) és pár héten 
belül már az vették 
észre, hogy bár az 
ősz beköszöntött a 
meglévő növények, 
melyek még pompá-
jukban kellene, hogy 
álljanak, lekókadtak. Az tény, hogy keveseb-
bet kell ilyenkor már öntözni, de sajnos csa-
padék híján muszáj.
 Eddig a téli időszakokban azt javasoltuk, 
hogy a sokkal több vizet és tápanyagot fel-
vevő örökzöldjeinket fagymentes napokon, 
a déli órákban locsolják meg. Ebben az év-
ben viszont már a kert többi növényére is 
vonatkoztatnunk kell ezt a szabályt. Ennek 
oka, hogy nem igazán vannak havas, esős 
telek. A növények a hosszú téli hónapok 
alatt, melyben még a hideggel is dacolnak 
annak ellenére, hogy téli álmukat alusszák 
( nem mindegyik növény!!) a száraz talaj-
jal is meg kell, hogy küzdjenek.
 Sajnos hiába élek az év minden napján a 
növények, kertek között, én is elfelejtkez-
tem a tavalyi aszályos télről, így három 
hortenzia bokrom bánta. Százával szok-
tam képeket kapni kora tavasszal, hogy a 
növények kifagytak. Sajnos nem megfagy-
nak a növényeink, hanem kiszáradnak.  
A köd, a pára igen minimálisan elégítik ki 

a növények téli vízigényét, ezzel nagyon 
ne is számoljunk. Annyival jobb helyzet-
ben vagyunk, hogy ezekkel a légköri jelen-
ségekkel a légköri aszály, ami nyáron erő-
teljesen sújtott minket, enyhült, megszűnt, 
de sajnos ez nem fogja a locsolást pótolni. 

MI A TANÁCS? 
Nehéz kollektív tanácsot adni, mert mind-
egyikünknek más és más kertje van, külön-
böző fekvésekkel, elrendezésekkel.  Így azt 
javaslom, hogy a késő őszt és a telet megfi-
gyeléssel töltsük és a fagymentes napokon a 
déli órákban bizony vigyünk egy-egy kanna 
vizet a növényeinknek, különösen az örök-
zöldeknek, de érdemes a cserjék alá is önteni 
néhanapján némi vizet!  Félre ne értse senki, 
nem napi öntözésről beszélünk, hanem idő-
járástól és hőmérséklettől függően hetente, 
kéthetente, ezt mindenkinek magának kell 
kitapasztalni, de így legalább jobban megis-
merik a kertjük működését. 

 Vannak műszerek, melyekkel 
tudnak talajnedvességet mérni, 
de amikor porszáraz a talaj egy-
egy növényük környezetében, az 
már nyomós ok a téli öntözésre.
 Kezdjék el figyelni a kertjüket 
és ne  csomagolják el az öntö-
zőkannákat!
 Vigyázzanak magukra! 

Bujtás Anikó 
www.bujtaskert.hu 
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Kiss Boglárka, Jávor Janka, Balázs Emese, Balázs Eszter, Kiss Kamilla

Azősziversenyszezonbantöbbországosbajnokságonismegmé-
rettettékmagukatatájékozódásifutásversenyzői.Esztergomelő- 
szöradottotthontországosbajnokságnak,aRövidtávúOrszágosBaj-
nokságotésVáltóbajnokságotszeptember17-18-ánrendeztékmeg.

SIKERES ŐSZT ZÁRTAK  
a Kirchhofer SE versenyzői

TÁJFUTÁS 

A futamokra látványos helyszínen, a 
Bazilika környezetében került sor. 
Az egyéni verseny délelőtti selejte-

zője és a délutáni döntő pályái egyaránt 
érintettek lakótelepi, parkos, valamint zeg-
zugos, kanyargós, macskaköves, szintben 
gazdag történelmi negyedeket is. 
 A sprint bajnoki hétvége második verse-
nye, a vasárnapi Váltóbajnokság Esztergom 
Viziváros városrészében és a közeli fürdő 
környékén zajlott.
 A borús, hűvös hétvége ellenére a ver-
senyen résztvevők nagy száma említésre 
méltó, hiszen példa nélküli, hogy az ösz-
szes korosztályt beleszámítva több, mint 
1300 versenyző rajtoljon el országos baj-
nokságon.
 A Gödöllői Kirchhofer József Sportegye-
sület indulói közül a legjobb eredményt Já-
vor Janka érte el, aki a női 16-os korcsoport-
ban bronzérmet szerzett. Pontszerző futamot 

tudhat maga mögött Balázs Eszter, ő szintén 
a női 16-os korcsoportban rajtolt és az ötödik 
helyen végzett és Kiss Boglárka, aki a női 20-
as korcsoportban hatodik futóként ért célba. 

 Az október 15-16-i kellemesen meleg és 
napos őszi hétvégén szervezték meg az Éj-
szakai Országos Bajnokságot és Egyesüle-
ti Váltóbajnokságot Pécsett a Mecsekben, 
a Jakab-hegyen. 
 A változatos, aljnövényzetben is gazdag, me-
diterrán hangulatú, ligetes, néhol sziklás kö-
zéphegységi terep igazi kihívást jelentett az 
indulóknak. A szombat éjszakai bajnokság a 
terep déli, bozótosabb, de kevésbé szintes ré-
szén került megrendezésre. A vasárnapi egye-
sületi váltó alkalmával a Jakab-hegy tisztább, 
azonban meredekebb, fizikailag nehezebben 
teljesíthető részein haladtak a pályák. 
 A gödöllői tájékozódási futó egyesület 
sportolói mindkét napon szép eredmények-
kel zártak. Az éjszakai egyéni versenyszám-
ban Kiss Kamilla a női 18-as korosztályban 
ezüstérmet szerzett. Pontszerző eredményt 
ért el hatodik helyezésével a női 16-os cso-
portban Balázs Eszter, Foris Máté a férfi 
16-os korcsoportban 5-dikként ért célba, 
míg a hatodik helyen végzett Foris Dávid 
a férfi 18-as korosztályban. 
 Az Egyesületi Váltó Országos Bajnokságon 
a női A váltó ötödik helyen végzett Balázs 
Emese, Balázs Eszter, Jávor Janka, Kiss 
Boglárka, Kiss Kamilla összeállításban.

A Rövidtávú Országos  
Bajnokság kiemelt egyéni 
eredményei összefoglalva:

AZ EREDMÉNYEK  
ÖSSZEFOGLALVA:

N16A –  Jávor Janka 3. hely,  
Balázs Eszter 5. hely,  
Szabó Ágota 21. hely

N18A – Gyurina Judit 14. hely
N20A – Kiss Boglárka 6. hely
F14A – Nagy Norbert 14. hely
F16A –  Foris Máté 6. hely,  

Császár Arzén 10. hely
F18A – Sikora Balázs Kristóf 10. hely
F20A – Szabó Márton 12. hely 

ÉJSZAKAI ORSZÁGOS  
BAJNOKSÁG 
N18 – Kiss Kamilla 2. hely
N16 –  Balázs Eszter 6. hely,  

Jávor Janka 8. hely
F16 –  Foris Máté 5. hely;  

Császár Arzén 14. hely,  
Kiss Ágoston 17. hely

F18 –  Foris Dávid 6. hely
  
EGYESÜLETI VÁLTÓ  
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 
Női A váltó – 5. hely (váltótagok:  
Balázs Emese, Balázs Eszter, Jávor 
Janka, Kiss Boglárka, Kiss Kamilla)

Férfi A váltó – 22. hely  
(váltótagok: Gyurina Márton,  
Gáll Bence, Dobay Benedek, 
Gyurina Judit, Gasztonyi Péter)
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   A fiú bajnokságokban a 2009-
es, illetve a 2011-es gödöllői csa-
patnak is sikerült győznie a hét-
végén.
 A Budapesti Gyermek II. 
„Rusorán Péter” fiú bajnok-
ság C-csoportjában a 2009-
es csapatunk érte el első 
győzelmét, 10:3 arányban le-
győzve a Pilisvörösvár együt-
tesét. Petlyánszki Péter edző 
csapata bár több hiányzó já-
tékost is nélkülözött, de így is 
magabiztosan nyert.
 Az eseménydús hétvégén rangadót nyer-
tek a fiatalabb MATE-GEAC-MSA fiúk is! 
A 2011-es Budapesti Gyermek IV. „Kőnigh 
György” fiú bajnokság D-csoportjában 7:6 

Lovász Dorina és 
Pekler Zalán a nyolcadik helyen vég-
zett a kisöbű szabadpuska össze-
tett szám vegyescsapatversenyében 
a Kairóban zajló sportlövő-világbaj-
nokságon.
 8. helyen végzett a MATE-GEAC fi-
atal sportlövője összetettben Pekler 
Zalánnal.
 A világbajnokság legvégén szüle-
tett meg a MATE-GEAC legjobb ered-
ménye, Lovász Dorina a 3 testhelyzet 
összetett versenyszámban (a komá-
romi Pekler Zalánnal az oldalán) 8. 
helyezést ért el.
 Ugyanebben a versenyszámban 
Mászáros Eszter 13. (Péni Istvánnal) 
helyen végzett.
 A gödöllői versenyzők a rendkívül 
erős nemzetközi mezőny több mint 50 
csapatával küzdöttek meg. A Lovász-
Pekler páros nagy bravúrt végrehajt-
va, a 3. legjobb eredménnyel jutott to-
vább a második fordulóba. Dorina jó 
formában versenyzett, de a világklasz-
szis ellenfelekkel szemben a magyar 
páros teljesítménye nem volt elég az 
éremszerzéshez.
 Már az is nagy büszkeség az egye-
sület számára, hogy két MATE-GEAC-
os versenyző kiharcolta a kijutást, nem 
beszélve arról, hogy mindkét lánynak 
ez volt élete első felnőtt világbajnok-
sága.  Forrás/fotó: MATE-GEAC

A listavezető otthonában 
NYERT A GÖDÖLLŐ 

Sorra nyerik a mérkőzéseket 
a MATE-GEAC PÓLÓSAI

LOVÁSZ DORINA 
remekelt a  
kairói világ- 
bajnokságon
SPORTLÖVÉSZET

arányban győzött a Kis Pingvin csapata 
ellen. Ezzel vezetik Potocska Marci tanít-
ványai a csoportot 4 meccs után 100 %-os 
teljesítménnyel.  Forrás/fotó: MATE-GEAC

   Pest megyei I. osztályú bajnokság 11. for-
dulójában a listavezető Vecsés otthonába lá-
togatott a Gödöllői Sport Klub. A mérkőzés 
első félidejének 23. percében Koziorowski 
Richárd talált a kapuba. A hazaiak szűk ne-
gyedórán belül azonban egyenlíteni tud-
tak, Nádasi Kornél lövéséből. A máso-
dik félidő 51. percében ismét a GSK talált 
be, Mudroch Mendel révén. A hátralévő 
időben az eredmény megtartására töre-
kedtek a Bikák és nagyon fontos 3 pon-
tot szereztek. A mérkőzést követően Győ-
ri Zoltán vezetőedző a következőképpen 

értékelt: „Minden siker fontos. 
Az első és az utolsó csapat ellen 
aratott győzelem után járó há-
rom pont is számomra ugyan-
olyan értékű. Az örömmel és na-
gyon nagy büszkeséggel töltött 
el, hogy mindezt most rendkí-
vül magabiztosan és igazi csa-
patként tettük. Győzelem lett a 
vége, de ha nem így alakul, ak-
kor biztos számonkértem vol-
na a játékvezetőtől a 8. percben 
történt egyértelmű kiállítás el-
maradását, illetve a két szabá-
lyos gólunk annulálását. Harci-

as meccs volt, de két korrekt csapat feszült 
egymásnak. Ellenfelek vagyunk a bajnok-
ságban, nem pedig ellenségek, így sok si-
kert szeretnék a továbbiakhoz kívánni a 
Vecsés csapatának.”  Forrás/fotó: GSK

EREDMÉNY:
Pest megyei I. osztályú  
bajnokság, 11. forduló:
Vecsési FC–Gödöllői SK 1:2 (1-1)
Gödöllői SK: Farkas – Balogh B., Hevesi, Abért M., Hámor – 
Tóth-Ilkó, Reznek, Richter – Barabás, Koziorowski, Mudroch.

LABDARÚGÁS

VÍZILABDA



Gödöllő város képviselő-testület 
2022. november 17-én  
(csütörtök) 17 órakor tartandó 
 KÖZMEGHALLGATÁSÁRA 
 Helye:  Gödöllői Városi Könyvtár  

és Információs Központ

 NAPIREND: Tájékoztató az energiaválság  
 hatásairól és az önkormányzat intézkedéseiről

Előterjesztő: dr. Gémesi György polgármester 

Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben 
érdekelt lakossági és más szervezetek képviselő-
it, hogy a témával kapcsolatos közérdekű kérdé-
seiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék 
fel. Tájékoztatásul közlöm, hogy a közmeghallga-
táson kép és hangfelvétel készül. 

Gödöllő, 2022. november 2.
Tisztelettel, dr. Gémesi György

MEGHÍVÓ

Kulturális, Ifjúsági és Nemzetközi  
Kapcsolatok Bizottság Elnöke
Gödöllő Város Képviselő-testülete a városi díjak ala-
pításáról és adományozásának rendjéről, valamint 
a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének vise-
léséről szóló 20/2020. (VI. 12.) önkormányzati rende-
letében szabályozza GÖDÖLLŐ KULTURÁJÁÉRT 
díj adományozásának rendjét.

A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, 
közösségeknek, szervezeteknek adományozható, akik (ame-
lyek) kiemelkedő eredményeket értek el:

a.)  a kulturális, művészeti tevékenységükkel és közmű-
velődési munkájukkal,

b.)  a város különböző társadalmi rétegei, csoportjai mű-
velődéséért végzett munkában,

c.)  a közművelődés irányításában, társadalmi megújítá-
sában, korszerű formáinak és módszereinek kidolgo-
zásában és meghonosításában.

A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díj-
ban évente legfeljebb egy személy és egy közös-
ség, illetve szervezet, vagy legfeljebb két személy 
részesíthető.

A díj átadására 2023. január 22-én rendezett városi 
ünnepségen kerül sor.

Tisztelettel kérem, segítse a bizottság és a képviselő-testü-
let munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségekre 
vagy szervezetekre, akit (akiket) méltónak tart e díj odaítélé-
sére 2023-ban.
 A javaslatokat részletes indoklással szíveskedjen a 
godollokabinet@gmail.com e-mail címre megküldeni.

 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 
 2022. november 25. (péntek) 12 óra 

Molnár Gergely sk. a Kulturális, Ifjúsági  
és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke 
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:  
2022. NOVEMBER 16.  
A BAGOLY KÖNYVESBOLT 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:  
Katona Adrienn , Olasz Péterné

A DŰLŐ BORKERESKEDÉS 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte:  Megyeri-Molnár Mariann

A HAPPY BOX (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os  
utalványát nyerte:  Várady László Antal

A VÁROSI MOZI ajándékát nyerte:
Marton Tibor, Antal Helga 

A SISICRET ajándékát nyerte: 
 Pohoriljak-Stomp Szilvia., Krenovszky Jenő

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 3-tól 9-ig
ALMA GYÓGYSZERTÁR
Gödöllő, Dózsa György út 2.  Tel.: 06-30/204-1365

2022. november 10-től 16-ig
EZÜSTKEHELY GYÓGYSZERTÁR 
Gödöllő, Petőfi Sándor u. 1., Tel.: 06-70/502-1901

2022. november 17-től 23-ig
KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR 
Gödöllő, Gábor Áron u. 3., Tel.: 06-28/430-069

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

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

  Az előző héten már sok infor-
mációt megosztottunk a lézeres 
kezelésekről a fizikoterápiában. 
Ehhez szeretnénk még némi ki-
egészítést adni.

Emlékeztetőül:
A nagy intenzitású lézer terápia 
a modern technológiának kö-
szönhetően gyors és hatékony 
gyógyulást eredményez. Ezt a 
rendkívüli biostimulációs mecha-
nizmusaival és a hatékony fájda-
lomcsillapító és anyagcsere fo-
kozó hatásaival éri el.

Mit tapasztalhatunk  
a kezelések során?
   •    A lézer fénye meleg, sok be-

teg szerint a nyugtató, mele-
gítő érzés nagyon pihentető.

   •    A nagy intenzitású lézer terá-
pia a kezelés alatt kezdődik, 
de hatása a testben a kezelé-
si időt követően is folytatódik

   •    Fontos tudni, hogy a nagy in-
tenzitású lézerkezelésnek ku-
mulatív hatása van, ami azt je-
lenti, hogy több kezelésre van 
szükség ahhoz, hogy a gyógy-
ulás folyamata befejeződjön; 
és minden egyes kezelés ha-
tása az előzőre épül.

   •    Van, hogy néhány kezelés után 
azonnali megkönnyebbülés és 
jelentős javulás érezhető, de 

legtöbbször az igazi gyógy-
ulási folyamatok fokozatosan 
alakulnak ki, hiszen a sejtre-
generáció időt és türelmet igé-
nyel a betegtől.

   •    Jellemzően 5-10 kezelésből 
álló sorozat ideális a sérülés 
vagy műtét utáni gyógyulás-
hoz. További alkalmak több-
nyire krónikus állapotok, va-
lamint súlyosabb gyulladás és 
hegszövet esetén lehetnek in-
dokoltak.

Miért érdemes ezt 
a terápiát választani? 
A gyorsabb sejtregeneráció ha-
tására lerövidül a gyógyulás ide-
je, a páciens hamarabb vissza-
térhet a sportba, a mindennapi 
életbe.
 Sok esetben annyira gyulladt 
fázisban érkezik a beteg, hogy 
például lökéshullám terápiával 
nem lehet kezelni a nagyfokú 
fájdalom érzet miatt. Ilyenkor is 
a lézert ajánljuk. 

Mik az ellenjavallatok?
Terhesség, pacemaker, ha a 
bőrén nem érzi a hőt/meleget, 
daganatos megbetegedésben, 
illetve kezelés alatt áll, vagy fény-
érzékenyítő gyógyszert szed. 
Ezeket az állapotfelmérésnél ki-
szűrjük.  SZ.A.

EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD

Céges, ünnepi és családi 
 rendezvények!

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

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

karamellás, áfonyás süteményekkel és a desszertekkel.

Cukrászmestereink 
AjánlAtAi!

Ebéd mEnü

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

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

Ebéd menük helyben fogyasztása  
és elvitelre történő átvétele továbbra  
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INGATLAN
 •  Lakható kis ház, 205 négyszög-
öles, szép fekvésű telekkel, jó 
szomszédokkal eladó Gödöllő 
kertvárosban, csendes utcában. 
Családi ház, ikerház építésére 
is alkalmas. Irányár: 49.500.000 
Ft. Érdeklődni: gy.evaerzsebet@
gmail.com Tel: 06-70-307-7861 
(11-14 h között).
 •  Blahán, két lakrészből álló csa-
ládi ház 543 m2-es telken eladó! 
Iár: 88.9MFt! 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, nappa-
li+ háromszobás családi ház eladó! 
Iár: 74.9MFt! Tel: 06-20/539-1988
 •  Kertvárosban több lakrészből 
álló ingatlan 712 m2-es telken el-
adó! Központ sétatávolságra. Iár: 
79.9MFt! Tel: 20/539-1988

 •  Családi házat, építési telket 
keresek Gödöllőn és környékén 
ügyfeleim részére, kedvező irodai 
jutalékkal! Tel.: 06-20/944-7025
 •  Csendes környéken, Gödöllő és 
Isaszeg között, 900 m2-es telken, 
79 m2-es, csak földszinti sorházi 
lakás eladó! Iá: 44.9 MFt Tel.: 06-
20/804-2102
 •  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 részén 
2 szoba + nappalis, beépített te-
raszos, nettó 90 nm-es családi 
ház 525 nm-es telekkel, udva-
ri garázzsal eladó. I.ár: 56,5MFt 
Tel.: 06-20/772-2429 
 •  Eladó Gödöllőn a Királytelep és 
a Kertváros szomszédságában 
egy nappali + 2 szobás téglából 
épült 2 fürdőszobás iker családi 
ház 400 nm-es telekrésszel. Iár: 
49,9 M Ft. Ugyanott eladó 2 szin-
tes fitneszterem, mely átalakít-
ható lakássá, ehhez hozzáépítve 
egy kétállásos 60 nm-es garázs. 
700 nm-es telekrésszel. Iár 65 M 
Ft. Egyben és külön-külön is el-
adó. Érd.: 06-20-919-4870 
 •  Eladó Gödöllőn, a Királytele-
pen egy téglaépítésű, 140 nm 
alapterületű, földszinti 4 szo-
ba összkomfortos, teraszkap-
csolattal épült családi ház 70 
M Ft irányárért és az 1000 nm 
telken teljes közmű, ásott kút, 
gyümölcsfák, örökzöldek, ga-
rázs, melléképület, pince. Érd.: 
06-20-919-4870
 •  Eladó Aszódon egy 60 nm-es 2. 
em, 3 szobás, panorámás tégla-
építésű teljesen felújított örökla-
kás kis erkéllyel 38,25 M Ft irány-
árért. Érd.: 06-20-919-4870 

 •  Eladó Gödöllőn a Belvárosban 
egy 95 nm-es, 3 szobás, felújí-
tott családi ház melléképülettel, 
nyári konyhával rendezett kert-
tel, 3 kocsibeállási lehetőséggel 
720 nm-en. 66 M Ft iár. Érd.: 06-
20-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
 •  Gödöllő központjában, egy 
szoba összkomfortos családi 
ház külön bejárattal kiadó. Csak 
felnőtteknek, kedvencek nélkül. 
Azonnal költözhető. Tel: 06-70-
8811-698
 •  Családi házban egyedülálló 
hölgynek albérlet kiadó, egy 
gyerek nem akadály. Tel: 06-30-
273-5283

ÁLLÁS
 •  Munkaidő pótlékkal műanyag 
feldolgozó gödöllői kft. fel-
vesz BETANÍTOTT MUNKÁSO-
KAT, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, FOR-
GÁCSOLÓT, KARBANTARTÓT, 
FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓT 
8 órában, TAKARÍTÓNŐT 4 órá-
ban. Nyugdíjasokat is szívesen 
fogadunk. Érd: 06-20-9423-112, 
uzemvezeto@plastexpress.hu 
www.plastexpress.hu 
 •  BIZTOS JÖVEDELEM! Temet-
kezés keresi jogosítvánnyal ren-
delkező, megbízható, dolgos 
kollégáját összetett munkára. 
06-30-478-3673
 •  Gödöllői cukrászdába mosoga-
tó, takarító munkakörbe, munka-

társat keresünk! Érdeklődni le-
het: +36203220372
 •  Gödöllői Kft. azonnali kezdés-
sel felvesz 2-3 fő szobafestésben 
és homlokzatszigetelésben jár-
tas szakmunkást. Magas bére-
zés, megállapodás szerint. 06-
20-435-9650
 •  Ipari akkumulátorok karban-
tartására, összeépítésére kere-
sünk villamossági beállítottságú 
kollégát gödöllői telephelyünk-
re, hosszú távra, jó csapatba. Tel: 
06-20/233-0174 
 •  Autószerelőt, karosszérialaka-
tost keresünk munkagépek szét 
és összeszerelésére, gödöllői te-
lephelyünkre, hosszú távra, jó 
csapatba. Tel: 06-20-233-0174 

SZOLGÁLTATÁS
 •  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 
50 nyelven, anyanyelvi, diplo-
más, gyakorlott szakfordítókkal, 
tolmácsokkal! Kedvezményes, 
áfamentes díjak. I.L.I. Fordítóiro-
da, 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, egynyel-
vű nyelvvizsga Gödöllőn az I.L.I. 
Nyelviskolában! Ugyanitt egyé-
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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
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Hungaro-SLR Gépipari Kft.



ni és kiscsoportos nyelvtanfo-
lyamok kedvezményes díjon. Ér-
deklődni: I.L.I. Kft., 20/543-1775, 
20/556-2653, info@ili.hu 
 •  KERTGONDOZÁS. Bízza most 
rám! Fakivágás, sövényvágás, bo-
zótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Fü-
vesítés, gyepfelújítás, vegysze-
res gyomirtás. Rotációs kapálás. 
Gyepszellőztetés. Metszés. Ágak, 
levelek elszállítása. Ereszcsator-
na tisztítás. Kerttakarítás. Kerí-
tésfestés. 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 fű-
tési rendszerek, vízvezetékek 
felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜ-
LÉKEK, KONVEKTOROK karban-
tartása felújítása, javítása. Tel: 06-
20-9527-289, 06-28-476-229 
 •  SZÁMÍTÓGÉPES problémája 
van? Hívjon bizalommal, házhoz 
megyek. Számítógép szerelés, 
rendszer és programtelepítés, ví-
rusirtás garanciával. Hétvégén is! 
Tel: 06-30-333-9201 
 •  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás 
nélkül. Ázások csőtörések meg-
szüntetése. Vécék tartályok csa-
pok szifonok cseréje. Csatorna 
kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-
491-5089
 •  TETŐFEDÉS Régi és új tetők javí-
tása, tetőszerkezeti munkák, ács-
munka, zsindelyezés, bádogos 
munka, ereszcsatorna, Lindab te-
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tőfedés, lécezés, fóliázás, eresz-
deszkák, madárdeszkák festése, 
palajavítások, kúpcserép lekené-
se, leszögelése. Bármilyen kisebb 
javításokat is vállalok. Nyugdíja-
soknak 10% kedvezmény! 06-30-
526-8532, 06-70-362-7324 
 •  FESTÉS, MÁZOLÁS gyorsan, 
szakszerűen! Üres ingatlanra, tisz-
tasági festésre kedvezmény! Rö-
vid határidő, precíz munkavég-
zés! 0620-247-0023 
 •  DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS 
NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-
5620
 •  Pszichológiai tanácsadás Gödöl-
lő központjában kamaszoknak és 
felnőtteknek. Érd.: 70/301-0082, 
e-mail: pszichologusgodollo@
gmail.com.
 •  ÁCS – TETŐFEDŐ - BÁDOGOS 
Régi tetők javítása, cseréje (pala, 
zsindely), új tetők készítése (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, padlá-
sok, mindenféle tároló helyisé-

gek rendbetételét is elvégezzük 
Ön helyett. Péter és Csilla 06-20-
266-0104
 •  Belső építőipari munkák! Nyílás-
zárók cseréje, csempézés, járóla-
pozás, laminált parketta leraká-
sa, gipszkartonozás, válaszfalak 
felhúzása, padlás, szuterén szige-
telése, bútorok összeszerelése és 
kisebb konyhabútorok készítése. 
Függönykarnisok felrakása. Lajos 
06-20-9463-409 
 •  KERÍTÉSEK készítése és SZERE-
LÉSE! Drót, fa, fém kerítések készí-
tése. Kész kerítésrendszerek felál-
lítása. Kerítés lécek cseréje. Régi 
kerítések BONTÁSÁT VÁLLALJUK. 
Tel: 06-20-9463-409
 •  RÉGI UTCAI KERÍTÉSEK felújítá-
sa! A lábazat rendbetétele, a ka-
puk beállítása, szükség esetén 
cseréje. Új gondozásmentes fém 
kerítés elemek felszerelése Ma-
gyarország egyik LEGOLCSÓBB 
gyártójától. Az ügyintézésben tu-
dunk segíteni. Tel: 06-20-9463-409

EGÉSZSÉG
 •  Lábápolás: gombás köröm, 
tyúkszem, bőrkeményedés, sze-

mölcs kezelése, hagyományos 
pedikűr. Bárándi József 06-20-
532-7275

OKTATÁS
 •  COACHING – nyelvtanítás, gya-
korlás, fejlesztés SPECIÁLIS cé-
lokkal: felkészítés ÁLLÁSINTER-
JÚRA, külföldi munkavállalásra. 
Felkészítés különféle B1, B2, C1 
Angol – Német nyelvvizsgákra. 
Gazdasági szaknyelvben, EU-s 

Tel.: 06-30-218-7023
Hívjon mosT!  

fűkaszálás  
rövid határidővel!

fakivágást, gallyazást  
vállalunk alpintechnikával  

akár elszállítással is.  

VízVezetékszerelés
duguláselhárítás

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén.
Nyugdíjas kedVezméNy!

fürdőszobák  
felújítása, átalakítása

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

mosógépek bekötése, kádak cseréje,  
rövid határidővel, garanciával

Sebők Richárd 
egyéni vállalkozó

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

gödöllőn!

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

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

vízszerelés
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projektekben, nemzetközi kap-
csolattartásban, multinacioná-
lis környezetben jártas szak-
mai nyelvtanár, tolmács, coach, 
kineziológus gödöllői vállalko-
zó: 06-20-572-0298 

 •  COACHING fejlesztés – ANGOL 
– NÉMET nyelvtanítás, gyakor-
lás, fejlesztés SPECIÁLIS mű-
vészeti – zenei fókusszal a gö-
döllői zeneiskolában zongora 
szakon végzett, művészeteket, 
zenét kedvelő szakmai nyelvta-

nár, coach, kineziológus, gödöl-
lői vállalkozó: 06-20-572-0298 
 •  Tapasztalt ANGOL tanárként 
általános angol órákat, érettsé-
gire, középfokú nyelvvizsgákra 
felkészítést, korrepetálást, be-
szédkészség fejlesztést vállalok 
online is: flora.nagyfalusi@gmail.
com 06-20-358-6057 

ADÁS-VÉTEL
 •  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szak-
becsüs díjtalan kiszállással vásá-
rol antik bútorokat, festményeket, 
órákat, mindenféle szobrokat, 
vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hi-
bás és hiányos darabokat is), régi 
pénzeket, könyveket, bizsukat és 
ékszereket, borostyánt, minden-
féle régiséget és HAGYATÉKOT. 
Legmagasabb áron vásárolunk 
első vevőként! Tel: 70/942-0806, 
70/603-7642
 •  Almási Katalin készpénzért vá-
sárol legmagasabb áron érték-
becsléssel, írógépet, varrógépet, 
televíziót, szőrmebundát, ruhane-
műt, könyveket, bakelit lemeze-
ket, dísztárgyakat, bizsukat, kris-

rendezéseimet, anyagkészlete-
met. Az eszközökről bővebb felvi-
lágosítást adok a 06-30-406-5898 
telefonszámon. Helyszín: Gödöl-
lő, Kőrösi Csoma S. 33. UNIBOND 
telephelyén. Horváth Gábor
 •  Színházak részére minden-
nemű régiségek felvásárlá-
sa készpénzben. Dísztárgyak, 
bútorok, festmények stb.. Ki-
szállás szakbecslés díjtalan. 
0630/419-2713 Diszkrét ügy-
intézés, korrekt árajánlat. 
antiklakberendezes.hu
 •  Nerc, róka mindenfajta szőrme-
bundát vásárlok, teljes ruhane-

tályt, tört aranyat, kitüntetést, régi 
pénzt, képeslapokat, régi játéko-
kat, teljes hagyatékot díjtalan ki-
szállással. 06-30-308-9148 
 •  Alma-, körte fajták 150-től 400 
Ft-ig. Eltartható zöldség- és gyü-
mölcsféleségek, krumpli, ká-
poszta-, 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-

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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mű hagyatékot, 0620/229-0986
 •  Költözés miatt sürgősen eladó 
egy Siruba interlock ipari varró-
gép. 06-28-421-778 
 •  TUJÁK 1,5 métertől 3 méter ma-
gasságig eladók Gödöllőn. Egész 
évben ültethetőek. Tel: 06-30-
569-8137 
 •  Működőképes AGK 25 típusú 
gázkazán, szerelvényekkel, 2 fér-
fi, 1 női kerékpár, 2000 évjáratú 
C Mercédeszhez 4 db komplett 
ajtó, 4 db 15”-os alukerék eladó. 
Gödöllő, 06-20-385-6747  

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
 •  AKKUMULÁTOR minden tí-
pusú gépjárműhöz szaküz-
letünkben vagy kiszállítással. 
Szolgáltatásaink: beszerelés, be-
vizsgálás, töltés-mérés, szakta-
nácsadás. Minőségi akkuk, új 
akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 
50. (Temetővel szemben) 06-
30-536-4300, 28/611-728 www.
akkugodollo.hu 
EGYÉB
 •  MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhészetből! 

Akác, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, 
Repce krém-, Lépesméz, Pro-
polisz és Virágpor kapható. 3 
kg 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 

EmElőkosaras  
autó bérbEadás

 www.kosarasautoberles.eu  

Telefon: 
+36 20 284 4051

www.zoldteruletgondozas.hu

A  Generali  
belvárosi ügyfélszolgálati irodája 
megújulvA ismét várja meglévő  

és leendő ügyfeleit  

nemeth.zsolt.janos@generalimail.hu

Kedvező díjak, mindenre  
kiterjedő egészségbiztosítás,  
megtakarítások, gépjármű,  

lakás és életbiztosítások!  
Gyors üGyintézés,  

időpont foGlalási lehetőséG. 

Gödöllő, dózsa György út 28-ban!  
nyitva tartás: h-p 9-17 



BORKERESKEDÉS

2100 GÖDÖLLŐ,  
Petőfi tér 13.

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

ÁCS, TETŐFEDŐ 

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

csatorna javítása, cseréje
Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk! +36-30/919-4694

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREK AlAPTól

           A TETőig

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS


